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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον τα δικαστικά συστήματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργούν αποτελεσματικά, δεν 
υπάρχει ανάγκη για μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτικών επενδυτών και 
κράτους (ISDS) σε αυτή τη συμφωνία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ έχουν επαρκή εθνικά νομικά 
πλαίσια και διέπονται από τους κανόνες δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που 
συνάπτονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπόκεινται στα δικαιώματα που εγγυάται η 
ΕΕ, καθώς και στις αρχές που διέπουν την προστασία αυτών των δικαιωμάτων στην ΕΕ, 
όπως είναι η αρχή της προφύλαξης που ισχύει για την προστασία του περιβάλλοντος, της 
υγείας και των καταναλωτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες για 
την προστασία των επενδύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες εκχωρούν στις εταιρείες των ΗΠΑ 
το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά αυτών των κρατών μελών, και ότι μεγάλος 
αριθμός διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ περιλαμβάνουν ρήτρες ISDS, 
αλλά στον κανονισμό αριθ. 912/2014 αναφέρεται ότι οι ισχύουσες διμερείς επενδυτικές 
συμφωνίες στις οποίες τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη πρόκειται να 
αντικατασταθούν από την ενσωμάτωση ενός κεφαλαίου περί επενδύσεων στην TTIP, 
ακόμη και χωρίς ISDS·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις έχουν στόχο μια φιλόδοξη 
συμφωνία που θα προστατεύει το ευρωπαϊκό πρότυπο της κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία θα 
συνοδεύεται από μια σημαντική βελτίωση για το κοινό, τους εργαζόμενους και τους 
καταναλωτές και από ένα άνοιγμα της αγοράς για επιχειρήσεις με έδρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες διέπονται από ασφάλεια δικαίου και 
προβλεψιμότητα και ότι σε πολλές γνωστές περιπτώσεις η ΕΕ και άλλα κράτη 
προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά των ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, καθώς υπήρχαν 
ισχυρισμοί ότι οι ΗΠΑ δεν εκπλήρωναν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι: 
«οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στους πολίτες.» λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι: 
«Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.» 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως 
και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» των διαπραγματεύσεων και κατά τη 
σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών· και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, στην απόφασή της για την περάτωση της έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας αριθ. 
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OI/10/2014/RA, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια είχε τονίσει την ανάγκη για διαφάνεια 
στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ και πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΤΤΙΡ·

1. απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις:

α. παρατηρεί ότι οι ανησυχίες της κοινής γνώμης πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και στις επενδυτικές συμφωνίες·

β. επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ίση μεταχείριση τοπικών και ξένων επενδυτών στα 
πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει η Συνολική Οικονομική και 
Εμπορική Συμφωνία (CETA) για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών·

γ. παρατηρεί ότι η διασφάλιση ότι οι αλλοδαποί επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη προτύπων 
προστασίας των επενδύσεων και μηχανισμού ISDS στην ΤΤΙΡ· πιστεύει ακράδαντα 
ότι μια πιθανή συμφωνία ΤΤΙΡ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει πρότυπα προστασίας 
των επενδύσεων και μηχανισμό ISDS, διότι το δεδομένο επίπεδο προστασίας των 
επενδύσεων στην ΕΕ και στις ΗΠΑ είναι πλήρως επαρκές για τη διασφάλιση 
βεβαιότητας δικαίου·

δ. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμες στο κοινό τις ενοποιημένες εκδόσεις 
του εγγράφου που συνδυάζουν τις θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ επί των σχεδίων 
κεφαλαίων και κατ’ αυτόν τον τρόπο, να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα στάδια των 
διαπραγματεύσεων·

ε. επισημαίνει ότι οι ήδη υφιστάμενοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών παρουσιάζουν 
σοβαρές αδυναμίες τόσο σε σχέση με τη διαδικασία όσο και σε σχέση με την ουσία·

στ. καλεί την Επιτροπή να ταχθεί κατά της ενσωμάτωσης μηχανισμού ISDS στην ΤΤΙΡ, 
δεδομένου ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν ανεπτυγμένα νομικά συστήματα και ότι 
ένα σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών καθώς και η χρήση των εθνικών 
νομικών και δικαστικών συστημάτων αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία για 
την αντιμετώπιση διαφορών σχετικά με επενδύσεις·

ζ. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της εμπορικής πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απαντήσεις στις δημόσιες 
διαβουλεύσεις που διεξάγει και ιδιαίτερα το 97% των απαντήσεων που αντιτίθενται 
στην επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους·

η. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αλλοδαποί επενδυτές απολαμβάνουν 
μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες να επιδιώξουν και να επιτύχουν 
την διεκπεραίωση των προσφυγών τους, χωρίς να απολαμβάνουν περισσότερα 
δικαιώματα από τους εγχώριους επενδυτές· την καλεί, επίσης, να αντιταχθεί της ISDS 
στην TTIΡ, καθώς υπάρχουν άλλες επιλογές για την προστασία των επενδυτών, όπως 
τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο·

θ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, εάν καθιερωθεί μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών, οι αποφάσεις του για μεμονωμένες περιπτώσεις δεν θα αντικαθιστούν και 
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δεν θα αναιρούν το ισχύον εθνικό δίκαιο των συμβαλλόμενων μερών και ότι οι 
τροποποιήσεις μέσω της μελλοντικής νομοθεσίας - εφόσον δεν έχουν αναδρομικό 
χαρακτήρα - δεν θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτού του μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών·

ι. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και οι εξουσίες που διαθέτει για τον έλεγχο των 
ρυθμιστικών διαδικασιών της ΕΕ θα τηρούνται πλήρως και απολύτως κατά τη 
δημιουργία του πλαισίου για μελλοντική συνεργασία·

ια. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει στο έτερο διαπραγματευόμενο μέρος ότι η αρχή 
της προφύλαξης συνιστά μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και των καταναλωτών, η οποία 
αποτελεί τη βάση μιας έγκαιρης και προορατικής προσέγγισης, για την αποφυγή 
κινδύνων κατά της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και την αποφυγή 
αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, και να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις 
δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η αρχή της προφύλαξης που ισχύει 
στην ΕΕ, ειδικότερα στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, των 
τροφίμων και των καταναλωτών·

ιβ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εσωτερική νομοθεσία συνεχίζει να 
θεσπίζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της ΕΕ και ότι 
προάγονται τα ύψιστα πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και των εργαζομένων, τις δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας· θεωρεί 
ότι είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών να 
εξαιρούν τις δημόσιες και συλλογικές υπηρεσίες, όπως η ύδρευση, η υγεία, η 
εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση, ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης, η ποιότητα 
των προϊόντων και το δικαίωμα αυτοδιοίκησης των δημοτικών και τοπικών αρχών 
από το πεδίο εφαρμογής των διαπραγματεύσεων της ΤΤΙΡ· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε διαδικασίες στο πλαίσιο της κανονιστικής συνεργασίας 
σέβονται πλήρως τις νομοθετικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και τηρούν αυστηρά τις Συνθήκες της ΕΕ και δεν καθυστερούν, 
άμεσα ή έμμεσα, την ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία·

ιγ. τονίζει ότι, παρόλο που ούτε τα κράτη μέλη της ΕΕ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 
λάβει απόφαση σχετικά με τη συνολική εναρμόνιση του δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, των 
καταχωρισμένων σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η Επιτροπή δεν θα 
πρέπει να διαπραγματευτεί σχετικά με τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της CETA ή της 
TTIP·

ιδ. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακολουθήσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ να 
δεσμεύονται και να συμμετέχουν σε παγκόσμιες πολυμερείς συζητήσεις για 
εναρμόνιση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω υφιστάμενων διεθνών φορέων και 
εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά την απόπειρα ενσωμάτωσης διατάξεων σχετικά με 
το ουσιαστικό δίκαιο ευρεσιτεχνίας στην ΤΤΙΡ, ιδίως όσον αφορά ζητήματα 
δυνατότητας κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και περιόδων χάριτος·
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ιε. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ούτως ώστε στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ 
να ληφθεί επίσης υπόψη η ανάγκη ενισχυμένης αναγνώρισης και διατήρησης της 
προστασίας ορισμένων προϊόντων, η προέλευση των οποίων έχει μεγάλη σημασία· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται επαρκώς η χρήση των γεωγραφικών 
ενδείξεων ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες για την πολιτιστική εξαίρεση 
εξακολουθούν να μην αποτελούν αντικείμενο της διαπραγματευτικής εντολής·

ιστ.ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, να διασφαλίσει 
επαρκείς διατάξεις προκειμένου να εξαιρεθούν οι υπηρεσίες ευαίσθητου χαρακτήρα, 
όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένων της ύδρευσης, της υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και της εκπαίδευσης), που θα παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να μπορούν να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος· παρατηρεί ότι, για τις υπηρεσίες αυτές, πρέπει να ενσωματωθεί στη 
συμφωνία μια ρητή εξαίρεση, δυνάμει του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το 
Πρωτόκολλο αριθ. 26, ανεξαρτήτως του φορέα, της μορφής και του τρόπου 
χρηματοδότησής τους· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη μια 
κοινή δήλωση που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις·

ιζ. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει συγκεκριμένα ώστε όλα τα ζητήματα που ωφελούν 
τους ευρωπαίους καλλιτέχνες και παραγωγούς συμπεριλαμβάνονται στους κανόνες 
για την πολιτιστική εξαίρεση·

ιη. καλεί την Επιτροπή να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με την ένταξη του τομέα των 
εκδόσεων στην πολιτιστική εξαίρεση·

ιθ. παρατηρεί ότι, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια συμβάσεων και η ενδεχόμενη επέκτασή τους δεν πρέπει να 
αμφισβητούνται·

κ. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνουν, συγκεκριμένα, να τηρούν και να εφαρμόζουν βασικά εργασιακά 
πρότυπα της ΔΟΕ, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις· θεωρεί ότι η συμμόρφωση με εργασιακά και κοινωνικά 
πρότυπα πρέπει να διασφαλίζεται αποτελεσματικά σε περίπτωση σύγκρουσης·

κα. τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνεύονται ως «μη δασμολογικοί 
φραγμοί στο εμπόριο» το δικαίωμα συμμετοχής, η εσωτερική οργάνωση μιας 
επιχείρησης και η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση ή άλλα δικαιώματα 
προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών·

κβ. παρατηρεί, επίσης, ότι πρέπει να απορριφθούν ασαφείς ορισμοί νομικών όρων στην 
CETA και στην TTIP, όπως η «δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση» ή η «έμμεση 
απαλλοτρίωση».
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