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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– 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 Rompuy1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Μαΐου 20132, σχετικά με τις εμπορικές και 
επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ,

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική 
σχέση εμπορίου και επενδύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής της 14ης Ιουνίου 20133,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 2013 και του 2014 για τα υγειονομικά και 
φυτοϋγειονομικά μέτρα που εκπονήθηκαν από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ4,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 2013 και του 2014 για τα τεχνικά εμπόδια στις 
συναλλαγές που εκπονήθηκαν από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ5,

– έχοντας υπόψη τις μελέτες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών του ΕΚ με 
τίτλο «Οι νομικές επιπτώσεις της εταιρικής σχέσης, εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ (TTIP) για το κοινοτικό κεκτημένο και οι τομείς της επιτροπής ENVI που θα 
μπορούσαν να εξετασθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων» του Οκτωβρίου 
20136 και «Οι νομοθετικοί τομείς των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική 
σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ENVI» 
του Νοεμβρίου 20147,

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίλυση διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ) στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο συνέταξε 
τον Ιούνιο του 2014 η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD)8, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 168 και 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως την αρχή της προφύλαξης στο άρθρο 191 παράγραφος 2,

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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– έχοντας υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων 
(«από το αγρόκτημα στο τραπέζι»), η οποία καθιερώθηκε το 20041,

– λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου του Νοεμβρίου 2014 
σχετικά με τη διατλαντική συμφωνία συναλλαγών και επενδύσεων·

– λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών, στο 
πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση, και λαμβάνοντας 
υπόψη τη νομοθεσία για συγκεκριμένες κατηγορίες πηγών εκπομπών, όπως τις 
κατηγορίες Euro 5/6 και EURO VI, που αποσκοπούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης η οποία προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και ευημερίας επί σειρά γενεών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι 
το εμπόριο και οι επενδύσεις δεν αποτελούν στόχους αλλά μέσα για την αύξηση των 
προτύπων διαβίωσης, τη βελτίωση της ευημερίας, την προστασία και προαγωγή της 
δημόσιας υγείας, την εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης, καθώς και τη βιώσιμη χρήση 
των παγκόσμιων πόρων, σύμφωνα με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, που 
περιλαμβάνει την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου 2014, σε 25 από 
τα 28 κράτη μέλη η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών τάσσεται υπέρ μιας διατλαντικής 
συμφωνίας συναλλαγών και επενδύσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, ως ήπειρος με γηράσκοντα πληθυσμό, σπάνιες πρώτες 
ύλες, χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και ένα κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται σε μεγάλες 
κοινωνικές δαπάνες σε σχέση με το ΑΕγχΠ, θα εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την 
ανάπτυξη εκτός ΕΕ, η οποία θα τη βοηθήσει να δημιουργήσει εγχώρια ευημερία για να 
στηρίξει τα κοινωνικά της συστήματα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, 
κυρίως λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του 
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την  TTIP2,στόχος της Συμφωνίας είναι η αύξηση των 
συναλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, με στόχο την εμφάνιση νέων 
οικονομικών ευκαιριών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη μέσω 
αυξημένης πρόσβασης στην αγορά και μεγαλύτερης ρυθμιστικής συμβατότητας, με 
κατάργηση των περιττών ρυθμιστικών εμποδίων στο εμπόριο και ανοίγοντας τον δρόμο 
για παγκόσμια πρότυπα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
προεξάρχων στόχος των συμβαλλομένων μερών και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα 
ενθαρρύνουν το εμπόριο ή τις άμεσες ξένες επενδύσεις χαλαρώνοντας την εγχώρια 
νομοθεσία και τα πρότυπα ως προς το περιβάλλον, την υγεία και την  ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή3 και ο Πρόεδρος Ομπάμα4 έχουν δηλώσει 

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a
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δημόσια και επανειλημμένα ότι τα πρότυπα δεν θα υποβαθμιστούν σε καμία πλευρά του 
Ατλαντικού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει ορισμένες άλλες εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες εταιρικών σχέσεων με άλλους παγκόσμιους παράγοντες·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ περιλαμβάνουν τρεις βασικούς 
πυλώνες, που καλύπτουν α) πρόσβαση στην αγορά, β) ρυθμιστικά ζητήματα και μη 
δασμολογικοί φραγμοί, και γ) κανόνες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ προσφέρει την ευκαιρία να χαραχθεί μια οδός προς τη 
θέσπιση υψηλών προτύπων σε ορισμένους τομείς φια την προστασία της δημόσιας υγείας, 
της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο·

Η. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι ο στόχος της TTIP για μείωση 
και εξάλειψη υφιστάμενων μη δασμολογικών φραγμών1 θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 
συμφωνία η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ενωσιακό επίπεδο προστασίας 
σχετικά με τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της 
υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ρυθμιστικά συστήματα της ΕΕ 
και των ΗΠΑ,  που αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ασφάλειας των τροφίμων, της ενημέρωσης των 
καταναλωτών και της υγείας των ζώων, εξαιτίας των διαφορετικών νομικών και 
πολιτικών νοοτροπικών, που αντανακλούν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, όπως 
είναι οι διαφορετικές αρχές (π.χ. η αρχή της προφύλαξης), κρίσεις, στόχοι πολιτικής και 
μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ορισμένα πρότυπα σε αυτούς τους 
τομείς συνιστούν εμπορικούς φραγμούς2;

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρόθεση έγκρισης της TTIP και 
παρόμοιων εμπορικών συμφωνιών έχει ήδη επηρεάσει προτάσεις και δράσεις της 
Επιτροπής που σχετίζονται για παράδειγμα με την ασφάλεια των τροφίμων και την 
προστασία του κλίματος (π.χ. επεξεργασία κρεάτων για τη μείωση των παθογόνων 
οργανισμών,  επισήμανση κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους και 
εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων,·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία που έχει εκφραστεί ότι το σχέδιο διατάξεων για τη 
ρυθμιστική συνεργασία όσον αφορά πράξεις που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις συναλλαγές και τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ:

- εκχωρεί στις ΗΠΑ τυπικά δικαιώματα όσον αφορά την έγκριση εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα για 

                                               
1 Βλ. έκθεση του 2014 για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές που εκπονήθηκε από τον εκπρόσωπο 

εμπορίου των ΗΠΑ, σ. 45
2 Για τις ΗΠΑ, βλ. τις εκθέσεις του 2013 και του 2014 για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές που 

εκπονήθηκαν από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ,
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κανένα είδος ελέγχου όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις·

- εκχωρεί στις ΗΠΑ το δικαίωμα να προβαίνουν σε ρυθμιστικές ανταλλαγές όσον αφορά 
τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της από κοινού 
εξέτασης δυνητικών μέσων για την προαγωγή της ρυθμιστικής συμβατότητας·

- θα μπορούσε να καταστήσει εκ των πραγμάτων δύσκολη για την ΕΕ την υπέρβαση του 
ελάχιστου κοινού παρονομαστή των διεθνών μέσων, λόγω των δεσμεύσεων που έχει 
αναλάβει για διεθνή ρυθμιστική συνεργασία και εφαρμογή των διεθνών μέσων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προϋπόθεση για την επίτευξη μεγαλύτερης ρυθμιστικής 
συμβατότητας χωρίς να διακινδυνεύουν τα υφιστάμενα και μελλοντικά ενωσιακά 
πρότυπα υγείας και περιβάλλοντος, είναι να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των τομέων 
εκείνων όπου οι στόχοι και τα επίπεδα προστασίας είναι παρόμοια, και εκείνων στους 
οποίους υπάρχουν αποκλίσεις· ότι, στους τομείς όπου οι στόχοι και τα επίπεδα 
προστασίας είναι παρόμοια, θα μπορούσαν να επιδιωχθούν κοινές προσεγγίσεις ή 
αμοιβαία αναγνώριση· ότι, σε τομείς όπου τα επίπεδα προστασίας αποκλίνουν σαφώς, η 
συνεργασία θα πρέπει να εστιαστεί στην ανταλλαγή πληροφοριών ή στην προς τα πάνω 
εναρμόνιση· 

ΙΔ. ότι οι νομοθέτες ΕΕ και ΗΠΑ έχουν ακολουθήσει πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις όσον 
αφορά τη ρύθμιση της ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, ιδίως σε σχέση με την 
αδειοδότηση, τη σήμανση και τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών για 
ΓΤΟ, την ιχνηλασιμότητα του κρέατος, την αντιμετώπιση των παθογόνων οργανισμών, τα 
παρασιτοκτόνα και τα κλωνοποιημένα ζώα· ότι οι κανονισμοί της ΕΕ για το περιβάλλον 
και την ασφάλεια των τροφίμων βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης και στην 
προσέγγιση "από το αγρόκτημα στο τραπέζι" που ορίζουν αυστηρότερους ενωσιακούς 
κανόνες και κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθούν· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος μιας μελλοντικής ΤΤΙΡ στο κεκτημένο της ΕΕ για 
το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις συγκεκριμένες διατάξεις της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί μια εμπορική συμφωνία να τροποποιήσει ισχύουσα νομοθεσία σε 
συμβαλλόμενες χώρες· ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και η έγκριση 
μελλοντικής νομοθεσίας πρέπει να παραμείνουν στα χέρια δημοκρατικά εκλεγμένων 
σωμάτων που σέβονται καθιερωμένες διαδικασίες· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σήμερα έχει περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ 
στον τομέα της ναυτιλίας, και η ορθή εφαρμογή της ΤΤΙΡ θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
καλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη σύγκλιση και οικονομικά οφέλη για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως, οι 
ΗΠΑ δεν έχουν κυρώσει σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για τις χημικές ουσίες (π.χ. τη 
Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και τη Σύμβαση του 
Ρότερνταμ για το εμπόριο ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων), πράγμα που 
σημαίνει ότι οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες όσον αφορά τη διεθνή πολιτική για τα χημικά· 
λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι οι ΗΠΑ αρνούνται να εφαρμόσουν το περιβαλλοντικό 
σκέλος του παγκοσμίως εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης των 
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χημικών προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών, πράγμα που αποδεικνύει ότι, στον τομέα των 
χημικών, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαφωνούν στο πλέον στοιχειώδες επίπεδο·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση των ΗΠΑ για τα τεχνικά εμπόδια στις 
συναλλαγές του 2014, οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά τον REACH σε 
κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Τεχνικών Φραγμών στο Εμπόριο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από το 2003, καθώς εκφράζουν την άποψη ότι «πτυχές του 
REACH εισάγουν διακρίσεις, δεν έχουν νόμιμη βάση και θέτουν περιττά εμπόδια στο 
εμπόριο», πράγμα που φανερώνει ότι οι ΗΠΑ είναι ριζικά αντίθετες με τον REACH·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεμελιωδώς διαφορετική φύση του νόμου περί ελέγχου των 
τοξικών ουσιών των ΗΠΑ (TSCA), ο οποίος εγκρίθηκε το 1976, συγκριτικά με τον 
REACH, ο οποίος εγκρίθηκε το 2006, είναι ευρέως αποδεκτή· ότι για τον λόγο αυτό, οι 
διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ δεν αποσκοπούν στην εναρμόνιση των δύο συστημάτων 
ότι, εντούτοις, οι διαπραγματεύσεις αφορούν μια μελλοντική συνεργασία σχετικά με την 
εφαρμογή του REACH· ότι, δεδομένου ότι οι απόψεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου 
των χημικών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και ότι οι ΗΠΑ αντίκεινται ριζικά και 
σταθερά στον REACH, η συνεργασία για την εφαρμογή των αποκλινόντων αυτών νόμων 
δεν ενέχει οφέλη, ιδίως αφού η εφαρμογή δεν είναι απλώς μια τεχνική ή μη 
αμφισβητούμενη δραστηριότητα·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα ρυθμιστικά 
συστήματα των ΗΠΑ και της ΕΕ όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

- 82 ουσίες είναι απαγορευμένες στην ΕΕ αλλά επιτρέπονται στις ΗΠΑ·

- η ΕΕ έχει θεσπίσει σκοπίμως κριτήρια απόρριψης βάσει επικινδυνότητας για να 
καταργήσει σταδιακά τη χρήση δραστικών ουσιών που είναι καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, ανθεκτικές, τοξικές και 
βιοσυσσωρευτικές ή ενδοκρινικοί διαταράκτες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· 
οι ΗΠΑ εμμένουν σε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία βασίζεται σε πολλές 
εικασίες και γενικεύσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται ανεκτή η χρήση τέτοιου είδους 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία·

- υπάρχει μια γενική τάση όσον αφορά τις χαμηλότερες ποσότητες υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων που επιτρέπονται στα τρόφιμα στην ΕΕ συγκριτικά με τις ΗΠΑ·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κειμένου των διαπραγματεύσεων της ΕΕ για τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που κατατέθηκε στον γύρο διαπραγματεύσεων 
στις 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου συστήνει να υποχρεωθούν τα μέρη να εφαρμόσουν 
όρια ανοχής και μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων σύμφωνα με την Επιτροπή Codex 
Alimentarius εντός 12 μηνών μετά την έγκρισή τους, εκτός εάν το εισάγον μέρος έχει 
υποβάλει ενστάσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Codex Alimentarius· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει μια γενική τάση για χαμηλότερες ποσότητες υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων που επιτρέπονται στα τρόφιμα στην ΕΕ συγκριτικά με την Επιτροπή 
Codex Alimentarius· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία τέσσερα έτη, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει υποβάλει ενστάσεις στο 31-57 % του 
συνόλου των υποθέσεων, πράγμα που αναδεικνύει τον μεγάλο βαθμό διαφωνίας μεταξύ 
της EFSA και των προτύπων του Codex· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η EFSA έχει 
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την ελευθερία να εκφράζει τις ενστάσεις της, στα όρια του δυνατού· ότι, εντούτοις, όταν 
εγκριθεί η ΤΤΙΡ, είναι αμφίβολο κατά πόσον η EFSA θα μπορεί, από πολιτική άποψη, να 
συνεχίσει να το πράττει, δεδομένου ότι το σχέδιο κειμένου αποσκοπεί στο να δεσμεύσει 
την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργάζονται στα διεθνή όργανα που καθορίζουν τα πρότυπα με 
στόχο την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών αποτελεσμάτων, πράγμα που θα μπορούσε να 
αποθαρρύνει την EFSA να υποβάλλει ενστάσεις στην Επιτροπή Codex Alimentarius στο 
μέλλον, με αποτέλεσμα τα πρότυπα στην ΕΕ να αποδυναμωθούν·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εμποδιστεί η εισαγωγή στην ΕΕ κρέατος πουλερικών 
που έχει υποστεί επεξεργασία με εμβάπτιση σε αντιμικροβιακά με δραστική ουσία το 
υποχλωριώδες νάτριο·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχεδόν εγκριθείσα συμφωνία CETA έχει ήδη αναδείξει τις 
εμπορικές ευκαιρίες σε ευάλωτους τομείς της γεωργία και κτηνοτροφίας, όπως το βόειο 
κρέας, παράλληλα με την αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων και μεθόδων για 
τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο1·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των ΗΠΑ για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές του 
2014 αναφέρεται στις ανησυχίες του χημικού κλαδου και του κλάδου προστασίας των 
καλλιεργειών των ΗΠΑ όσον αφορά την ανάπτυξη κριτηρίων απόρριψης βάσει 
επικινδυνότητας για ενδοκρινικούς διαταράκτες, και αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εξέφρασαν 
ανησυχίες για την πρόταση της ΓΔ Περιβάλλοντος, τόσο διμερώς όσο και κατά τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τα 
καθεστώτα ενιαίων ενισχύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να 
εκπονήσει εκτίμηση αντικτύπου για την ανάπτυξη κριτηρίων για ενδοκρινικούς 
διαταράκτες τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή αποτελεί τον 
κύριο λόγο για τον οποίο η Επιτροπή δεν κατάφερε να καθιερώσει κριτήρια έως τη λήξη 
της τετραετούς προθεσμίας τον Δεκέμβριο του 2013· ότι, παρόλο που οι ΗΠΑ χαιρέτισαν 
την απόφαση της Επιτροπής, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να 
στηρίξουν τη Σουηδία στις δικαστικές διαδικασίες εις βάρος της παράλειψης της 
Επιτροπής, πράγμα που φανερώνει θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη 
φύση των ρυθμιστικών διατάξεων του ενωσιακού δικαίου·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθυγιεινά τρόφιμα συνδέονται με τις μη μεταδοτικές 
διατροφικές νόσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών (σχετικά με το δικαίωμα όλων στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 
σωματικής και ψυχικής υγείας), το παγκόσμιο εμπόριο, οι αυξημένες άμεσες ξένες 
επενδύσεις στον τομέα των τροφίμων και η διαδεδομένη διαφήμιση των ανθυγιεινών 
τροφίμων έχουν αυξήσει την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων2· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο Ειδικός Εισηγητής περιέλαβε στην έκθεσή του σειρά συστάσεων, προς τα κράτη και 
τη βιομηχανία των τροφίμων, για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για μείωση της 
παραγωγής και κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων και αύξηση της διαθεσιμότητας και 
της οικονομικής προσιτότητας υγιεινότερων εναλλακτικών τροφίμων·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών 

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
2 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
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ασθενειών 2013-20201, οι σωρευτικές απώλειες λόγω των τεσσάρων σημαντικότερων μη 
μεταδοτικών ασθενειών και των ψυχικών ασθενειών εκτιμώνται στα 47 τρισεκατομμύρια 
δολάρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η απώλεια αυτή αντιστοιχεί στο 
75 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ το 2010 (63 τρισεκατομμύρια δολάρια)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η συνέχιση των 'συνήθων πρακτικών' όσον αφορά τις 
μη μεταδοτικές ασθένειες θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια παραγωγικότητας και την 
κλιμάκωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες·

ΑΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 8η παγκόσμια διάσκεψη για την προαγωγή της υγείας, η 
γενική διευθύντρια του ΠΟΥ δήλωσε ότι «οι προσπάθειες για την πρόληψη των μη 
μεταδοτικών ασθενειών αντίκεινται στα επιχειρηματικά συμφέροντα των ισχυρών 
οικονομικών παραγόντων»2·

ΑΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ, όπως και η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού, 
θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να 
προστατεύουν τη διατροφική πολιτική από την επιρροή εδραιωμένων συμφερόντων, να 
μειώσει το εύρος των παρεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την ενεργό 
αποθάρρυνση της κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων (και την προώθηση των υγιεινών 
τροφίμων), μεταξύ άλλων μέσω πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, και να περιορίσει 
την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να εφαρμόζουν αυτές τις παρεμβάσεις3·

ΑΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ για την καλή μεταχείριση των 
ζώων υστερεί κατά πολύ των ρυθμίσεων της ΕΕ, καθώς, μεταξύ άλλων, δεν περιλαμβάνει 
νομοθεσία για πρότυπα καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων πριν τη σφαγή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, η καλή μεταχείριση των ζώων δεν αντιμετωπίζεται 
από την Επιτροπή ως πρόβλημα που αφορά το εμπόριο με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετωπίζεται η ασφάλεια των τροφίμων ή υγεία των ζώων για τις απαιτήσεις 
εισαγωγών·

ΑΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ ακολουθούν πολύ διαφορετική ρυθμιστική 
προσέγγιση, έχουν διαφορετικό μέσο σημείο εκκίνησης για τις εκπομπές και διαφορετικό 
βαθμό φιλοδοξίας όσον αφορά τη μείωση των μέσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τα ελαφρά εμπορικά οχήματα· ως εκ τούτου, ο τομέας αυτός δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο αμοιβαίας αναγνώρισης·

ΑΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθέτες και ρυθμιστές στην ΕΕ και τις ΗΠΑ ακολουθούν 
πολύ διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευθέτηση των 
σημαντικών απειλών που ενέχει η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση της ακεραιότητας 
των εγκεκριμένων κλιματικών πολιτικών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση 
με την προαγωγή των συναλλαγών·

ΑΣΤ. ως εκ τούτου, η ΤΤΙΡ θα πρέπει να ενσωματώσει το εξωτερικό κόστος όσον αφορά το 
κλίμα, την υγεία και το περιβάλλον στις αεροπορικές, θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, 
για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών· λαμβάνοντας 

                                               
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
2 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
3 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract  
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υπόψη ότι, εάν δεν αναληφθεί αποτελεσματική διεθνής δράση για την ενσωμάτωση του 
κόστους αυτού, η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει περιφερειακά μέτρα χωρίς 
διακρίσεις για να διευθετήσει αυτά τα εξωτερικά ζητήματα·

ΑΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΤΤΙΡ θα 
πρέπει να είναι να εξασφαλίζουν ότι οι εμπορικές και περιβαλλοντικές πολιτικές 
παρέχουν αμοιβαία στήριξη, να προωθούν τη βέλτιστη χρήση των πόρων σύμφωνα με τον 
στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και να ενισχύουν την περιβαλλοντική συνεργασία·

ΑΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς τομείς, όπως οι πολιτικές για το κλίμα και τον έλεγχο 
των εκπομπών, οι ΗΠΑ έχουν χαμηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα σε σχέση με την ΕΕ, 
πράγμα που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος παραγωγής και συμμόρφωσης με τις 
ρυθμίσεις στην ΕΕ συγκριτικά με τις ΗΠΑ, και, επομένως, ενέχει τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και εκπομπών·

ΑΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των δασμών για τα ενεργειακά ευαίσθητα αγαθά, όπου 
το κόστος ρυθμιστικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής συμμόρφωσης στην ΕΕ είναι 
υψηλότερο από αυτό στις ΗΠΑ, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας 
της παραγωγής της ΕΕ συγκριτικά με τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ που δεν θα 
επιβαρύνονται με αυτό το κόστος·

ΑΙ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παγκόσμια συστήματα υγείας περιλαμβάνονται στο 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και η ευθύνη για τη διαχείριση και την οργάνωση των 
συστημάτων υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εναπόκειται στα κράτη μέλη·

ΑΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται 
για τον άνθρωπο απαιτεί τη δημοσιοποίηση της σύνοψης των αποτελεσμάτων όλων των 
κλινικών δοκιμών σε βάση δεδομένων δημόσιας πρόσβασης ένα έτος μετά την 
ολοκλήρωση της δοκιμής, καθώς και τη δημοσιοποίηση πλήρους έκθεσης κλινικής 
μελέτης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, ή αφού ο αιτών την άδεια κυκλοφορίας 
έχει αποσύρει την αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν απαιτεί τον 
ίδιο βαθμό διαφάνειας·

ΑΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι οι φαρμακευτικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 1,5 % 
του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ, και, επομένως, τυχόν αύξηση της προστασίας της διανοητικής 
ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις δαπάνες 
υγειονομικής περίθαλψης·

ΑΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UNCTAD, οι υποθέσεις ΕΔΕΚ αφορούν 
συνήθως κυβερνητικά μέτρα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία· 

ΑΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε στις 25 Νοεμβρίου 2014 να αυξήσει τη 
διαφάνεια των διαπραγματεύσεων ΤΤΙΡ1· ότι η απόφαση αυτή είναι ευπρόσδεκτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια 
χαιρέτισε επίσης την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή όσον αφορά τη μεγαλύτερη 

                                               
1 C(2014)9052 τελικό.
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διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, αλλά υπέβαλε επίσης ορισμένες 
συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση1· ότι η δυνατότητα πρόσβασης στις αμερικανικές 
γραπτές προτάσεις θα αύξανε επίσης τη διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις γενικές αρχές και τους στόχους των οδηγιών του 
Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ΤΤΙΡ·

2. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές και οι αρχές της ΕΕ για την 
προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και 
του περιβάλλοντος τηρούνται σε όλη την πορεία των διαπραγματεύσεων, τόσο ντε γιούρε 
όσο και ντε φάκτο, και αντανακλώνται πλήρως στην τελική συμφωνία ΤΤΙΡ·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι η TTIP θα λειτουργήσει χωρίς να προδικάζει το 
δικαίωμα, τις δυνατότητες και τις νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ και των κρατών μελών 
να εγκρίνουν και εφαρμόζουν και να επιβάλλουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, τα υφιστάμενα και μελλοντικά αναγκαία μέτρα για την επιδίωξη 
νόμιμων στόχων της δημόσιας πολιτικής όπως η δημόσιας υγεία, η υγεία των ζώων και η 
προστασία του περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.

4. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία, είτε μέσω του οριζόντιου 
κεφαλαίου σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία είτε με οποιεσδήποτε κλαδικές 
διατάξεις, δεν θα οδηγεί σε υποβάθμιση των υφιστάμενων προτύπων στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, και να εξασφαλίσει 
παρομοίως ότι δεν θα επηρεάζει πρότυπα που δεν έχουν ακόμα χαραχτεί σε τομείς όπου η 
νομοθεσία ή τα πρότυπα διαφέρουν πολύ στις ΗΠΑ σε σύγκριση με την ΕΕ, όπως είναι, 
για παράδειγμα, η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας πλαισίου (π.χ. REACH), ή την 
έγκριση νέων νόμων (π.χ. κλωνοποίηση), ή μελλοντικούς ορισμούς σχετικά με το επίπεδο 
της προστασίας (π.χ. ενδοκρινικοί διαταράκτες)·

5. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τη ρυθμιστική συνεργασία σε σαφώς καθορισμένους 
τομείς όπου η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν παρόμοια επίπεδα προστασίας, ή όπου υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι ώστε να ελπίζουμε ότι, παρά τα αποκλίνοντα επίπεδα προστασίας, θα 
μπορούσε να επιτευχθεί εναρμόνιση προς τα πάνω ή τουλάχιστον θα άξιζε να επιχειρηθεί· 
καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τυχόν διατάξεις για ρυθμιστική συνεργασία στην 
ΤΤΙΡ δεν θα εισάγουν διαδικαστική απαίτηση για την έγκριση των αντίστοιχων 
ενωσιακών πράξεων και δεν θα οδηγούν σε δεσμευτικά δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό·

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νομοθέτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για 
τη ρυθμιστική συνεργασία θα συμμετέχουν σε οποιοδήποτε όργανο δημιουργηθεί για τη 
διερεύνηση μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας·

7. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει συμψηφισμός μεταξύ οικονομικών 
στόχων αφενός και δημόσιας υγείας, ασφάλειας των τροφίμων, καλής μεταχείρισης των 
ζώων και περιβάλλοντος αφετέρου2· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι δεν θα 
υπάρξει συμφωνία στους τομείς όπου η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν πολύ διαφορετικούς 
κανόνες, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης, οι ΓΤΟ, η χρήση ορμονών στον 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
2 Βλ. ομιλία της αρμόδιας για το Εμπόριο Επιτρόπου Cecilia Malmström της 11ης Δεκεμβρίου 2014.
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τομέα των βοοειδών, το REACH και η εφαρμογή του και η κλωνοποίηση ζώων για 
κτηνοτροφικούς σκοπούς, και κατά συνέπεια να μη διαπραγματευτεί για τα ζητήματα 
αυτά·

8. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τα ακόλουθα ρυθμιστικά μέτρα ή πρότυπα ως θεμελιώδη 
ζητήματα που δεν επιδέχονται συμβιβασμό: 

- μη εγκρίσεις ενεργών ουσιών και μέγιστων ενωσιακών επιπέδων υπολειμμάτων για 
παρασιτοκτόνα· 

- ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

- οργανωτική αυτονομία στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης·

- τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων περί καλής μεταχείρισης των ζώων· 

- εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα 
τρόφιμα·

- εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές στα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο, και 
συγκεκριμένα την απαίτηση για πλήρεις εκθέσεις κλινικής μελέτης όλων των κλινικών 
δοκιμών, οι οποίες πρέπει να δημοσιευθούν σε βάση δεδομένων προσπελάσιμη από το 
κοινό μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης· 

- την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε σχέση με την οργάνωση των συστημάτων 
υγείας, μεταξύ των οποίων και η διαμόρφωση των τιμών και η επιστροφή των εξόδων των 
φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και η πρόσβαση στα φάρμακα· 

- τους περιορισμούς στα συστατικά των καλλυντικών προϊόντων και την απαγόρευση των 
δοκιμών σε ζώα σε σχέση με συστατικά και τελικά προϊόντα καλλυντικών· 

- τις πολιτικές της ΕΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινη τεχνολογία, και την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια· 

- τα μέτρα για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και τις ενωσιακές και/ή 
διεθνείς διαδικασίες που οδηγούν στην απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές στις 
μεταφορές· 

- τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια· 

9. καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες από όλες τις 
διατάξεις της συμφωνίας· επιμένει, επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρξουν αρνητικοί 
κατάλογοι ούτε υβριδικές προσεγγίσεις ή ρήτρες ratchet·

10. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι  στους ακόλουθους τομείς θα επιτευχθεί, κατά 
περίπτωση, μια κοινή προσέγγιση, ρυθμιστική συνεργασία ή αμοιβαία αναγνώριση, υπό 
τον όρο ότι δεν θα διακινδυνεύσει το επίπεδο των προτύπων της ΕΕ:
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- αναγνώριση και προστασία όλων των ευρωπαϊκών προστατευόμενων ονομασιών 
προέλευσης (ΠΟΠ) και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) από τις 
ΗΠΑ, και τερματισμός της παραπλανητικής χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων (GI) 
στις ΗΠΑ· 

- ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών προς αποφυγή των ζωικών και 
φυτικών παρασίτων· 

- μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα· 

- συστήματα αναγνώρισης ζώων και συμβατές διατάξεις ιχνηλασιμότητας για να 
εξασφαλιστεί ότι τα μεταποιημένα και μη μεταποιημένα τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα 
ζωικής προέλευσης θα μπορούν να εντοπίζονται καθ' όλη την τροφική αλυσίδα· 

- εναλλακτικές μεθόδους σε σχέση με τις δοκιμές σε ζώα· 

- επιθεωρήσεις σχετικές με την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών 
βοηθημάτων· 

- μέτρα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ιδίως στα παιδιά·

- πράσινες δημόσιες συμβάσεις· 

- εναρμονισμένη εφαρμογή της συμφωνίας UNECE 1958 σχετικά με την έκδοση ενιαίων 
τεχνικών προδιαγραφών και τη συμφωνία 1998 σχετικά με τους παγκόσμιους τεχνικούς 
κανονισμούς του ΟΗΕ· 

- ομοιόμορφη καθιέρωση ενός βελτιωμένου κύκλου δοκιμών τόσο στην ΕΕ όσο και στις 
ΗΠΑ με βάση τις διεθνώς εναρμονισμένες διαδικασίες δοκιμών ελαφρών οχημάτων· 
εποπτεία της αγοράς, συμμόρφωση της πιστοποίησης της παραγωγής και χρήση δοκιμών 
συμμόρφωσης κατά τη χρήση, καθώς και διαφάνεια των αποτελεσμάτων· 

- καθιέρωση ενός γενικού συστήματος ταξινόμησης οχημάτων για επαγγελματικά 
οχήματα ελαφρού και βαρέος τύπου·

- αντικατάσταση του κυανίου στην εξόρυξη· 

11. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη διαδικτύωση των συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης στην ΕΕ και στις ΗΠΑ για τον τομέα των τροφίμων και τη βελτίωση της 
ιχνηλασιμότητας προϊόντων στη διατλαντική αλυσίδα συναλλαγών, ώστε να είναι δυνατή 
η ταχύτερη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας σε περίπτωση σκανδάλου σε αυτό τον 
τομέα·

12. ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει ώστε το Κεφάλαιο της TTIP με τα μέτρα για τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο να μην περιορίσει τις δυνατότητες επιλογής της ΕΕ και των 
κρατών μελών της να λαμβάνουν μέτρα με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ορισμένων 
προϊόντων όπως ο καπνός, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη και της επιβλαβούς χρήσης οινοπνευματωδών·
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13. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την αμερικανική πλευρά να άρει την απαγόρευση των 
εισαγωγών βοείου κρέατος από την ΕΕ·

14. να ξεκινήσει επίσημο διάλογο για την καλή μεταχείριση των ζώων με τις ρυθμιστικές 
αρχές των ΗΠΑ· καλεί την Επιτροπή να υπερασπιστεί τις διατάξεις καλής μεταχείρισης 
των ζώων ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση στο ανώτατο επίπεδο, υποστηριζόμενη από 
τους απαραίτητους μηχανισμούς επιβολής·

15. καλεί, την Επιτροπή, στο πλαίσιο του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, να απαιτήσει από τις ΗΠΑ πλήρη συμμόρφωση με πολυμερείς συμφωνίες στον 
τομέα του περιβάλλοντος, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 
(Όζον), η Σύμβαση της Βασιλείας (διασυνοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων), η 
Συμφωνία της Στοκχόλμης (δυσαποδόμητες οργανικές βλαπτικές ουσίες), η Σύμβαση του 
Ρότερνταμ (επιβλαβείς χημικές ουσίες και παρασιτοκτόνα), η Σύμβαση για το Εμπόριο 
απειλούμενων ειδών ζώων και φυτών, η Συμφωνία για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, και 
το Πρωτόκολλο του Κιότο, πριν συμφωνήσει στη ρυθμιστική συνεργασία στα θέματα 
αυτά·

16. ζητεί από την Επιτροπή να αποφύγει τις ασάφειες, ώστε να αποφευχθεί η διασταλτική 
ερμηνεία από διαιτητικά δικαστήρια φροντίζοντας για το σαφή ορισμό των ουσιαστικών 
όρων που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία·

17. καλεί την Επιτροπή να αντιταχθεί στην ενσωμάτωση ΕΔΕΚ στην TTIP καθώς, αφενός, ο 
μηχανισμός αυτός κινδυνεύει να υπονομεύσει ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
ΕΕ, των κρατών μελών της και των περιφερειακών και τοπικών αρχών που σχετίζονται με 
την έγκριση κανόνων για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και το 
περιβάλλον, και, αφετέρου, πρέπει να εναπόκειται στα δικαστήρια της ΕΕ και/ή των 
κρατών μελών που παρέχουν πραγματική δικαστική προστασία βάσει δημοκρατικής 
νομιμότητας να αποφαίνονται για όλες τις αναμενόμενες ένδικες διαφορές με επαρκή, 
αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο·

18. καλεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της TTIP, να τερματίσει τις 
φορολογικές απαλλαγές στα καύσιμα των εμπορικών πτήσεων σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις του G20 για σταδιακή εξάλειψη των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως για τη 
διαπραγματευτική διαδικασία·

20. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αυξάνει τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στις 7 Ιανουαρίου 2015·

21. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΕΕ 
σχετικά με την αύξηση της διαφάνειας·

22. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμπορίου στην 
αειφορία σχετικά με την ΤΤΙΡ θα είναι εκτενής και θα επικαιροποιείται αμέσως μόλις 
ενοποιείται το κείμενο και πριν οριστικοποιηθεί, με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων και της κοινωνίας· θεωρεί ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων 
στην αειφορία πρέπει επίσης να εξετάζει ενδελεχώς και να αξιολογεί οποιεσδήποτε 
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προτεινόμενες διατάξεις ενόψει του δυνητικού αντίκτυπού της επί του κανονιστικού 
κεκτημένου και της ελευθερίας της ΕΕ να επιδιώκει θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής 
στο μέλλον, καθώς και κατά πόσον ο επιδιωκόμενος στόχος μπορεί να επιτευχθεί εξίσου 
καλά με άλλα μέσα.
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