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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– 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 2013,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές και 
επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής1,

– έχοντας υπόψη τις αναφορές 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-
14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 και 0033-15,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας του Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού στις διαπραγματεύσεις για τη 
Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (OI/10/2014/RA),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται την περίοδο αυτή εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ευρέος φάσματος συμφωνία εταιρικής σχέσης εμπορίου και 
επενδύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες (Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων –TTIP)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές και 
τις επενδύσεις  ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε πρωτοφανή βαθμό το 
ενδιαφέρον του κοινού, δεδομένου του πιθανού οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 
αντίκτυπου της ΤΤΙΡ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή Αναφορών έχει παραλάβει σειρά αναφορών στις οποίες 
εκφράζονται ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι βασικές ανησυχίες των αναφερόντων έχουν σχέση με κινδύνους που 
αφορούν την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, στοιχεία που λέγεται ότι συλλέγονται 
από τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ 
για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), διαφάνεια, οικονομικό αντίκτυπο, και προστασία των 
επενδυτών μέσω μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ)·

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της ανάπτυξης και απασχόλησης και θα δημιουργήσει νέες οικονομικές 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.
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ευκαιρίες·

2. επιδοκιμάζει το στόχο μείωσης των περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων ανάμεσα στην 
ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως είναι η περιττή 
επανάληψη των διαδικασιών, οι ασυνεπείς απαιτήσεις προϊόντος και οι διπλές δοκιμές·

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα ρύθμισης 
σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, του καταναλωτή, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής πολυμορφίας που η κάθε 
πλευρά κρίνει ενδεδειγμένο· 

4. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, φρονώντας ότι 
η διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σε ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών και 
αγαθών είναι ένα από τα κύρια στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση της συμφωνίας ΤΤΙΡ·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να 
καταστήσει διαφανέστερη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, ιδιαίτερα μετά τη 
δημοσίευση των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 1)· 

6. φρονεί πως μια πιο προορατική προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ μέρους της 
Επιτροπής θα μπορούσε να προσδώσει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη 
νομιμότητα στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημοσιοποιεί 
έγγραφα και να θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων πληροφορίες σχετικά με τις 
συνεδριάσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα έγγραφα της 
TTIP που διατίθεται στον αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική πολιτική ιστότοπο·

8. φρονεί πως η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να υπονομεύσει το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ για 
ψηφιακή αυτοδιάθεση ή συμμόρφωση προς την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων·

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως ο γεωργικός 
τομέας, όπου θέματα όπως οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ), η 
κλωνοποίηση και η υγεία των καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών·

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα υψηλότερα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρέπει να βρεθεί στο 
επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ.


