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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις:

α. να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί μια συνολική και φιλόδοξη συμφωνία για την ΤΤΙΡ 
που θα ενισχύει τον θεμιτό ανταγωνισμό και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις αξίες της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς, εξασφαλίζοντας οφέλη για τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και τους 
επενδυτές, αυξάνοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, 
και διασφαλίζοντας ότι η ρυθμιστική συνεργασία δεν υπονομεύει τον δημοκρατικό 
έλεγχο σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, και η οποία θα επιδιώκει μία 
μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κοινωνία·

β. να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις από 
χρηματοοικονομικούς παράγοντες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς και η 
ισότιμη πρόσβαση στην αγορά για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών των ΗΠΑ 
και της Ευρώπης, ρυθμίζονται με βάση τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, 
καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες για υψηλά επίπεδα προστασίας, ιδίως σε 
τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η εργασία, τα 
κοινωνικά δικαιώματα, η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
περιβαλλοντική νομοθεσία, η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία των 
δεδομένων· να διασφαλίσει ότι καμιά διάταξη δεν θα αποκλείει με οποιονδήποτε 
τρόπο τη μελλοντική ενίσχυση των εν λόγω προτύπων, είτε ουσιαστικά είτε 
προκαλώντας έναν ρυθμιστικό αρνητικό αντίκτυπο· και να διασφαλίσει ότι στη 
συμφωνία ΤΤΙΡ θα συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ·

γ. να ασπαστεί την άποψη ότι μια καλή συμφωνία επί των ρυθμιστικών προτύπων 
μπορεί να αποτελέσει παγκόσμιο προηγούμενο για μελλοντικές εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες, μειώνοντας το κόστος για τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, σε 
ολόκληρο τον κόσμο·

δ. να αναγνωρίσει ότι από την ΤΤΙΡ θα μπορέσουν να επωφεληθούν κυρίως οι ΜΜΕ, 
καθώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν οικονομίες κλίμακας που τους επιτρέπουν να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στις αγορές σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, και ότι οι 
ΜΜΕ δεν έχουν τους χρηματοδοτικούς, νομικούς ή άλλους πόρους ώστε να 
αντιμετωπίσουν ρυθμιστικές διαφορές και άλλους φραγμούς στο εμπόριο·

ε. να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και της διάθεσης κρατικών ενισχύσεων, 
κατοχυρώνοντας παράλληλα την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού 
στους τομείς που αφορούν τις συγχωνεύσεις, την αντιμετώπιση των μονοπωλίων, τις 
κρατικές επιχειρήσεις και τις επιδοτήσεις· να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει 
ότι στη συμφωνία θα περιληφθεί ένα κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό·
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στ. να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση 
στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα συνδυάζονται με αμοιβαία 
αναγνώριση και ανοδική σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων, γεγονός το 
οποίο προϋποθέτει την προώθηση υψηλότερων προτύπων και του γενικού 
συμφέροντος ως βασικού στόχου· να υποστηρίξει ακόμη υψηλότερα διεθνή πρότυπα 
στις συνεχιζόμενες προσπάθειες συνεργασίας σε άλλα διεθνή φόρα, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, χωρίς να θίγεται η ικανότητα 
των αρχών της ΕΕ και των κρατών μελών να ρυθμίζουν και να εποπτεύουν 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και πρακτικές κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών και 
εποπτικών καθηκόντων τους·

ζ. να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η 
ευκαιρία που παρέχουν οι διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ για μια από κοινού θετική και 
εποικοδομητική πορεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη όσα έχουν ήδη επιτευχθεί επί του ζητήματος από αμφότερες τις 
πλευρές· στα προς συζήτηση ζητήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται διμερείς 
διαβουλεύσεις πριν από τη θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων, διαφάνεια έναντι 
των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τις διμερείς συζητήσεις επί 
χρηματοοικονομικών ζητημάτων και περισσότερη λογοδοσία προς τους εκλεγμένους 
φορείς·

η. να μην προβλεφθούν επιπλέον δεσμεύσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς η διασύνδεση, η πολυπλοκότητα και οι 
υπερβολικά μεγάλες οντότητες δημιουργούν και διασπείρουν συστημικούς κινδύνους 
και αποτελούν απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

θ. να υποβάλει μια οδηγία με μέτρα κατά της BEPS (διάβρωση της φορολογικής βάσης 
και μεταφορά των κερδών), προκειμένου να δοθεί τέλος στον επιζήμιο ανταγωνισμό 
από επιχειρήσεις, ιδίως πολυεθνικές, οι οποίες οργανώνουν τη συνολική φορολογική 
θέση τους, συχνά πέραν του Ατλαντικού, με τρόπο που επιτρέπει τη μεταφορά των 
κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλότερη φορολογία, λαμβάνοντας υπόψη το έργο του 
ΟΟΣΑ· να διασφαλίσει ότι θα απαιτηθεί από τους εξωχώριους επενδυτικούς 
οργανισμούς, των οποίων οι διαχειριστές εκτελούν δραστηριότητες σε αμφότερες τις 
πλευρές του Ατλαντικού, να έχουν ενδοχώρια έδρα· να λάβει άμεσα μέτρα για να 
εξασφαλίσει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για 
φορολογικά ζητήματα, εξαιρουμένων των ΜΜΕ· να δημιουργήσει έναν ορισμό και 
έναν κατάλογο των φορολογικών παραδείσων σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το 
έργο του ΟΟΣΑ·

ι. να λάβει άμεσα μέτρα για να συμπεριληφθούν νομικά μέτρα στην ΤΤΙΡ για την 
αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω της συστηματικής 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων πέρα από τον Ατλαντικό, και να διασφαλιστεί ότι η 
τελευταία βασίζεται σε οικονομική δραστηριότητα και δεν επιδιώκει την αποφυγή 
καταβολής φόρων στη χώρα παραγωγής· να διασφαλίσει ενισχυμένη διαφάνεια και 
λεπτομέρεια σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών πέρα από 
τον Ατλαντικό·

ια. να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός και ισότιμη 
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πρόσβαση στην αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, στις δημόσιες συμβάσεις και δημόσιες προμήθειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
και να διασφαλίζει ότι σε αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς ο σεβασμός των 
κοινωνικών, δεοντολογικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων· να αναγνωρίσει ότι η 
υφιστάμενη ανισορροπία της πρόσβασης στην αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις και 
προμήθειες στις ΗΠΑ σε σύγκριση με την ΕΕ αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό· να 
αναγνωρίσει ότι το 85% των δημόσιων διαγωνισμών στην ΕΕ είναι ήδη ανοικτοί σε 
προμηθευτές από τις ΗΠΑ, ενώ μόνο το 32% των διαγωνισμών των ΗΠΑ είναι 
ανοικτοί σε προμηθευτές από την ΕΕ· να διασφαλιστεί ότι οι προσφάτως 
θεσπισθέντες κανόνες της ΕΕ επί των δημοσίων συμβάσεων θα εξακολουθήσουν να 
γίνονται σεβαστοί·

ιβ. να διασφαλιστεί ότι οι προσφάτως θεσπισθέντες κανόνες της ΕΕ επί των δημοσίων 
συμβάσεων θα προστατευτούν και θα τύχουν στήριξης στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που βασίζονται στη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας/τιμής αντί της χαμηλότερης τιμής, τις ειδικές αγορές που διατίθενται σε 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
προάγουν τη διακοινοτική συνεργασία, καθώς και τη διατήρηση κατώτατων ορίων 
εξαίρεσης διαδικασιών υποβολής προσφορών από ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες· 
να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τις ΕΕ δεν θα υφίστανται διακρίσεις όταν 
υποβάλλουν προσφορά για δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ και ότι θα απολαμβάνουν 
διαφανούς πρόσβασης αντίστοιχης με εκείνη που ισχύει για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ 
στην Ευρώπη στο πλαίσιο των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ·

ιγ. να λάβει άμεσα δραστικά μέτρα ενάντια στον προστατευτισμό, και να επιλύσει το 
ζήτημα της νομοθεσίας που παρεμποδίζει την ευρωπαϊκή πρόσβαση στην αγορά των 
ΗΠΑ·

ιδ. να διασφαλίσει ότι ο καθένας και όλοι μαζί οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών που θα 
τεθούν σε εφαρμογή στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ τηρούν την αρχή της πλήρους διαφάνειας, 
υπόκεινται σε δημοκρατικές αρχές και έλεγχο και δεν παρεμβαίνουν στο δικαίωμα 
των κυβερνήσεων να προβαίνουν σε ρυθμίσεις·

ιε. να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι θα επιλεγεί μια "προσέγγιση θετικού 
καταλόγου", στο πλαίσιο της οποίας όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που αποτελούν 
αντικείμενο της TTIP θα αναφέρονται ρητά στη συμφωνία κατά τρόπο θετικό και ότι 
η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης ή μη 
αναστρεψιμότητας·

ιστ.να αναγνωρίσει και να τονίσει τη συνεχιζόμενη σημασία των κρατικών επιχειρήσεων 
και άλλων μορφών δημόσιας ιδιοκτησίας για τις σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες και 
τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και να ζητήσει την εξαίρεσή τους από τη 
συμφωνία· να διασφαλίσει, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί στην Επιτροπή από 
τα κράτη μέλη, ότι η διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών δεν θα επηρεαστεί από την 
ΤΤΙΡ·

ιζ. να διαβεβαιώσει ότι η TTIP θα ωφελήσει τις ΜΜΕ περισσότερο από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις· να σημειώσει ότι η εξάλειψη των δασμών, η απλούστευση των 
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τελωνειακών διαδικασιών και η σύγκλιση των προτύπων προϊόντων θα διευκολύνουν 
σημαντικά τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο και ότι η ΤΤΙΡ θα είναι 
η πρώτη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που θα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για 
τις ΜΜΕ· να εργασθεί προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της υφιστάμενης 
συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ επί των ΜΜΕ· να εργασθεί για τη δημιουργία 
ιστοτόπων όπου οι ΜΜΕ τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ θα μπορούν να 
ενημερωθούν σχετικά με τους δασμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και όλους τους 
κανονισμούς που ισχύουν για τα προϊόντα, σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο 
στις ΗΠΑ, και σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών στην ΕΕ· 

ιη. να διασφαλισθεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού τυγχάνει δέοντος 
σεβασμού σε όλους τους τομείς, και ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές αγορές·

ιθ. να διασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και η προστασία τους τυγχάνουν 
πλήρους σεβασμού στη συμφωνία και ότι δεν υπονομεύονται από αυξημένη 
πρόσβαση στην αγορά και ανταγωνισμό·

κ. να έχει συνείδηση του γεγονότος ότι η εν λόγω συμφωνία έχει πέρα από πολιτική 
σημασία και οικονομική σημασία, καθώς συνάπτεται μεταξύ των δύο πλευρών του 
Ατλαντικού, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μια κοινή προσέγγιση στο θέμα της 
ασφάλειας αλλά και από την κοινή προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας, της 
ισότητας, της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς·

κα. να έχει συνείδηση των αβεβαιοτήτων που υφίστανται όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις για την TTIP και, προκειμένου να εξαλειφθούν οι εν λόγω 
αβεβαιότητες, να προσδώσει στις διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
διαφάνεια και να δρομολογήσει μια ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης·

κβ. να λάβει περαιτέρω μέτρα ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
διαπραγματεύσεις, ιδίως σε σχέση με την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

κγ. να διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διαδικασία, σύμφωνα 
με την υποχρέωση που έχει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 10 της 
ΣΛΕΕ, του οποίου ο δεσμευτικός χαρακτήρας έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατη 
απόφαση του Δικαστηρίου, και να τηρεί πλήρως και άμεσα ενήμερο το Κοινοβούλιο 
σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων· να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη 
συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση όλων των 
βουλευτών στα ενοποιημένα κείμενα των διαπραγματεύσεων· να διασφαλίσει την 
πρόσβαση του κοινού στα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις έγγραφα από όλες τις 
πλευρές, με εξαίρεση τα έγγραφα τα οποία πρέπει να χαρακτηρισθούν απόρρητα με 
σαφή αιτιολόγηση και σε κατά περίπτωση βάση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 
2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής·

κδ. να προτείνει πρωτοβουλίες σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στην αγορά και 
έναρξης επενδύσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού·
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κε. να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει δέοντα ρόλο στις 
αποφάσεις περί ρυθμιστικής σύγκλισης που θα ληφθούν κατόπιν της κύρωσης της 
συμφωνίας.
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