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Σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εμπορικές και 
επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
(2013/2558(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 28 
Νοεμβρίου 2011 και την κοινή δήλωση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου 
(ΔΟΣ) ΕΕ-ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 11ης Φεβρουαρίου 2013 της Ομάδας Εργασίας 
Υψηλού Επιπέδου (HLWG) σχετικά με την απασχόληση και την ανάπτυξη1, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Φεβρουαρίου 2013 του Προέδρου των ΗΠΑ 
Barack Obama, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 
20133,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως το ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου 
2012 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες4,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της 73ης Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίασης του 
Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από 30 
Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη το τελικό σχέδιο έκθεσης του Κέντρου Έρευνας για την Οικονομική 
Πολιτική (Λονδίνο) του Μαρτίου 2013 με τίτλο «Reducing Transatlantic Barriers to 
Trade and Investment: An Economic Assessment»5 (Μείωση των Διατλαντικών 
Φραγμών στο Εμπόριο και τις Επενδύσεις: Μια οικονομική αξιολόγηση),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί και 
επενδυτικοί φορείς παγκοσμίως αντιπροσωπεύοντας μαζί περίπου το ήμισυ του 
παγκόσμιου ΑΕΠ και ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι πλήρως ολοκληρωμένες 
με κατά μέσον όρο περίπου 2 δισ. ευρώ αγαθών και υπηρεσιών να συναλλάσσονται 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
4 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.
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διμερώς κάθε ημέρα υποστηρίζοντας εκατομμύρια θέσεων εργασίας και στις δύο 
οικονομίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι ο 
πραγματικός οδηγός της διατλαντικής σχέσης, αφού οι διμερείς επενδύσεις ανήλθαν 
συνολικά σε περισσότερα από 2,394 τρισ. ευρώ το 2011,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών που εκπόνησε 
η Επιτροπή, με βάση έκθεση του Κέντρου Έρευνας για την Οικονομική Πολιτική, μια 
φιλόδοξη και συνολική διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση – εφόσον 
εφαρμοστεί πλήρως – θα επέφερε σημαντικά οικονομικά κέρδη στο σύνολο της ΕΕ 
(119,2 δισ. ευρώ το έτος) και των ΗΠΑ (94,9 δισ. ευρώ το έτος), συμπεριλαμβανομένου 
του ότι οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα αυξάνονταν κατά 28% και οι συνολικές 
εξαγωγές της ΕΕ θα επαυξάνονταν κατά 6% προς όφελος των εξαγωγέων προϊόντων 
και υπηρεσιών της ΕΕ καθώς και των καταναλωτών της ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν κοινές αξίες, παρεμφερή νομικά 
συστήματα και υψηλά πρότυπα προστασίας όσον αφορά την εργασία και το 
περιβάλλον,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει ευάλωτη και τόσο η ΕΕ όσο 
και οι ΗΠΑ πρέπει να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες στενότερης οικονομικής 
συνεργασίας για μόχλευση των ωφελημάτων του διεθνούς εμπορίου με σκοπό το 
ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του Νοεμβρίου 
2011, στην HLWG ανατέθηκε να προσδιορίσει επιλογές για αύξηση του εμπορίου και 
των επενδύσεων προκειμένου να υποστηριχθεί η δημιουργία αμοιβαίως ωφέλιμων 
θέσεων εργασίας, η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η HLWG ανέλυσε από κοινού ένα ευρύ φάσμα δυνητικών 
επιλογών για επέκταση του διατλαντικού εμπορίου και των επενδύσεων και στην τελική 
έκθεσή της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια συνολική εμπορική και επενδυτική 
συμφωνία θα παράσχει τα σημαντικότερα οφέλη και στις δύο οικονομίες,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν στόχο αποφασιστικής σημασίας, δεν αποκλείει διμερείς συμφωνίες που 
υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις του ΠΟΕ και είναι συμπληρωματική στους πολυμερείς 
κανόνες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Μαρτίου 2013 η Επιτροπή πρότεινε την παροχή 
εξουσιοδότησης για την έναρξη διαπραγματεύσεων και σχέδιο διαπραγματευτικών 
οδηγιών προς εξέταση από το Συμβούλιο,

Το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο

1. πιστεύει ότι η στρατηγική σπουδαιότητα των οικονομικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ θα πρέπει 
να επαναβεβαιωθεί και ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να σχεδιάσουν κοινές 
προσεγγίσεις όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο, τις επενδύσεις και ζητήματα που 
αφορούν το εμπόριο·
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2. θεωρεί ότι είναι αποφασιστικής σημασίας για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εμβαθύνουν τις 
οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τους και να χρησιμοποιήσουν τις αναξιοποίητες 
δυνατότητες μιας πραγματικά διατλαντικής αγοράς προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 
δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης· θεωρεί ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο υπό 
το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, του υψηλού επιπέδου του δημόσιου 
χρέους, των υψηλών ποσοστών ανεργίας και των ασήμαντων προοπτικών ανάπτυξης 
και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού·

3. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την τεράστια πείρα της στη 
διαπραγμάτευση σοβαρών και συνολικών διμερών εμπορικών συμφωνιών προκειμένου 
να επιτύχει ακόμη περισσότερο φιλόδοξα αποτελέσματα με τις ΗΠΑ·

Η τελική έκθεση της HLWG

4. σημειώνει την έκδοση της τελικής έκθεσης της HLWG και εγκρίνει τη σύσταση για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική εμπορική και επενδυτική συμφωνία·

5. επικροτεί την έμφαση που δίδεται στην τελική έκθεση στα εξής: (i) φιλόδοξη βελτίωση 
της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες 
προμήθειες σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης· (ii) μείωση μη δασμολογικών φραγμών 
(ΜΔΦ) και αύξηση της συμβατότητας των ρυθμιστικών καθεστώτων· και (iii) ανάπτυξη 
κοινών κανόνων για την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων εμπορικών προκλήσεων και 
ευκαιριών·

6. υποστηρίζει την άποψη ότι, λόγω των ήδη υφιστάμενων χαμηλών μέσων δασμών, το 
κλειδί για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των διατλαντικών σχέσεων έγκειται στην 
αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ), που συνίστανται κατά κύριο 
λόγο σε τελωνειακές διαδικασίες και κανονιστικούς περιορισμούς «πίσω από τα 
σύνορα»· υποστηρίζει τον στόχο που διατύπωσε η HLWG για σταδιακή μετάβαση σε 
μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη διατλαντική αγορά·

7. επικροτεί τη σύσταση για τη διερεύνηση νέων μέσων μείωσης περιττών εξόδων και 
διοικητικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από τη ρύθμιση, επιτυγχάνοντας 
παράλληλα τα επίπεδα προστασίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και το 
περιβάλλον τα οποία κάθε πλευρά θεωρεί κατάλληλα, ή διαφορετικά επιτυγχάνοντας 
νόμιμους ρυθμιστικούς στόχους·

Διαπραγματευτική εντολή

8. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μια συνολική εμπορική και επενδυτική 
συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα στηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
απασχόλησης για ευρωπαίους εργαζόμενους, θα είναι προς όφελος των καταναλωτών 
της ΕΕ και θα ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ να πωλήσουν τα προϊόντα 
τους και τις υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ·

9. καλεί το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που περιέχονται στην τελική 
έκθεση της HLWG και να εξουσιοδοτήσει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή να 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής 



RE\929186EL.doc 5/6 PE506.213v01-00

EL

εταιρικής σχέσης (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ·

10. υπογραμμίζει ότι μια τέτοια συμφωνία πρέπει να είναι φιλόδοξη και δεσμευτική σε όλα 
τα επίπεδα κυβέρνησης, σε όλους τους ρυθμιστικούς φορείς και λοιπές αρμόδιες αρχές 
και των δύο πλευρών· τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να οδηγήσει σε ένα πραγματικό 
άνοιγμα της αγοράς και στην επιτόπια διευκόλυνση του εμπορίου, και θα πρέπει να 
δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους επίτευξης μεγαλύτερης διατλαντικής 
ρυθμιστικής σύγκλισης· θεωρεί ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να βλάψει την 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης·

11. τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων· πιστεύει 
ότι σε άλλους τομείς όπου υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας θα πρέπει να δοθεί λύση σύμφωνα με διεθνείς κανόνες προστασίας·

12. επικροτεί ιδίως τη σύσταση της HLWG ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα επιληφθούν των 
περιβαλλοντικών και εργασιακών πτυχών του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης·

13. επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στην κατάργηση περιττών ρυθμιστικών φραγμών 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να περιλάβουν στη 
συμφωνία μηχανισμούς (συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης εκ των κάτω προς τα άνω 
ρυθμιστικής συνεργασίας) που θα έχουν ως στόχο την αποφυγή μελλοντικών φραγμών·

14. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μια συνολική εμπορική και επενδυτική συμφωνία 
ΕΕ-ΗΠΑ έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει σε μια κατάσταση που όλοι είναι 
κερδισμένοι, επωφελούς και για τις δύο οικονομίες, και ότι ένας βαθύτερος βαθμός 
ολοκλήρωσης θα πολλαπλασίαζε σημαντικά τα κέρδη και για τις δύο οικονομίες·

15. υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεχή δέσμευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από τους τομείς των επιχειρήσεων, του 
περιβάλλοντος, των καταναλωτών, της εργασίας και λοιπών εκπροσώπων, σε ολόκληρη 
τη διαδικασία διαπραγματεύσεων προκειμένου να εξασφαλισθούν συζητήσεις με βάση 
πραγματικές καταστάσεις και να ενθαρρυνθεί η στήριξη εκ μέρους του κοινού·

16. προειδοποιεί ότι η ποιότητα θα πρέπει να επικρατήσει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
και ευελπιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα καταλήξουν εσπευσμένα σε μια εμπορική 
συμφωνία που δεν παρέχει απτά και ουσιαστικά οφέλη στους επιχειρηματίες μας, στους 
εργαζομένους μας και στους πολίτες μας·

Ρόλος του Κοινοβουλίου

17. αναμένει με χαρά την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, παρακολουθώντας τες εκ 
του σύνεγγυς και συμβάλλοντας στην επιτυχή κατάληξή τους· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή την υποχρέωσή της να τηρεί το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενήμερο σε 
όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων (πριν και μετά τους γύρους διαπραγματεύσεων)· 
δεσμεύεται να επιληφθεί των νομοθετικών και ρυθμιστικών ζητημάτων τα οποία 
ενδεχομένως προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις και τη μελλοντική συμφωνία·
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18. δεσμεύεται να συνεργασθεί στενά με το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Κογκρέσο των 
ΗΠΑ, την Κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αξιοποιηθεί το 
πλήρες οικονομικό δυναμικό της διατλαντικής οικονομικής σχέσης και να ενισχυθεί η 
ηγετική θέση της ΕΕ και των ΗΠΑ στην ελευθέρωση και στη ρύθμιση του εμπορίου και 
των ξένων επενδύσεων·

19. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του στη μελλοντική 
συμφωνία ΤΤΙΡ, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συνεπώς οι θέσεις του θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε όλα τα 
στάδια·

20. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα επιδιώξει να παρακολουθήσει την εφαρμογή της 
μελλοντικής συμφωνίας·

o
o   o

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην 
Κυβέρνηση και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.


