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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την TTIP, 
τις ακόλουθες συστάσεις:

(α) σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες:

i. να διασφαλίσει ότι τα κύρια αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων συνίστανται σε μια 
φιλόδοξη και ολοκληρωμένη συμφωνία, που θα οδηγήσει σε σημαντικές νέες ευκαιρίες 
πρόσβασης στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ, και θα ωφελήσει τους 
πολίτες, τους καταναλωτές  και τους εργαζόμενους ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσει το 
ευρωπαϊκό πρότυπο μιας έντονα ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

ii. να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία όχι μόνο μειώνει τους φραγμούς αλλά στοχεύει επίσης να 
προωθήσει και να διαφυλάξει το ευρωπαϊκό υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών που κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση, και να 
μην λησμονεί ότι στους περισσότερους τομείς τα πρότυπα της ΕΕ και των ΗΠΑ και τα 
ρυθμιστικά περιβάλλοντα εξασφαλίζουν το υψηλό αυτό επίπεδο· να σημειώσει, ως εκ 
τούτου, ότι η προσέγγιση των κανονιστικών μας ρυθμίσεων πρέπει να χρησιμοποιηθεί  
για τη θέσπιση υψηλής ποιότητας προτύπων και νόμων που θα μπορούσαν να 
διαμορφώσουν έναν νέο παγκόσμιο δείκτη αναφοράς και de facto διεθνή πρότυπα·

iii. να διατηρήσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας των διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και της 
διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

(β) σχετικά με την πλήρη και διαφανή πρόσβαση για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ -
κανένα εμπόδιο στην κινητικότητα των επαγγελματιών

i. να επιμείνει, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσει την ελευθερία των κρατών μελών της ΕΕ να 
παρέχουν, να αναθέτουν και να χρηματοδοτούν δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
Συνθήκες, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στις 
απελευθερωμένες υπηρεσίες στις ΗΠΑ, υπό διαφανείς, αμοιβαίους και δίκαιους κανόνες, 
τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε κατώτερο του ομοσπονδιακού επίπεδο, υπό τους ίδιους 
όρους με τους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών·

ii. να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία δεν θέτει σε κίνδυνο την υψηλή ποιότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών της ΕΕ και να χρησιμοποιήσει τα ίδια μέτρα διασφάλισης και τους ίδιους 
ορισμούς που περιλαμβάνονται σε άλλες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπως η 
CETA, και να προστατεύει τις υπηρεσίες αυτές, ιδίως στην περίπτωση χρηματοδότησης 
από δημόσιους πόρους υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικών υπηρεσιών, 
παραγωγής, διανομής και επεξεργασίας νερού, μέτρων τοπικών κυβερνήσεων και 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων·
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iii. να διασφαλίσει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των 
Μερών, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου με τα ομόσπονδα κράτη πουν 
έχουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, και να προωθήσει τη διατλαντική 
κινητικότητα μέσω της απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων για 
επαγγελματίες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε τομείς που καλύπτονται από τη 
Συμφωνία·

iv. να προωθήσει, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, την έναρξη διαλόγου μεταξύ των 
Μερών που θα έχει ως στόχο μια πρόσθετη συμφωνία που θα άρει τις απαιτήσεις για 
άδεια εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μέγιστη δυνατή κινητικότητα για 
εργαζομένους μεταξύ των Μερών·

(γ) σχετικά με δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων σε όλα τα επίπεδα

i. να ακολουθήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο κεφάλαιο περί δημοσίων συμβάσεων και 
να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ, έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στην αγορά των ΗΠΑ χωρίς διακρίσεις σε κάθε επίπεδο 
διακυβέρνησης· να διασφαλίσει την αμοιβαία και διαφανή πρόσβαση προκειμένου να 
εξισορροπηθεί η υφιστάμενη ασύμμετρη κατάσταση και να εξετάσει τη δυνατότητα 
χορήγησης εξαιρέσεων στις εταιρείες της ΕΕ  από τις εθνικές και τοπικές ρήτρες περί 
αγορών της ομόσπονδης, και όπου είναι δυνατό, της κρατικής νομοθεσίας· 

ii. να διασφαλίσει ότι οι νέες οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων θα 
τηρούνται κατά τις διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της συνεργασίας 
μεταξύ δημοσίων φορέων, τους αποκλεισμούς, την πρόσβαση των ΜΜΕ και την 
εφαρμογή των κριτηρίων MEAT· 

iii. να διευκρινίσει ότι δεν επηρεάζεται το δικαίωμα απόφασης όσον αφορά τη μορφή της 
παροχής υπηρεσιών και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί  η «ρήτρα μη 
αναστρεψιμότητας» που διατυπώνεται στο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες, τις οποίες η 
αναθέτουσα αρχή αναθέτει μέσω δημοσίας σύμβασης σε έναν ιδιώτη τρίτο και, μετά τη 
λήξη της σύμβασης, τις παρέχει η ίδια ως ιδία πράξη ή πράξη εσωτερικής ανάθεσης·

iv. να βασιστεί στο προϊόν της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) σε ό,τι αφορά 
την κάλυψη, τους κανόνες και τις ειδικότητες, και να απλοποιήσει και εξορθολογίσει τις 
διαδικασίες μεριμνώντας παράλληλα για αυξημένη διαφάνεια·

v. λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικό 
μέρος της οικονομίας της ΕΕ και των λοιπών εμπορικών εταίρων και είναι ως εκ τούτου 
μείζονος οικονομικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, να υπογραμμίσει ότι πρέπει να 
αποτελούν μέρος οποιασδήποτε τελικής συνολικής συμφωνίας·

(δ) σχετικά με τα διατλαντικά πρότυπα ως παγκόσμια πρότυπα

i. να υπογραμμίσει ότι, παράλληλα με την εγγύηση της προστασίας που επιτυγχάνεται από 
τα πρότυπα και τους τεχνικούς κανονισμούς της ΕΕ, η Συμφωνία θα πρέπει να προχωρεί 
πέρα από τα τεχνικά εμπόδια του ΠΟΕ όσον αφορά τις συμφωνίες εμπορίου, σε τομείς 
όπως αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τεχνικές απαιτήσεις και πρότυπα, καθώς και σε ό,τι 
αφορά την παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας κατά την προετοιμασία, έγκριση και 
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εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών και προτύπων·

ii. για το σκοπό αυτό, να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν συμβουλές από ένα σημείο πληροφόρησης στις ΗΠΑ, στο οποίο θα παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα σε όλους τους τομείς· να προασπίσει σθεναρά το 
έργο της ΕΕ στον τομέα της τυποποίησης και να προωθήσει τις αρχές της, ήτοι τη 
συνοχή, τη διαφάνεια, τον ανοιχτό χαρακτήρα, τη συναίνεση, την προαιρετική εφαρμογή, 
την ανεξαρτησία από ειδικά συμφέροντα και την αποδοτικότητα·

iii. να δημιουργήσει ένα φιλόδοξο, διαφανή και αποτελεσματικό μηχανισμό συνεργασίας και 
διαλόγου που θα αποσκοπεί στη δημιουργία κοινών προτύπων, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
και να διασφαλίσει ότι δεν υφίστανται ανεπιθύμητες αποκλίσεις σε μελλοντικά πρότυπα 
σε βασικούς τομείς που καλύπτονται από τη Συμφωνία με την πεποίθηση ότι τα εν λόγω 
πρότυπα, ιδίως σε καινοτόμους τομείς, θα πρέπει να συμφωνηθούν και να προωθηθούν σε 
όλα τα διεθνή φόρα· να λάβει υπόψη τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την 
ευθυγράμμιση του διαφορετικά διαρθρωμένου και διαφορετικά αιτιολογούμενου 
συστήματος τυποποίησης των ΗΠΑ με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό·

iv. να τονίσει ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα ISO και IEC, εφόσον υπάρχουν και σε 
επικαιροποιημένη μορφή, θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, 
παραδείγματος χάριν στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών·

(ε) σχετικά με την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στο διατλαντικό εμπόριο

i. να θέσει ως στόχο τη διατήρηση της εγγύησης για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των 
προϊόντων εντός της Ένωσης, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις περιττές επικαλύψεις 
δοκιμών που προκαλούν σπατάλη πόρων, ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου· να διασφαλίσει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της υπεύθυνης δήλωσης 
συμμόρφωσης για προϊόντα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της ΕΕ·

ii. να υποστηρίξει, με πλήρη σεβασμό της ρυθμιστικής αυτονομίας,  τη θέσπιση ενός 
υποχρεωτικού δομημένου διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου θα ανταλλάσσονται 
βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές και θα υπάρχει συνεργασία  μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών στους τομείς που καλύπτει η Συμφωνία· να υπογραμμίσει ότι αυτό θα πρέπει να 
ενσωματώνει μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και ανταλλαγές κατά τη χρονική 
περίοδο της προετοιμασίας των κανονισμών· να ενθαρρύνει τη βελτίωση της 
κανονιστικής συνεργασίας σε άλλους τομείς και να προωθήσει το σύστημα επιτήρησης 
της αγοράς της ΕΕ με απώτερο στόχο να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα προστασίας των 
καταναλωτών·

iii. να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι η κανονιστική συνεργασία δεν αυξάνει το διοικητικό 
φόρτο ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη ότι οι ρυθμιστικές αποκλίσεις αποτελούν τους 
κεντρικούς μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) στο εμπόριο, ιδιαίτερα στον τομέα της 
μηχανικής, που περιλαμβάνει ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, συσκευές και 
τεχνικές διατάξεις, και ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν τρόπους για 
να προωθήσουν τη συμβατότητα και τη ρυθμιστική συμμετρία, όπως η αμοιβαία 
αναγνώριση, η εναρμόνιση ή η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων·

iv. να επιμείνει στο γεγονός ότι η Συμφωνία δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα ρύθμισης 
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σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας της υγείας, του καταναλωτή, της εργασίας και του 
περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής πολυμορφίας που η κάθε πλευρά κρίνει 
ενδεδειγμένο· στο πλαίσιο αυτό, να επιμείνει στο ότι  είναι σημαντική η αρχή της 
προφύλαξης όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ· να τονίσει ότι η κανονιστική 
συνεργασία πρέπει να είναι διαφανής και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
συμβάλλει στο έργο των μελλοντικών θεσμικών οργάνων·

v. να μην λησμονεί ότι η αναγνώριση της ισοδυναμίας του μέγιστου δυνατού αριθμού 
κανονισμών για την ασφάλεια των οχημάτων θα αποτελέσει μία από τις πλέον σημαντικές 
επιτεύξεις της Συμφωνίας και ότι αυτό θα απαιτήσει την επαλήθευση ότι οι κανονισμοί 
της ΕΕ και των ΗΠΑ προβλέπουν παρόμοιο επίπεδο προστασίας, χωρίς να υποβαθμίζεται 
το επίπεδο προστασίας στην ΕΕ· να υπογραμμίσει ότι το γεγονός αυτό πρέπει να 
αποτελέσει ένα βήμα προς την πλήρη ρυθμιστική σύγκλιση για τον εν λόγω τομέα· να 
επισημάνει ότι, παρόλα αυτά, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας των αυτοκινήτων, 
υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των προϊόντων των ΗΠΑ και της ΕΕ, και να  ζητήσει 
επιτακτικά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο πλαίσιο της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις νέες τεχνολογίες, καθώς και σε άλλα διεθνή φόρα θέσπισης προτύπων·

(στ) σχετικά με τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών διαδικασιών, ιδιαίτερα 
για τις ΜΜΕ

i. δεδομένου ότι οι ΜΜΕ πλήττονται δυσανάλογα από τους μη δασμολογικούς φραγμούς, 
τους οποίους η Συμφωνία θα πρέπει να επιδιώξει να μειώσει ή να εξαλείψει πλήρως, να 
ζητήσει επίμονα να θεσπισθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει  ένα ειδικό 
κεφάλαιο για τις ΜΜΕ στη Συμφωνία και που θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να εγείρουν 
θέματα που αφορούν μη δασμολογικούς φραγμούς στις αρμόδιες αρχές·

ii. να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία θα καταστήσει ευκολότερο για τις ΜΜΕ να 
συμμετάσχουν στο διατλαντικό εμπόριο και να μειώσουν τις δαπάνες με τον 
εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση, την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των 
διαδικασιών, με την εξάλειψη των απαιτήσεων για διπλή πιστοποίηση καθώς και με την 
αύξηση του κατώτατου ορίου για τελωνειακούς δασμούς και μη τυχαιοποιημένους 
ελέγχους·

iii. να υποστηρίξει ένθερμα την ιδέα της δημιουργίας, κατά τα πρότυπα της ΕΕ, ενός δωρεάν 
ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ στις ΗΠΑ, όπου οι μικρότερες 
εταιρείες θα μπορούν να βρίσκουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για εξαγωγές, 
εισαγωγές ή επενδύσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους 
δασμούς, τους φόρους, τους κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις ευκαιρίες 
της αγοράς·

iv. να αντιμετωπίσει τελωνειακά ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κανόνων της 
συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) του ΠΟΕ και να υπογραμμίσει ότι, 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική εξάλειψη του διοικητικού φόρτου, υφίσταται 
ανάγκη επίτευξης ενός ελάχιστου βαθμού ρυθμιστικής ευθυγράμμισης των πολιτικών και 
πρακτικών που σχετίζονται με τα τελωνεία και τα σύνορα·

(ζ) σχετικά με τους σαφείς κανόνες καταγωγής
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i. να θεσπίσει κοινούς κανόνες για τον καθορισμό της καταγωγής των προϊόντων, οι οποίοι 
θα πρέπει να είναι σαφείς και εύκολα εφαρμόσιμοι από τις επιχειρήσεις, και να λάβει 
υπόψη τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στον τομέα της παραγωγής, καθώς και πιθανή 
μελλοντική σώρευση με χώρες με τις οποίες τα Μέρη έχουν συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών· 

ii. να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που απαγορεύουν την παράνομη 
χρήση των ονομασιών των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, χρήση η οποία θα 
παραπλανούσε τους καταναλωτές, και να προστατεύσει αυτά τα καθεστώτα, που έχουν 
συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των καταναλωτών και στην παροχή σαφούς και 
συνοπτικής πληροφόρησης σχετικά με τη καταγωγή των προϊόντων· να θεωρεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις συνιστούν ευκαιρία σύγκλισης για την επίτευξη υψηλών κοινών 
προτύπων στον τομέα της υποχρεωτικής ένδειξης καταγωγής των προϊόντων, ώστε να 
διασφαλιστούν πλήρως οι καταναλωτές και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των οικονομικών φορέων όσον αφορά την πρόσβαση στις δύο αγορές.
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