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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ, εκτός από εξαιρετικά ευαίσθητο και 

σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων για την TTIP, συνιστά επίσης έναν τομέα στον 

οποίο η ΕΕ πρόκειται να επωφεληθεί από τις νέες ή αυξημένες ευκαιρίες πρόσβασης 

στην αγορά· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασικό εμπόδιο που δυσχεραίνει το εμπόριο γεωργικών ειδών 

διατροφής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και ενίοτε καθιστά αδύνατο το εμπόριο 

ορισμένων ειδών, είναι η έλλειψη κοινών προτύπων στον τομέα αυτό· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες του ρωσικού αποκλεισμού κατέδειξαν με σαφήνεια 

τη διαρκή γεωπολιτική σημασία της γεωργίας, τη σημασία της πρόσβασης σε πλήθος 

διαφορετικών γεωργικών αγορών και την ανάγκη για ισχυρές και στρατηγικές εμπορικές 

συνεργασίες με αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αποτελούν 

σημαντική ευκαιρία για να βελτιωθεί η πρόσβαση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών 

προϊόντων με υψηλές εξαγωγικές δυνατότητες στην αγορά των ΗΠΑ, όπως τα 

οπωροκηπευτικά, το κρασί και ορισμένες παραγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ είναι μια ευκαιρία να μειωθούν αμοιβαία οι ρυθμιστικές 

επιβαρύνσεις που παρεμποδίζουν άνευ λόγου το εμπόριο, παρέχοντας περισσότερη και 

διαφανή ενημέρωση, όπως τα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες, να 

διευκρινιστούν οι διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες, καθώς και να 

ευθυγραμμιστούν και να απλουστευτούν τα ρυθμιστικά καθεστώτα, όπου αυτό είναι 

εφικτό· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ευρωπαϊκή γεωργία είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 

μια αμοιβαίως επωφελής εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο 

ρόλος της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην παγκόσμια αγορά, χωρίς να 

διακυβεύονται τα τρέχοντα πρότυπα ποιότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων 

ούτε η μελλοντική βελτίωση των προτύπων αυτών, και παράλληλα να διατηρηθεί το 

ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο και να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική 

βιωσιμότητά του· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ είναι μια ευκαιρία να τεθούν υψηλά πρότυπα σε 

παγκόσμιο επίπεδο και να εισαχθούν συμπληρωματικά πρότυπα και από τα δύο μέρη, 

ιδίως σε εποχές όπου κερδίζουν έδαφος νέοι οικονομικοί φορείς, που δεν συμμερίζονται 

την δέσμευση της ΕΕ ή των ΗΠΑ να διεξάγουν εμπόριο βασιζόμενο σε κανόνες, σε 

υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, σε περιβαλλοντικά πρότυπα και στην 

καλή διαβίωση των ζώων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι η τήρηση των 
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ευρωπαϊκών προτύπων στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των 

ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, η προστασία των ζώων, του περιβάλλοντος και των 

καταναλωτών θα αποτελέσει θεμελιώδη και απαραβίαστη αρχή των διαπραγματεύσεων 

για την ευρωπαϊκή γεωργία και θα επιβεβαιώσει και θα ενισχύσει τα πρότυπα της ΕΕ στο 

πλαίσιο ενός ανοικτού, δίκαιου, σύγχρονου και διεθνούς συστήματος εμπορικής 

πολιτικής· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυριότερα εμπόδια για το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων 

διατροφής μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ εντοπίζονται πίσω από τα σύνορα, και συγκεκριμένα στις 

εθνικές νομοθεσίες και στους μη δασμολογικούς φραγμούς· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις για την TTIP θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στα συμφέροντα των καταναλωτών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση των κανόνων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών ή να 

αποδυναμώσει τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα των ΗΠΑ τα 

οποία πωλούνται στην Ευρώπη· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν αυτόνομα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι είδος σήμανσης· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στην πρόοδο της έρευνας, μπορεί να υποστηριχθεί η 

ανάπτυξη της εκ των προτέρων αξιολόγησης των κινδύνων για τη βλαβερότητα των 

τροφίμων τόσο με τη βοήθεια προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων, οι οποίες βασίζονται 

στην ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, όσο και με τη στήριξη υπολογιστικών δομών 

υψηλής απόδοσης οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την εφαρμογή της αρχής της 

προφύλαξης· 

1. καλεί την Επιτροπή: 

α. να προβεί, εφόσον επιτευχθεί τελική συμφωνία, στη σύναψη πλήρους και 

ισορροπημένης συμφωνίας που θα καλύπτει όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται 

στην ΤΤΙΡ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 

διαπραγματευτικό χαρτί, προκειμένου να επιτραπεί σε άλλους κλάδους η πρόσβαση 

στην αγορά των ΗΠΑ και ότι η γεωργία αποτελεί ένα πολιτικό τομέα μεγάλης 

στρατηγικής σημασίας, από τον οποίο εξαρτάται η εξασφάλιση της επισιτιστικής 

ασφάλειας και του τρόπου διαβίωσης όλων των ευρωπαίων πολιτών· 

β. να δώσει προτεραιότητα σε μια φιλόδοξη και ισορροπημένη έκβαση των 

διαπραγματεύσεων για τη γεωργία, έναν τομέα του οποίου τα βασικά στοιχεία 

(πρόσβαση στην αγορά, γεωγραφικές ενδείξεις και υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 

μέτρα) θα πρέπει να εξετάζονται εγκαίρως, μέσω λεπτομερούς χαρτογράφησης όλων 

των σχετικών αμερικάνικων φραγμών, και παράλληλα στο πλαίσιο της διαδικασίας 

των διαπραγματεύσεων, διατηρώντας τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και 

προστασίας των καταναλωτών, έτσι ώστε να δοθεί στο Κοινοβούλιο επαρκής χρόνος 

και ορατότητα για να συζητήσει και να αξιολογήσει το εν λόγω κεφάλαιο με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, τους Ευρωπαίους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και 

τους κοινωνικούς εταίρους, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στους αγρότες και στις 
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μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· 

γ. να θεσπίσει ένα σύγχρονο και βελτιωμένο μηχανισμό επίλυσης των διαφορών 

μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ, ο οποίος δεν 

υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΕΕ, των κρατών μελών και των 

περιφερειακών και τοπικών οργανισμών, αλλά προσφέρει στους αλλοδαπούς 

επενδυτές μια δίκαιη δυνατότητα να αποκαταστήσουν τα πράγματα όταν 

ανακύπτουν προβλήματα· 

δ. να δεσμευτεί πλήρως ότι θα τηρήσει τα ισχύοντα και τα μελλοντικά πρότυπα στους 

τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της ανθρώπινης υγείας, του φυτοϋγειονομικού 

τομέα και της φυτοπροστασίας, καθώς και στους τομείς της προστασίας του 

περιβάλλοντος, των καταναλωτών και των ζώων, σύμφωνα με τις νομοθετικές 

διατάξεις της ΕΕ· να μεριμνήσει ώστε η περαιτέρω εξέλιξη των προτύπων αυτών στο 

μέλλον να μη διαταραχθεί με κανένα τρόπο, να μην υπονομευθούν οι θεμελιώδεις 

αξίες της ΕΕ, όπως η αρχή της πρόληψης και η βιώσιμη γεωργία, και οι πολίτες της 

ΕΕ να συνεχίσουν να μπορούν να εμπιστεύονται την ιχνιλασιμότητα και τη σήμανση 

των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ· να σκιαγραφήσει δε 

συγκεκριμένα μέτρα για την τήρηση της αρχής της πρόληψης κατά τις 

διαπραγματεύσεις· 

ε. να διασφαλίσει, συνεπώς, ότι οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ θα συμμετέχουν στον έλεγχο 

και την εξέταση των εγκαταστάσεων, των χώρων και των προϊόντων, τα οποία είναι 

κατάλληλα προς εξαγωγή στην ΕΕ σύμφωνα με τις υγειονομικές και 

φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν στις ΗΠΑ, και εκφράζει την ανησυχία του 

όσον αφορά το κείμενο που πρότεινε στη συνάρτηση αυτή η Επιτροπή στις ΗΠΑ, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η ΕΕ είχε, στο πλαίσιο παλαιότερων εμπορικών 

συμφωνιών, το δικαίωμα να εξετάζει τα προγράμματα ελέγχου των άλλων 

συμβαλλομένων μερών και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την προσέγγιση αυτή· 

στ. να επιδιώξει οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνον 

τότε, όταν τηρούνται για αυτές τις εισαγωγές τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 

προστασία των καταναλωτών, των ζώων, του περιβάλλοντος, παράλληλα με τα 

ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα· 

ζ. να λάβει υπόψη της ότι οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας ΤΤΙΡ δεν 

μπορούν να τροποποιήσουν την εφαρμογή ή την πρόταση νομοθεσίας σε 

οποιονδήποτε τομέα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας των 

τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων, των προτύπων ΥΦΠ και των 

περιβαλλοντικών μέτρων της ΕΕ· 

η. να εξασφαλίσει ένα θετικό και φιλόδοξο τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων 

για τη γεωργία που να αντικατοπτρίζει τόσο τα επιθετικά όσο και τα αμυντικά 

συμφέροντα του γεωργικού τομέα της ΕΕ σε ό,τι αφορά την κατάργηση ή τη μείωση 

των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών, και ιδίως όσον αφορά τα 

υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τις διαδικασίες, να διασφαλίσει μια 

ισχυρή θέση για τα υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά προϊόντα, έτσι ώστε οι παραγωγοί 

της ΕΕ να αποκομίσουν πραγματικό κέρδος όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 

των ΗΠΑ και να λάβει υπόψη ότι τα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και 
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της υγείας τους ή για τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων δεν θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως μη δασμολογικοί φραγμοί· 

θ. να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών όσον αφορά την 

ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια· 

ι. να διαπραγματευτεί ένα ευέλικτο σύστημα φυτοπροστατευτικού ελέγχου όσον 

αφορά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, το οποίο θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα 

ασφαλείας χωρίς να υπονομεύει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις αγορές των ΗΠΑ 

και θα συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ· 

ια. να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας δίκαιες φορολογικές 

ρυθμίσεις και εμπορικές πρακτικές για τα τρόφιμα και προβλέποντας ειδική 

μεταχείριση ορισμένων προϊόντων ή τομέων ως ευαίσθητων σε περιπτώσεις όπου ο 

άμεσος και έμμεσος ανταγωνισμός θα εξέθετε τους παραγωγούς γεωργικών 

προϊόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών, είτε σε 

ολόκληρη την ΕΕ είτε σε μεμονωμένες περιοχές, σε υπερβολική πίεση ή αθέμιτο 

ανταγωνισμό, όπως σε περιπτώσεις που οι κανονιστικοί όροι και το σχετικό κόστος 

παραγωγής στην ΕΕ διαφέρουν από εκείνα των ΗΠΑ, και να εξετάσει όλες τις 

πιθανές επιλογές μεταχείρισης όλων των ευαίσθητων προϊόντων, περιλαμβανομένης 

της μείωσης των δασμών και των περιορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων· 

ιβ. να καταβάλει κάθε προσπάθεια, όπως προβλέπεται σαφώς στη διαπραγματευτική 

εντολή, για την καθιέρωση μιας προστατευτικής ρήτρας στη συμφωνία, η οποία θα 

εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αύξηση των εισαγωγών ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος απειλεί να προκαλέσει ουσιαστική ζημία στην εγχώρια παραγωγή 

τροφίμων· 

ιγ. να υποβάλει, όπως ήδη έχει ζητηθεί από αρκετά κράτη μέλη, ένα κατάλογο των 

προβλεπόμενων παραχωρήσεων στις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί 

και σε αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να υπάρχει γενική εικόνα 

όλων αυτών των παραχωρήσεων ανά προϊόν, χωρίς τις οποίες καθίσταται αδύνατη η 

διαπραγμάτευση των ευαίσθητων προϊόντων· 

ιδ. να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το κοινό το συντομότερο δυνατό σχετικά με τον 

πιθανό κατάλογο ευαίσθητων προϊόντων, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να 

έχουν επαρκή χρόνο για να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις εγκαίρως 

και πριν από τη λήξη των διαπραγματεύσεων· 

ιε. να εξασφαλίσει την κατάλληλη νομική προστασία στην αγορά των ΗΠΑ για τις 

γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, 

μέτρα για την αντιμετώπιση της αθέμιτης χρήσης, των παραπλανητικών 

πληροφοριών και πρακτικών, καθώς και να διασφαλίσει την προστασία όσον αφορά 

την επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την πραγματική καταγωγή των γεωργικών 

προϊόντων, δεδομένου ότι τούτα συνιστούν βασικά στοιχεία μιας ισορροπημένης 

συμφωνίας· 

ιστ. να συμπεριλάβει στην ΤΤΙΡ την συμφωνία για τα βιολογικά προϊόντα, διευρύνοντάς 

την και για άλλα προϊόντα που δεν καλύπτονται ακόμα (οίνος)· 
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ιζ. να ενσωματώσει τη συμφωνία που συνήφθη το 2006 μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ 

για τον οίνο στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ με την κατάργηση των 17 ημι-γενικών ονομασιών 

αυτής της τομεακής συμφωνίας· 

ιη. να λάβει υπόψη ότι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των ΗΠΑ σε καιρούς 

παγκόσμιας αστάθειας των τιμών θα μπορούσε να θέσει τους γεωργούς της ΕΕ σε 

μειονεκτική ανταγωνιστική θέση και ότι τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ θα 

πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς· 

ιθ. να συστήσει διμερή κοινή επιτροπή εργασίας για συνεχείς διαβουλεύσεις σχετικά με 

το εμπόριο και τη γεωργία με στόχο την πρόβλεψη και την εξάλειψη εμπορικών 

διαφωνιών μέσω ενός συστήματος «έγκαιρης προειδοποίησης» σε περίπτωση 

κανονιστικών εξελίξεων, και την προώθηση της κανονιστικής σύγκλισης· 

κ. να εξασφαλίσει με απολύτως διαφανή, έγκαιρο και ολοκληρωμένο τρόπο τη 

συμμετοχή της από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλα τα εθνικά 

κοινοβούλια και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της γεωργίας σε 

όλες τις πτυχές των διαπραγματεύσεων, και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με όλες 

τις νομοθεσίες που αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού γεωργικού και κοινωνικού 

μοντέλου· 

κα. να εξασφαλίσει την άρση της αμερικανικής απαγόρευσης εισαγωγών βοείου κρέατος 

από την ΕΕ· 

κβ. να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού θεσπίζοντας την απαίτηση 

επισήμανσης για τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται με μεθόδους που δεν είναι 

συμβατές με τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, την ασφάλεια 

των τροφίμων, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων· 

κγ. να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μια σαφή και αντικειμενική έρευνα σχετικά με 

τον αντίκτυπο της TTIP σε κάθε τομέα της ευρωπαϊκής γεωργίας ξεχωριστά, και 

ιδίως όσον αφορά τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, καθώς και να 

συνεργαστεί εγκαίρως και με διαφάνεια με όλα τα ερευνητικά ιδρύματα, δημόσια 

και ιδιωτικά, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε όλες τις πτυχές των διαπραγματεύσεων. 
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