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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. Απευθύνει, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για 

τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τις ακόλουθες συστάσεις προς την Επιτροπή: 

(i) να λάβει υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών μεταφορών, τουρισμού και 

παράδοσης για την ευρωπαϊκή οικονομία και απασχόληση, δεδομένου ότι οι 

ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, ότι 

η βιομηχανία αερομεταφορών στηρίζει πάνω από πέντε εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας, ότι η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία αντιπροσωπεύει πάνω 

από τη μισή παγκόσμια παραγωγή σιδηροδρομικού εξοπλισμού και υπηρεσιών 

και ότι οι οδικές μεταφορές παραμένουν σημαντικές για τις υπηρεσίες 

εφοδιαστικής στην ΕΕ· να αναγνωρίσει το δυναμικό των υπηρεσιών μεταφορών 

να συμβάλουν στη μείωση του επιπέδου ανεργίας στην Ευρώπη· να 

αναγνωρίσει τον αντίκτυπο που θα έχει στη βιομηχανία τουρισμού η 

ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών· 

(ii) να διασφαλίσει ότι στις διαπραγματεύσεις θα ληφθούν υπόψη ο ταχέως 

μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του τομέα των μεταφορών και η αυξανόμενη 

σημασία που έχουν τα μέσα μεταφοράς συνεργατικής οικονομίας για την 

καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων· 

(iii) να τονίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών της προσφέρει οφέλη 

στους εργαζομένους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια και την 

προστασία τους· να υπογραμμίσει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών στην ΕΕ, τόσο 

αλλοδαποί όσο και εγχώριοι, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία 

αυτήν· να αναγνωρίσει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται άρρηκτα με την 

ποιότητα της απασχόλησης και τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια· να 

συνυπολογίσει την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της συμφωνίας· 

να αποφύγει τις άδικες στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα τον σεβασμό των ισχυόντων κοινωνικών δικαιωμάτων· 

(iv) να λάβει υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στον τομέα 

των μεταφορών και τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και τη 

συμβολή του εν λόγω τομέα στην κοινωνική και εδαφική συνοχή· 

(v) να ενισχύσει τις διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα 

μέσα μεταφοράς έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι καταναλωτές από την παρούσα 

συμφωνία· 

(vi) να επιδιώξει, ως μακροπρόθεσμο στόχο, υψηλότερη ποιότητα και πρότυπα 

ασφάλειας στις υπηρεσίες μεταφορών, με παράλληλη μείωση του χρόνου 

μεταφοράς, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τις επιδόσεις και την καινοτομία 

στον εν λόγω τομέα· 
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(vii) να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις θα εξετάσουν τους διάφορους κλάδους 

των μεταφορών και του τουρισμού με τρόπο ουσιαστικό και πνεύμα 

αμοιβαιότητας· να διατηρήσει το περιθώριο άσκησης πολιτικής για την 

αντιμετώπιση εξελίξεων στους τομείς των μεταφορών, των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς· να σεβαστεί την αρχή της μη 

εφαρμογής διακρίσεων· να εξαιρέσει τις δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών από το 

πεδίο της συμφωνίας· 

(viii) να λάβει υπόψη τις αρνητικές εμπειρίες ελευθέρωσης, όπως οι επιζήμιες 

επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών, στις εργασιακές συνθήκες και στην 

ασφάλεια και προστασία των μεταφορών· 

(ix) να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίες θα 

θίγουν θέματα όπως η διαφάνεια, οι προθεσμίες, η προσήκουσα διαδικασία, οι 

περιττές επιβαρύνσεις, η μη διάκριση και τα ένδικα μέσα, διατηρώντας 

παράλληλα την απαίτηση οι ξένες εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν 

υπηρεσίες μεταφορών ή παράδοσης εντός της ΕΕ να συμμορφώνονται με τα 

ισχύοντα εντός αυτής ρυθμιστικά πρότυπα· να καλέσει τις τρίτες χώρες να 

δημοσιοποιούν, μέσω ειδικών ενημερωτικών εγγράφων, τις ισχύουσες 

νομοθεσίες τους για τον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο έναν απλούστερο και 

πιο αποτελεσματικό διάλογο· 

(x) να εξαιρέσει από την εφαρμογή της TiSA όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με 

τις δημόσιες μεταφορές και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όταν αυτές έχουν 

δημόσιο χαρακτήρα· 

(xi) να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς που επιβάλλουν ορισμένες χώρες όσον 

αφορά το αλλοδαπό καθεστώς ιδιοκτησίας και ελέγχου των αεροπορικών 

εταιρειών, καθώς και τα δικαιώματα καμποτάζ· να επιδιώξει, ως 

μακροπρόθεσμο στόχο, την επιβολή δεσμευτικών διεθνών εμπορικών κανόνων 

για τον τομέα των αερομεταφορών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την 

αρμοδιότητα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) όσον 

αφορά τη ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων και του πεδίου της ασφάλειας· να 

διερευνήσει, σε περίπτωση που σημαντικοί εμπορικοί εταίροι δεν προτίθενται 

να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο, άλλες επιλογές προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς θα αντιμετωπίζουν δίκαιες 

συνθήκες ανταγωνισμού· 

(xii) να υπενθυμίσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές 

στην παγκόσμια οικονομία, τόσο ως αυτόνομη βιομηχανία όσο και ως φορέας 

διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου· να προωθήσει ένα σαφές κείμενο με 

ισχυρές δεσμεύσεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους λιμένες και στις 

αγορές καθώς και η εθνική μεταχείριση για τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων 

μεταφορών· 

(xiii) να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία προκειμένου να ενσωματώσει την ισχύουσα 

νομοθεσία και πρακτικές για τις θαλάσσιες μεταφορές σε ένα νομικά 

δεσμευτικό διεθνές κείμενο το οποίο θα αποτρέπει τη μελλοντική θέσπιση 

προστατευτικών κανόνων από τα συμβαλλόμενα μέρη, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τη συνοχή με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που έχουν 
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θεσπίσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας· 

(xiv) να αντιμετωπίσει και να άρει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις υπηρεσίες 

θαλάσσιων μεταφορών και να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη 

αμοιβαιότητας, δεδομένου ότι πολύ συχνά παρεμποδίζεται η πρόσβαση 

εταιρειών της ΕΕ σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς στο εξωτερικό, τα 

οποία, αντιθέτως, στην ΕΕ είναι ανοιχτά για τις αλλοδαπές εταιρείες, για 

παράδειγμα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και 

στον τομέα του καμποτάζ· 

(xv) να διαφυλάξει τα δικαιώματα των κρατών μελών όσον αφορά τους 

υφιστάμενους ή μελλοντικούς εθνικούς κανονισμούς και τις διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες στον τομέα των οδικών μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τις άδειες διαμετακόμισης· 

(xvi) να αντιταχθεί σε δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις 

οδικές μεταφορές, ιδίως στο πλαίσιο του Τρόπου 4, καθώς οι εν λόγω 

δεσμεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν αφενός στη διασυνοριακή κυκλοφορία 

των εργαζομένων χωρίς καμία προστασία της απασχόλησης και αφετέρου στην 

υπονόμευση εργασιακής νομοθεσίας ανώτερου επιπέδου στις χώρες υποδοχής· 

(xvii) να διασφαλίσει ότι η διευρυμένη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών για 

υπηρεσίες παράδοσης δεν θέτει σε κίνδυνο τις ισχύουσες υποχρεώσεις 

καθολικής υπηρεσίας στον ταχυδρομικό τομέα· να αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο 

των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στην προώθηση της κοινωνικής, 

οικονομικής και εδαφικής συνοχής· να ενισχύσει αυτές τις καθολικές υπηρεσίες· 

2. εκφράζει τη λύπη του για τη μέχρι τούδε έλλειψη διαφάνειας και για το γεγονός ότι δεν 

δόθηκε στο Κοινοβούλιο η ευκαιρία να διατυπώσει τη θέση του πριν από την έγκριση της 

διαπραγματευτικής εντολής εκ μέρους του Συμβουλίου· 

3. ζητεί να λαμβάνουν όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα έγγραφα που 

αφορούν τη διαπραγμάτευση για την TiSA και ζητεί τη δημοσιοποίηση όλων των 

διαπραγματευτικών κειμένων. 
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