
AD\1052905EL.doc PE546.749v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2014/2228(INI)

25.3.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις 
διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και 
επενδύσεων (TTIP)
(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jerzy Buzek



PE546.749v03-00 2/7 AD\1052905EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\1052905EL.doc 3/7 PE546.749v03-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία μιας διατλαντικής αγοράς για τους πολίτες και τις βιομηχανίες 
της ΕΕ και των ΗΠΑ· τονίζει ότι το κύριο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πρέπει να 
οδηγήσει σε μια βαθιά, ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, υψηλής ποιότητας συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων, η οποία θα τηρεί και θα προάγει τις ευρωπαϊκές 
αξίες, θα τονώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιστημονική συνεργασία, την καινοτομία 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και θα συμβάλλει στην ευημερία 
όλων των ευρωπαίων πολιτών, τοποθετώντας τα συμφέροντά τους στο επίκεντρο της 
εμπορικής συμφωνίας TTIP· επισημαίνει ότι στόχος της ΤΤΙΡ είναι η εξάλειψη δασμών, 
τελών και ποσοστώσεων, καθώς και η κανονιστική συνεργασία και ο ορισμός υψηλών 
κοινών προτύπων για την παγκόσμια αγορά· σημειώνει ότι οι προσπάθειες για κατάργηση 
των δασμών και εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων πρέπει να είναι 
ισορροπημένες· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαδικασία διαλόγου με τους 
πολίτες και με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο να 
συνυπολογίζεται η γνώμη τους όπου είναι δυνατόν, να διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις 
με τον πλέον διαφανή τρόπο και να δημοσιεύονται όλα τα κείμενα και έγγραφα των 
διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που σχετίζονται με τυχόν 
κεφάλαια σχετικά με την ενέργεια και τις ΜΜΕ, έτσι ώστε να παρέχεται στους 
ευρωπαίους πολίτες το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας·

2. ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει τον στόχο της θέσπισης ειδικού κεφαλαίου για την 
ενέργεια στην TTIP, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανικές πρώτες ύλες,  με 
στόχο να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική, διαφανής και χωρίς διακρίσεις αγορά, η οποία 
θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, να βελτιώσει τη 
διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και να οδηγήσει σε μείωση των τιμών ενέργειας·
επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας· τονίζει ότι το εν λόγω 
ειδικό κεφάλαιο πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς διασφαλίσεις ώστε να μην υπονομεύονται 
τα ενωσιακά περιβαλλοντικά πρότυπα ούτε οι στόχοι της δράσης για το κλίμα, και 
προκειμένου να διατηρηθεί η ελευθερία της ΕΕ να ενεργεί ανεξάρτητα σε ό,τι αφορά τον 
καθορισμό μελλοντικών προτύπων και στόχων·

3. υπενθυμίζει ότι για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία TTIP απαιτείται η συναίνεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να καθιερώσει διαφοροποιημένες και αξιόπιστες 
πηγές ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μια πολιτική ελεύθερου εμπορίου και να προωθήσει τις επενδύσεις όσον 
αφορά τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 
και του αργού πετρελαίου, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα της ΕΕ να 
κατηγοριοποιεί τα καύσιμα ανάλογα με τον αντίκτυπο του CO2 κατά τον κύκλο ζωής τους 
και λαμβάνοντας υπόψη τους κλιματικούς στόχους της ίδιας της ΕΕ·
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5. καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει πέραν των εξαγωγικών περιορισμών και να συμβάλει 
κατά περίπτωση στη διατλαντική εναρμόνιση και σύγκλιση υψηλών κοινών προτύπων και 
κανονισμών που ορίζουν τις αρχές της δημόσιας στήριξης για διάφορες πηγές ενέργειας, 
έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού, για παράδειγμα σε 
ό,τι αφορά τον ορισμό της συμπαραγωγής ενέργειας με τη χρήση βιομάζας· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την 
ενεργειακή έρευνα, την ανάπτυξη και τις καινοτομίες, καθώς και την προώθηση 
καθαρότερης τεχνολογίας·

6. επισημαίνει τις τρέχουσες διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά τις τιμές 
της ενέργειας και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, αλλά και όσον αφορά τις κατά κεφαλήν 
εκπομπές CO2, που οδηγούν σε ανισότητες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια 
διμερή ρήτρα διασφάλισης για να προβλέψει για τους τομείς υψηλής έντασης ενέργειας 
της ΕΕ με διαρροή διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων της χημικής 
βιομηχανίας, της βιομηχανίας των πρώτων υλών και της χαλυβουργίας, κατάλληλα μέτρα 
με τα οποία θα διατηρούνται οι υφιστάμενοι δασμολογικοί συντελεστές για κατάλληλη 
προκαθορισμένη μεταβατική περίοδο μετά την έναρξη ισχύος της TTIP με ρήτρα 
υποχρεωτικής επανεξέτασης· πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ 
θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους όσον αφορά τους 
πόρους και την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην 
προώθηση της μεταποιητικής βιομηχανίας ως κινητήριας δύναμης για την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης·

7. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις λεγόμενες «πράσινες υπηρεσίες», όπως η 
κατασκευή, η εγκατάσταση, η επιδιόρθωση και η διαχείριση περιβαλλοντικών αγαθών, 
στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τους διατλαντικούς μας εταίρους· σημειώνει ότι 
παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην 
εισαγωγή και εξαγωγή πράσινων αγαθών και υπηρεσιών, εξακολουθούν να υπάρχουν 
πολλοί φραγμοί για τους ευρωπαϊκούς παρόχους πράσινων υπηρεσιών· σημειώνει ότι ο 
τομέας προσφέρει σημαντικές οικονομικές δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

8. επισημαίνει τις διαδικασίες και τα πρότυπα που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο των οδηγιών 
της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση και τον οικολογικό σχεδιασμό, τα οποία δεν 
πρέπει να υπονομευθούν·

9. τονίζει τα σημαντικά δυνητικά οφέλη της TTIP για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες των ΜΜΕ λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στις διαπραγματεύσεις της TTIP, σύμφωνα με την αρχή «Think Small First» 
(«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»), π.χ. μέσω ολοκληρωμένων αξιολογήσεων 
αντικτύπου, στοχευμένων δημόσιων διαβουλεύσεων και μέσω της συμμετοχής των 
εκπροσώπων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· συνιστά στην Επιτροπή να ζητήσει τη δημιουργία 
μονοαπευθυντικής υπηρεσίας πληροφοριών για τις ΜΜΕ και να αφιερώσει ένα ειδικό 
κεφάλαιο στις ΜΜΕ, στο οποίο θα πρέπει να εξετάζεται η μείωση του διοικητικού 
φόρτου σύμφωνα με τα αντίστοιχα κανονιστικά πλαίσια· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την προστασία και την ενίσχυση των πολιτικών και των συστημάτων 
στήριξης των ΜΜΕ·
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10. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει φιλικούς προς τον χρήστη κανόνες καταγωγής που να 
μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα από τους εξαγωγείς της ΕΕ και να ελαχιστοποιήσει τα 
περιττά εμπόδια στις συναλλαγές και τη γραφειοκρατία που δημιουργούνται από τους 
κανόνες καταγωγής, ιδίως για τις ΜΜΕ·

11. υπενθυμίζει ότι, σε σύγκριση με την αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, η αγορά των 
ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά κλειστή σε αλλοδαπές εταιρείες· ζητεί από την 
Επιτροπή να διευκολύνει την αμοιβαιότητα και την πιο ενεργή συμμετοχή των εταιρειών 
της ΕΕ, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων των ΗΠΑ 
σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της 
καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα και στην ανάδυση νέων, ταχέως αναπτυσσόμενων 
καινοτόμων εταιρειών και τομέων· τονίζει ότι η δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να 
υπονομεύσει την ικανότητα των κυβερνήσεων της ΕΕ να διατηρήσουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες τους·

12. σημειώνει ότι οι διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στις ΗΠΑ είναι δαπανηρές για τις βιομηχανίες και των δύο πλευρών του Ατλαντικού·
πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη αποδοτικότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν 
μέσω της ευθυγράμμισης των προσεγγίσεων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν και να επιτύχουν 
πρότυπα υψηλής ποιότητας, καθώς και ασφάλεια για τους πολίτες τους·

13. προσδοκά να αντιμετωπίσει η Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις το ζήτημα των νόμων 
«Buy American», «Jones» και «Domestic Content» που εμποδίζουν πρακτικά σε μεγάλο 
βαθμό τις εταιρείες της ΕΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, και δη στον 
τομέα της βυθοκόρησης και της μηχανικής·

14. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα σημερινά υψηλά 
επίπεδα ασφάλειας, προστασίας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και ο 
ανοικτός χαρακτήρας, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία του Διαδικτύου, ενώ εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τα δυνητικά οφέλη της πρόσβασης στην αγορά, της 
κανονιστικής ευθυγράμμισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
καθιέρωσης κοινών παγκόσμιων αρχών όσον αφορά τα πρότυπα και τις τεχνικές 
προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ·

15. ζητεί το άνοιγμα του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η οποία 
είναι εκ φύσεως παγκόσμια αλλά έχει τις βάσεις της κυρίως στην ΕΕ και στις ΗΠΑ·
τονίζει ότι η ψηφιακή οικονομία πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη διατλαντική αγορά, με
μόχλευση στην παγκόσμια οικονομία και στο περαιτέρω άνοιγμα των παγκόσμιων 
αγορών·

16. υπενθυμίζει στην Επιτροπή, όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας 
και των τηλεπικοινωνιών, ότι η TTIP πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει στις εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών της ΕΕ ίσους όρους ανταγωνισμού και ισότιμη και διαφανή 
πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ βασισμένη στην αμοιβαιότητα, καθώς και να 
υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών των ΗΠΑ να τηρούν και να συμμορφώνονται με 
όλα τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, με τα πρότυπα για την ασφάλεια των προϊόντων 
και με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την παροχή υπηρεσιών στην Ευρώπη ή σε 
ευρωπαίους πελάτες·
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17. προκειμένου να αποφευχθεί αφενός η ανεξέλεγκτη μετεγκατάσταση των μεταποιητικών 
βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και αφετέρου η μαζική απώλεια θέσεων 
εργασίας στα κράτη μέλη, ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συγκριτική ανάλυση της 
ανταγωνιστικότητας των εν λόγω βιομηχανιών σε σχέση με τις αντίστοιχες βιομηχανίες 
των Ηνωμένων Πολιτειών·

18. ζητεί στο κεφάλαιο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας να προβλέπεται 
επίσης ενισχυμένη προστασία και αναγνώριση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων·

19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εγκυρότητα όλων των γεωγραφικών δεικτών στο 
πλαίσιο της συμφωνίας για την TTIP, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μη 
γεωργικά προϊόντα· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη ζωτική υψηλότερη αξία που επιφέρει 
από οικονομική άποψη το καθεστώς των γεωγραφικών δεικτών.
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