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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν η ΕΕ συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας, όπως η 
TTIP, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να εκφράζει τη θέση του σχετικά με αυτήν, 
μέσω έκθεσης, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων, βάσει του άρθρου 108 του 
Κανονισμού του. Ο εισηγητής δράττεται της ευκαιρίας να προβεί σε εκτίμηση των 
κυριότερων αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων που προέκυψαν κατόπιν συζητήσεων 
διάρκειας περίπου 1,5 έτους και να εκφράσει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τα βασικά ζητήματα μιας δυνητικής συμφωνίας TTIP. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έρχεται να συμβάλει σε μια νέα αρχή για τις διαπραγματεύσεις, μετά τη 
συγκρότηση της νέας Επιτροπής και την ολοκλήρωση των μεσοπρόθεσμων εκλογών στις 
ΗΠΑ.
Η εν λόγω έκθεση θα αποτελέσει συνέχεια των ψηφισμάτων που εκδόθηκαν κατά την 
προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές 
διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2012 και τον Μάιο του 2013.

1. Η TTIP ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Είναι αναμφίβολα γεγονός ότι ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο που παρουσιάζει 
ολοένα μεγαλύτερη σύγκλιση. Η αυξανόμενη διασύνδεση των παγκόσμιων αγορών είναι 
αδιαμφισβήτητη, και απτή απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το δεδομένο ότι ένα ποσοστό έως 40% 
των ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων κατασκευάζονται από εισαγόμενα προϊόντα 
προηγούμενου σταδίου. Καθώς ολοένα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες προστίθενται στο 
διασυνοριακό εμπόριο και ολοένα περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιούνται στο 
εξωτερικό, έχει καίρια σημασία να διαμορφώσουν οι φορείς χάραξης των πολιτικών τον 
τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι αγορές και να διαρθρώσουν τις σύνθετες διαδικασίες 
και αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ 
και πέραν αυτής, όπως και στη δημιουργία καλών και σταθερών θέσεων εργασίας, αλλά 
πρέπει να τεθούν τα δέοντα περιθώρια. Η ύπαρξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για την προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η βιομηχανική 
παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας. 
Μια ενδεχόμενη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και να βοηθήσει ώστε ο στόχος του 2020 για το ΑΕγχΠ της 
ΕΕ που δημιουργείται από τη βιομηχανία να αυξηθεί από 15% σε 20%. Παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
πλήττονται περισσότερο από τους μη δασμολογικούς φραγμούς από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες. Μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δίνει επίσης 
τη δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Αυτό συνιστά εξάλλου πλεονέκτημα και για τις τρίτες χώρες. 
Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι η TTIP δεν θα επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ 
και δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και προσδοκίες εν προκειμένω. Η 
οικονομική κρίση θα επιλυθεί και αειφόρος ανάπτυξη θα υπάρξει στην ΕΕ μόνον εάν αυτή 
προβεί στη χάραξη μιας διαφορετικής μακροοικονομικής πολιτικής.
Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες, όπως μια δυνητική 
TTIP, θα έρχονται πάντα σε δεύτερη μοίρα έναντι συμφωνιών σε πολυμερές επίπεδο. Με 
δεδομένες ιδίως τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον ΠΟΕ, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μια 



DT\1045492EL.doc 3/9 PE546.593v01-00

EL

συμφωνία με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια ευρύτερων εμπορικών 
διαπραγματεύσεων και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση στη διαδικασία του ΠΟΕ.

2. ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαπιστώνουμε ότι το σημερινό τοπίο της παγκοσμιοποίησης δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις. 
Επίσης, η διαχείρισή της δεν είναι η δέουσα. Η μη ρυθμιζόμενη παγκοσμιοποίηση αποτελεί 
έναν ανεξέλεγκτο αγώνα δρόμου προς τον πάτο. Η λύση που συνίσταται αποκλειστικά σε 
περιορισμό των δασμών και εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών και κανονισμών 
αποτελεί βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Αντιθέτως, μια δέουσα εμπορική συμφωνία θα 
μπορούσε να αποτελέσει την απάντηση κατά την επιδίωξη μιας σωστής παγκοσμιοποίησης. 
Πρέπει να προωθήσουμε την αειφόρο ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύσουμε 
τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ενισχύοντας τους κανονισμούς ώστε να 
εναρμονιστούν με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να 
αποκλεισθούν το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, 
πρέπει να διασφαλισθεί ότι η εμπορική πολιτική εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, των 
καταναλωτών και των εργαζομένων. Η ευημερία των απλών πολιτών πρέπει να αποτελέσει το 
σημείο αναφοράς για την εμπορική συμφωνία. Η TTIP πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις. Όταν οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP πραγματοποιούνται μυστικά, δεν υπάρχει τρόπος να 
επιτευχθούν, στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας, οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση του αναμενόμενου αποτελέσματος.

3. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι πολυάριθμες επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου έχουν 
καταδείξει την ανάγκη να διενεργούνται οι διαπραγματεύσεις για την TTIP με περισσότερο 
διαφανή τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζουν οι 
ευρωπαίοι πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει στο έπακρο την απόφαση του 
Συμβουλίου για τον αποχαρακτηρισμό των διαπραγματευτικών οδηγιών και την πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της διαφάνειας. Αμφότερες θα χρειαστεί τώρα να 
μεταφραστούν σε ουσιαστικά, έμπρακτα αποτελέσματα. Εξίσου σημαντική είναι η 
συμμετοχή των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί στην Ευρώπη ένας ευρύς και 
τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος για την TTIP. Ένας τέτοιος διάλογος έχει θεμελιώδη 
σημασία για τη διερεύνηση των πραγματικών δυνατοτήτων και των προβληματισμών γύρω 
από τη συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει επίσης τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της Επιτροπής για αύξηση της διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις μέσω της 
διάθεσης περισσότερων διαπραγματευτικών προτάσεων στο ευρύ κοινό και ελπίζει ότι θα 
δημοσιοποιηθούν ακόμα περισσότερα έγγραφα μετά από διάφορους γύρους των 
διαπραγματεύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη διαπραγματευτική 
διαδικασία και θα συνεργαστεί με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, το Κογκρέσο και την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού, με σκοπό τη διασφάλιση ενός αποτελέσματος που θα ωφελήσει τους πολίτες 
στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και εκτός αυτών.
Για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, θα απαιτείται η συναίνεση του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου. Συνιστάται επομένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις θέσεις 
του.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP αφορούν 3 βασικούς τομείς: την πρόσβαση στην αγορά 
(για αγαθά, υπηρεσίες και ανάθεση δημόσιων συμβάσεων), τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς και τον τομέα ρυθμιστικής συνεργασίας και κανόνων. Όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, 
στόχος στον οποίο πρέπει να αποβλέπουν αμφότερα τα μέρη στη διαπραγμάτευση. 
Χρειάζεται να γίνει καινούρια αρχή των συνομιλιών για την TTIP όπου θα λαμβάνεται υπόψη 
η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, προκειμένου να δοθεί νέα δυναμική στις 
διαπραγματεύσεις. 

4.1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Παρά τα πολύ χαμηλά επίπεδα δασμών που επιβάλλονται σε αμφότερες τις πλευρές του 
Ατλαντικού, η συνιστώσα της TTIP που αφορά την πρόσβαση στην αγορά είναι πολύ 
σημαντική, με δεδομένο τον μεγάλο όγκο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ και τον περιορισμένο αριθμό υψηλών δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν.  Σκοπός 
των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι η εξάλειψη όλων των δασμών, με παράλληλο 
σεβασμό των ευαίσθητων προϊόντων για τα οποία προτείνεται να επιμηκυνθούν οι 
προθεσμίες για την εξάλειψη των δασμών ή των δασμολογικών ποσοστώσεων. Η πρόσβαση 
στην αγορά για τα βιομηχανικά, τα γεωργικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες 
συμβάσεις είναι εξίσου σημαντική και χρειάζεται ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων για τους εν λόγω τομείς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι παρέχεται στους 
διάφορους τομείς εξίσου φιλόδοξη πρόσβαση στην αγορά, που αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν 
επιλέξει να εφαρμόσουν «υβριδική προσέγγιση», παρόμοια με εκείνη που εφαρμόστηκε στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες. Αυτή δεν 
είναι η παραδοσιακή προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ όσον αφορά την ελευθέρωση των 
υπηρεσιών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών.
Οι υπηρεσίες συνιστούν σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ και πολλές θέσεις εργασίας 
εξαρτώνται από τις εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών, συνεπώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η ΕΕ έχει σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από 
την άλλη πλευρά, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί η επαρκής περιγραφή ευαίσθητων 
υπηρεσιών, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, που θα παράσχει 
στις εθνικές και τις τοπικές αρχές κατάλληλο περιθώριο ελιγμών για να νομοθετήσουν υπέρ 
του δημόσιου συμφέροντος. Μια κοινή δήλωση που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμη εν προκειμένω.

Οι διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
πρέπει να συνδυαστούν με τη σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών κανονισμών, με σκοπό τη 
στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών συνεργασίας σε άλλα διεθνή φόρα όπως είναι η 
επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.
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Οι κανόνες καταγωγής αποτελούν σημαντικό τμήμα κάθε διαπραγμάτευσης σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής πρέπει να 
στοχεύουν στον συμβιβασμό των προσεγγίσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τους 
κανόνες καταγωγής. Η συμφωνία CETA μπορεί να αποτελέσει καλό προηγούμενο εν 
προκειμένω. Με δεδομένα την ολοκλήρωση της συμφωνίας CETA και τη δυνητική 
επικαιροποίηση της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού, θα χρειαστεί να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο εφαρμογής αυτής. 

4.1.1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η σύναψη δημόσιων συμβάσεων αποτελεί ουσιώδες τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Η αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ αποτελεί μια 
από τις πλέον ανοιχτές αγορές παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας ότι εταιρείες από τρίτες χώρες 
μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ευρωπαϊκές συμβάσεις. Αντί να θέσει νέους 
φραγμούς για την προστασία της αγοράς της ΕΕ, η TTIP θα μπορούσε να αποτελέσει όχημα 
για την κατάρτιση σχεδίου ευρείας ελευθέρωσης των διατλαντικών αγορών δημόσιων 
συμβάσεων. 
Ως εκ τούτου, στην TTIP πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα ληφθεί υπόψη το τεράστιο 
ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση πρόσβασης σε 
δημόσιες συμβάσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τις κατασκευαστικές υπηρεσίες, τις 
κυκλοφοριακές υποδομές και τον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό θα διαδραματίσει 
αναμφίβολα αποφασιστικό ρόλο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας. 
Εν προκειμένω, έχει τεράστια σημασία να διασφαλιστεί η ένταξη των ομόσπονδων πολιτειών 
στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων 
από το άνοιγμα των αμερικανικών δημόσιων συμβάσεων σε εταιρείες της ΕΕ.  Ως εκ τούτου, 
είναι λυπηρό το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί πραγματική 
πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα των διαπραγματεύσεων.
Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τις ΣΕΕ της ΕΕ, όπως η CETA, 
αποτελούν καλό παράδειγμα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το βάθος που θα πρέπει να 
έχει ένας ολοκληρωμένος θεματικός τομέας για τις δημόσιες συμβάσεις.

4.1.2. ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι γεωργικοί τομείς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ διαφέρουν σημαντικά σε πολλά θέματα, όπως είναι 
οι πτυχές που αφορούν την υγεία των καταναλωτών, τους ΓΤΟ και το κρέας που έχει υποστεί 
επεξεργασία με ορμόνες. Κάθε αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πρέπει να σέβεται και να 
προάγει τις ευαισθησίες και τις θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, όπως είναι η ενωσιακή 
αρχή της προφύλαξης. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τη CETA καταδεικνύει ότι 
είναι εφικτό ένα ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο πεδίο 
των διαπραγματεύσεων μεταξύ χωρών με διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα πρότυπα 
ασφάλειας των τροφίμων.

4.1.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Μια μελλοντική συμφωνία TTIP πρέπει να καταργεί κάθε υφιστάμενο περιορισμό των 
εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι τη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. Μια εταιρική σχέση τόσο σταθερή όσο η 
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διατλαντική παρέχει και στους δύο εταίρους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια 
αξιόπιστη πηγή ενέργειας. 
Το δικαίωμα του κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών δεν θα θίγεται στη συμφωνία, αλλά, εφόσον ληφθεί απόφαση σχετικά με 
την εκμετάλλευση, πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια πρέπει επίσης να παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε 
εταιρείες προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ.
Η TTIP πρέπει επίσης να στηρίζει τη χρήση και την προώθηση οικολογικών αγαθών και 
υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η διατλαντική οικονομία 
για περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
Μια TTIP μπορεί να αποτελέσει βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών προτύπων 
παραγωγής ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα σε 
αμφότερες τις πλευρές.

4.2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ

Η ρυθμιστική συνεργασία και η εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών αποτελεί τον 
τομέα των διαπραγματεύσεων όπου μπορούν να υπάρξουν τα περισσότερα οφέλη από άποψη 
αύξησης των εμπορικών ροών. Ωστόσο, η ρυθμιστική συνεργασία δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να θίγει τα υφιστάμενα επίπεδα προστασίας της υγείας και ασφάλειας, τους 
καταναλωτές, την εργασία, την περιβαλλοντική νομοθεσία και την πολιτισμική 
ποικιλομορφία που υπάρχει στο εσωτερικό της ΕΕ, όπως επανέλαβε ο Πρόεδρος Juncker στις 
πολιτικές κατευθύνσεις του. Οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές πρέπει να 
εντοπίσουν και να διευκρινίσουν τους κανονισμούς που έχουν θεμελιώδη σημασία και για 
τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμβιβασμός και τους κανονισμούς που 
μπορούν να τροποποιηθούν με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας. Πρέπει να αναληφθούν 
σαφείς δεσμεύσεις, στο πλαίσιο των οποίων θα είναι εφικτές η εναρμόνιση, η αμοιβαία 
αναγνώριση και η παροχή ορθής πληροφόρησης. Φαίνεται ότι, για παράδειγμα, στον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων εμπορικών 
δυνατοτήτων, αλλά αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικών χειρισμών και 
ενδέχεται να μην είναι εφικτό για όλους τους τομείς και σε σχέση με όλα τα τεχνικά μέτρα. 
Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους γύρους των 
διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα, ένα αποτέλεσμα είναι ότι στον τομέα της χημείας δεν 
είναι δυνατή καμία αμοιβαία αναγνώριση ή εναρμόνιση.
Όσον αφορά τα μέτρα για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τα μέτρα για τα καθεστώτα 
ενιαίων ενισχύσεων, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να βασίζονται στις βασικές αρχές των 
πολυμερών συμφωνιών για τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες μέτρων.  Στις 
διαπραγματεύσεις για τα καθεστώτα ενιαίων ενισχύσεων πρέπει να αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα αμφότερων των μερών να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με το επίπεδο που 
κρίνουν κατάλληλο για την προστασία της ζωής και της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών. 
Η ενωσιακή αρχή της προφύλαξης δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί.
Οι διαπραγματεύσεις για αμφότερους τους θεματικούς τομείς πρέπει να στοχεύουν στην 
αύξηση της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού προτύπων 
στην περίπτωση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο.
Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τα 
καθεστώτα ενιαίων ενισχύσεων, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με ζητήματα ρυθμιστικού 
χαρακτήρα θα επικεντρωθούν επίσης σε μια σειρά διατομεακών αρχών που θα αφορούν τη 
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ρυθμιστική συνοχή και διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας πρώιμων 
διαβουλεύσεων και της χρήσης εκτιμήσεων αντίκτυπου και ορθών ρυθμιστικών πρακτικών. 
Η ρυθμιστική συνοχή αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσης της ίδιας της Επιτροπής για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας και είναι δυνατή η δημιουργία συνεργιών μεταξύ των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP και του συνεχιζόμενου προβληματισμού, σε επίπεδο ΕΕ, για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας. Εν προκειμένω, έχει μεγάλη σημασία να γίνεται απολύτως 
σεβαστός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης των 
αποφάσεων της ΕΕ και ο δημοκρατικός έλεγχος που ασκεί επί των ρυθμιστικών διαδικασιών 
στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιδιωχθεί συνειδητά η ισορροπημένη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στις εν λόγω ρυθμιστικές διαδικασίες.

Αυτοί οι ίδιοι προβληματισμοί πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εξέταση του 
επονομαζόμενου «ενσωματωμένου» (built-in) θεματολογίου της TTIP με στόχο τη 
δημιουργία μιας θεσμικής βάσης για τη μελλοντική συνεργασία. 

Οι τομεακές πρωτοβουλίες όσον αφορά τη ρυθμιστική συνεργασία, τις χημικές ουσίες, τα 
φάρμακα και τα καλλυντικά μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πρόσθετες ευκαιρίες για 
την άρση των άσκοπων μη δασμολογικών φραγμών και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων 
πρόσβασης στην αγορά. Ωστόσο, και σε αυτούς τους τομείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός ο χειρισμός που αφορά τη ρυθμιστική συνεργασία ούτως ώστε να μην θιγεί το 
κυρίαρχο δικαίωμα του κάθε μέρους να επιβάλλει τις δικές του νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ. 
στους τομείς των κλινικών δοκιμών, της ασφάλειας των τροφίμων και της σήμανσης των 
χημικών ουσιών).

4.3. ΚΑΝΟΝΕΣ

4.3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της 
γνώσης τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, Είναι συνεπώς σημαντικό να περιλαμβάνει η TTIP 
ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Δεδομένου του υψηλού επιπέδου προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (αποκλειστική 
χρήση των δεδομένων, παράταση περιόδου ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), το 
κεφάλαιο της TTIP που θα αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις πλέον φιλόδοξες διατάξεις των ΣΕΕ της ΕΕ και των ΗΠΑ στον εν λόγω 
τομέα, και παράλληλα να επιμείνει στην υφιστάμενη ευελιξία των TRIPS, ιδίως στο πεδίο της 
δημόσιας υγείας.
Το κεφάλαιο της ΕΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
διατάξεις (όπως εκείνες που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις) που είχαν απορριφθεί στο 
παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ένα φιλόδοξο κεφάλαιο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να 
παρέχει επίσης ενισχυμένη προστασία και αναγνώριση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών 
ενδείξεων. Η συμφωνία CETA μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα εν προκειμένω.

4.3.2. ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μια μελλοντική συμφωνία TTIP πρέπει να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο για τις 
επενδύσεις που θα περιέχει διατάξεις σχετικά με την ελευθέρωσή τους αλλά και με την 
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προστασία τους. Το κεφάλαιο που θα αφορά την ελευθέρωση των επενδύσεων πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την εγκατάσταση 
ευρωπαϊκών εταιρειών στην επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών εταιρειών στην 
επικράτεια της ΕΕ και στην εξάλειψη όσο το δυνατόν περισσότερων υφιστάμενων 
περιορισμών που έχουν αυτό το αποτέλεσμα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ευαίσθητη 
φύση ορισμένων ειδικών τομέων. 
Οι διατάξεις σχετικά με την προστασία των επενδύσεων πρέπει να περιορίζονται στην 
περίοδο μετά την εγκατάσταση και να εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε μια δίκαιη, ισότιμη και 
χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση καθώς και στην παροχή αποζημίωσης σε περίπτωση άμεσης ή 
έμμεσης απαλλοτρίωσης.
Δεδομένων των νομικών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί σε ΕΕ και ΗΠΑ, ένα σύστημα 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών και η χρήση των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν τα 
πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση διαφορών σχετικά με επενδύσεις. 
Σε περίπτωση που στην TTIP συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών 
μεταξύ επενδυτών και κράτους, είναι μάλλον σαφές ότι είναι ζωτικές οι περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις του ισχύοντος προτύπου, για την αποφυγή των προβλημάτων που έχουν 
προκύψει δυνάμει των διατάξεων που περιέχονται στις υφιστάμενες ΣΕΕ και διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες. Τώρα που τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης είναι 
διαθέσιμα, χρειάζεται μια διαδικασία προβληματισμού εντός και μεταξύ των τριών 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Οι επενδυτές 
στο εξωτερικό πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις και να έχουν πραγματικά τη 
δυνατότητα να επιδιώξουν και να επιτύχουν την ορθή διαχείριση των καταγγελιών τους. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της TTIP χωρίς να συμπεριληφθούν σε αυτήν 
διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους. 

4.3.3. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Τα διάφορα θέματα των διαπραγματεύσεων που έχουν τεθεί επί τάπητος αποκαλύπτουν ένα 
πολύ φιλόδοξο οικονομικό θεματολόγιο. Η TTIP πρέπει να επιδεικνύει τον ίδιο βαθμό 
φιλοδοξίας όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη. Το κεφάλαιο σχετικά με την αειφόρο 
ανάπτυξη πρέπει να στοχεύει στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση και υλοποίηση των 8 
βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και των βασικών διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Οι 
διατάξεις του πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων προστασίας των εργασιακών 
και περιβαλλοντικών προτύπων. Ένα φιλόδοξο κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει επίσης κανόνες για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
Τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν πρέπει να περιορίζονται στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά πρέπει να περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους τομείς 
της συμφωνίας, όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, η ρυθμιστική συνεργασία και οι 
δημόσιες συμβάσεις.

Πρέπει να ενισχυθεί η εκτελεστότητα των εργασιακών και των περιβαλλοντικών προτύπων, 
βάσει της πείρας που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ και Κορέας και βάσει των 
ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις ΣΕΕ και την εθνική 
νομοθεσία των ΗΠΑ.

Ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος της TTIP πρέπει να εξετασθεί 
στο πλαίσιο ενδελεχούς και βιώσιμης εκτίμησης επιπτώσεων με σαφή συμμετοχή της 
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κοινωνίας των πολιτών.

4.4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένοι τομείς κανονιστικών ρυθμίσεων είναι μη 
διαπραγματεύσιμοι. Η ΕΕ διαθέτει παράδοση όσον αφορά τη διασφάλιση της πολιτιστικής 
και της γλωσσικής πολυμορφίας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι υφιστάμενες και 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές για την υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως στον 
ψηφιακό κόσμο, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των διαπραγματεύσεων. 
Η ΕΕ διαθέτει επίσης παράδοση όσον αφορά την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών. Δεν 
υπάρχει κανένα περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το εν λόγω ζήτημα. 
Οτιδήποτε εμποδίζει τις κυβερνητικές αρχές να νομοθετήσουν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος ή να παράσχουν υπηρεσίες, δεν γίνεται αποδεκτό. Στόχος μας είναι να 
εγγυηθούμε την προστασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος που παρέχουμε.

5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά την κύρωση των εμπορικών 
συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών: καμία συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς 
τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόρριψη της ACTA (προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό τομέα) απέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
παίρνει πολύ σοβαρά τον ρόλο του στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής. 
Καθώς είναι πολυάριθμες οι επικρίσεις των ευρωπαίων πολιτών και περιορισμένη η αποδοχή 
από το ευρύ κοινό της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και θα εγγυηθεί την 
έγκριση μιας καλής συμφωνίας, μιας συμφωνίας που θα σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες, θα 
προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και θα συμβάλλει στην ευημερία όλων των πολιτών.


