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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ποσ περιέτει ηις ζσζηάζεις ηοσ Δσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ προς ηην Δπιηροπή ζτεηικά 

με ηις διαπραγμαηεύζεις επί ηης ζσμθφνίας για ηις ζσναλλαγές ζηον ηομέα ηφν 

σπηρεζιών (TiSA) 

(2015/2233(INI)) 

Το Εσρφπαχθό Κοηλοβούιηο, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γεληθή πκθσλία γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

(GATS)
1
, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1995 σο απνηέιεζκα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο 21εο Απξηιίνπ 2011 πνπ εθπφλεζε ν πξφεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ πλαιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΟΔ, πξέζβεο Fernando de 

Mateo, πξνο ηελ Δπηηξνπή Δκπνξηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή 

ζχλνδν δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο νκάδαο «Πνιχ Καινί Φίινη ησλ Τπεξεζηψλ» (RGF) ηεο 

5εο Ηνπιίνπ 2012
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA), πνπ εγθξίζεθαλ απφ 

ην πκβνχιην ζηηο 8 Μαξηίνπ 2013 θαη δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 10 

Μαξηίνπ 2015
4
 αθνχ πξνεγνπκέλσο ήξζε ν απφξξεηνο ραξαθηήξαο ηνπο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κηα πιεηνλνκεξή ζπκθσλία γηα ηηο ππεξεζίεο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηηο πνιηηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2014 ηνπ 

Πξνέδξνπ Juncker πξνο ηε λέα Δπηηξνπή κε ηίηιν «Μηα λέα αξρή γηα ηελ Δπξψπε: Σν 

ζεκαηνιφγηφ κνπ γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε, ηε δηθαηνζχλε θαη ηε 

δεκνθξαηηθή αιιαγή», 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Δκπφξην γηα φινπο: πξνο κηα πην ππεχζπλε πνιηηηθή γηα ην εκπφξην θαη ηηο 

επελδχζεηο» COM(2015)0497), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αξρηθή έθζεζε πνπ εθπφλεζε ην Ecorys γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δπηηξνπήο, ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2014, κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζηε βησζηκφηεηα ηνπ εκπνξίνπ πξνο ππνζηήξημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

γηα κηα πιεηνλνκεξή ζπκθσλία γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

                                                 
1
 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm  

2
 TN/S/36  

3
 http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm  

4
 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-

mandate-made-public/ 
5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0325. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/
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(TiSA)»
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηα έγγξαθα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA, ηδίσο εθείλα ησλ νπνίσλ ήξζε ν απφξξεηνο ραξαθηήξαο 

θαη ηα νπνία δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2014, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο ηεο ΔΔ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Δπηηξφπνπ Malmström ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 2015 

ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο TiSA
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηε θνηλή δήισζε ΔΔ-ΖΠΑ ηεο 20ήο Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο
4
 ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ TiSA θαη TTIP, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 2001 γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο· 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 39 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην άξζξν 8 ηνπ 

Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη ην άξζξν 12 ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην άξζξν 

8 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ σο κία απφ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 14 θαη 106 θαη ην Πξσηφθνιιν 26 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ ζπκθέξνληνο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 12εο Μαξηίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε Γεληθή 

πκθσλία γηα ηηο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ (GATS) ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 21 ΔΔ, 

-- έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 207 θαη 218 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο φπσο νξίδεηαη ζηε 

πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή 

θαη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο πκθσλίαο γηα ηηο πλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ (TiSA) (CDR 2700/2015), 

                                                 
1
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf  

2
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf 

3
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254  

4
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf  

5
 ΔΔ C 61 E, 10.3.2004, ζ. 289. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
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– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 108 παξάγξαθνο 4 θαη ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο, ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Θεκάησλ, 

ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο, 

Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο, ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξψλ θαη Σνπξηζκνχ, ηεο Δπηηξνπήο 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (A6-0009/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο TiSA πξέπεη λα επηηπγράλνπλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ δηεζλέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη φρη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

εγρσξίνπ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξφιν πνπ ε TiSA, ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή θαη κε ηα 

πθηζηάκελα δηαπξαγκαηεπφκελα κέιε, απνηειεί πιεηνλνκεξή ζπκθσλία, πξέπεη λα 

επηδησρζεί ε επίηεπμε απφ ηε ζπλαθζείζα ζπκθσλία ηεο θξίζηκεο κάδαο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα θαηαζηεί πνιπκεξήο ζπκθσλία ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ζπκθσλία πξέπεη λα παξέρεη 

πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηνπο Δπξσπαίνπο θαηαλαισηέο, 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαζψο θαη λα δηαζθαιίδεη ίζνπο 

φξνπο αληαγσληζκνχ γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξίεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εκπνξηθή 

πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζην ζεκαηνιφγην ηεο ΓΟΔ γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία 

θαη ζην ζεκαηνιφγην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 2030 γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη λα 

ζπλάδεη απφιπηα κε απηά· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ζπκθσλία πξέπεη λα αλνίγεη λέεο 

αγνξέο γηα ηηο εηαηξίεο καο ζην εμσηεξηθφ θαη λα απνηειεί έλα δίθηπ αζθαιείαο γηα ηνπο 

πνιίηεο καο ζην εζσηεξηθφ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε TiSA πξέπεη λα απμήζεη ηε 

πξφζβαζε ζε μέλεο αγνξέο, λα πξνσζήζεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη λα ζπκβάιεη 

ψζηε ε παγθνζκηνπνίεζε λα απνηππψλεη ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ 

θαη λα βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ λα επδνθηκνχλ ζηελ επνρή ησλ παγθφζκησλ 

αιπζίδσλ αμίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηα 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξφηππα δελ είλαη εκπνξηθά εκπφδηα αιιά κε 

δηαπξαγκαηεχζηκα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, 

βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εκπνξηθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 174 ηεο ΛΔΔ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

θαζνιηθήο πξφζβαζεο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηνπ νηθνλνκηθά πξνζηηνχ 

ραξαθηήξα θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα είλαη πάληα εμαζθαιηζκέλεο ζε 

φιεο ηηο πφιεηο θαη ηηο πεξηθέξεηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ πξέπεη λα πξνσζεί 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε δηεζλέο επίπεδν· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο "ππεξεζηνπνίεζεο" 

θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο ηφζν ησλ νηθνλνκηψλ καο φζν θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

απαηηείηαη ε αλάιεςε επείγνπζαο πνιηηηθήο δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ 

θαλφλσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη δσηηθφ ζπκθέξνλ λα εληζρχζεη ηνπο 
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παγθφζκηνπο εκπνξηθνχο θαλφλεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ παγθφζκησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνιπκεξέο εκπνξηθφ ζχζηεκα παξακέλεη ην 

πιένλ απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε αλνηθηνχ θαη ζεκηηνχ εκπνξίνπ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε TiSA απνηειεί επθαηξία γηα ηελ ΔΔ λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηεο 

σο ηνπ κεγαιχηεξνπ εμαγσγέα ππεξεζηψλ ζηνλ θφζκν, πνπ αληηπξνζψπεπε ην 25% ησλ 

παγθφζκησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ θαη αληηζηνηρνχζε ζε εκπνξηθφ πιεφλαζκα χςνπο 

170 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ην 2013· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο 

ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ δηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θζάλνληαο 

ηα 728 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2014· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ππεξεζίεο 

απαζρνινχλ πεξίπνπ ην 70 % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 40 % ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ ηελ Δπξψπε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ην 90 % ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ ΔΔ κεηαμχ 

2013 θαη 2025 ζα πξνέιζεη απφ ηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

ζπκθσλία απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη ψζεζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ΔΔ, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί απφ ηε TiSA· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιέο ζεκαληηθέο αγνξέο, θαη ζε αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη θιεηζηέο ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ηα πνιπάξηζκα άζθνπα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, ηα νπνία εάλ κεηαθξαζηνχλ ζε ηζνδχλακνπο δαζκνχο αληηζηνηρνχλ ζε 15% 

γηα ηνλ Καλαδά, 16% γηα ηελ Ηαπσλία, 25% γηα ηε Νφηηα Κνξέα, 44% γηα ηελ Σνπξθία 

θαη 68% γηα ηε Κίλα, εμαθνινπζνχλ λα παξεκπνδίδνπλ ηηο επξσπατθέο εηαηξίεο λα 

θαξπνχληαη πιήξσο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ, ζηελ νπνία ν ηζνδχλακνο δαζκφο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ηίζεληαη ζηηο ππεξεζίεο αλέξρεηαη κφλν ζε 6%, είλαη ζεκαληηθά πην αλνηθηή απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο ηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηε 

ζέζε ηεο σο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ εηζαγσγέα θαη εμαγσγέα ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ κέζσ ηεο ακνηβαίαο πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά θαη ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κε δαζκνινγηθνί θξαγκνί, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ θαηά 

κέζν φξν πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ θφζηνπο ησλ δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ, ζίγνπλ 

δπζαλάινγα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη νπνίεο απνηεινχλ ην έλα 

ηξίην ησλ θνξέσλ εμαγσγήο ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ θαη ζπρλά δελ δηαζέηνπλ ηνπο 

αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

εκπνδίσλ απηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εμάιεηςε ησλ πεξηηηψλ εκπνδίσλ ζα 

δηεπθφιπλε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ΜΜΔ, εθφζνλ νη θξαγκνί απηνί κπνξνχλ λα 

εμαιεηθζνχλ ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ηα κέηξα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ζεκηηψλ ζθνπψλ δεκφζηαο πνιηηηθήο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αιπζίδσλ αμίαο απμάλεη ηηο εηζαγσγέο 

πνπ πεξηέρνληαη ηφζν ζηελ εγρψξηα παξαγσγή φζν θαη ζηηο εμαγσγέο· ιακβάλνληαο 
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ππφςε φηη ην εκπφξην αγαζψλ θαη ην εκπφξην ππεξεζηψλ είλαη αιιειέλδεηα θαη φηη 

απαηηνχληαη παγθφζκηνη θαλφλεο γηα ηε ξχζκηζε απηψλ ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην πιαίζην ησλ παγθφζκησλ αιπζίδσλ αμίαο ηα δεζκεπηηθά 

βαζηθά δηεζλή πξφηππα θαζίζηαληαη νινέλα θαη πην αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε πεξαηηέξσ εμίζσζε πξνο ηα θάησ, θαζψο θαη ην θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ ληάκπηλγθ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ εκπνξηθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ, φρη κφλν κε ηελ εμαζθάιηζε σθέιηκσλ απνηειεζκάησλ απφ άπνςε 

απαζρφιεζεο θαη δεκηνπξγίαο πινχηνπ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη 

κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ δηαθάλεηαο, δέζκεπζεο θαη 

ινγνδνζίαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ζπλερνχο δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, κε 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη άιινπο ζρεηηθνχο 

ελδηαθεξνκέλνπο θαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ζαθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο δεζκεχζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΔΔ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ επεξεάδεη ηδίσο ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο δηνηθήζεηο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ δελ απνηειεί νηθνλνκηθφ βάξνο, 

αιιά πεγή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

νη ξνέο δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, 

αιιά δελ πξέπεη λα ππνλνκεχζνπλ επ’ νπδελί ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ 

έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κηα πιεηνλνκεξή ζπκθσλία γηα ηηο ππεξεζίεο
1
, ην 

Κνηλνβνχιην δήηεζε απφ ηελ Δπηηξνπή «λα δψζεη ζπλέρεηα ζηελ πξφζεζή ηεο λα 

εθπνλήζεη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αεηθνξία»· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε TiSA ζα νδεγήζεη ζε κεηαθηλήζεηο πξνζψπσλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ  πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία θαη φηη, ζην πιαίζην απηφ, φινη νη επξσπαίνη 

πνιίηεο πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζην έδαθνο ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

έγθξηζεο, φζνλ αθνξά ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη φηη ηα κέιε ηνπ ζα απνθαζίζνπλ 

κφλν εάλ ζα εγθξίλνπλ ή ζα απνξξίςνπλ ηελ TiSA κφιηο νινθιεξσζνχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηελ θχξσζε, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε 

ελδέρεηαη λα απαηηεζεί θχξσζε απφ ηα πεξηθεξεηαθά θνηλνβνχιηα ή/θαη 

θνηλνβνπιεπηηθά ζψκαηα εθπξνζψπσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή 

ηνπ αθνχ εμεηάζεη ελδερφκελεο κειινληηθέο πξνηάζεηο θαη ζρέδηα θεηκέλσλ γηα ηε 

ζπκθσλία TiSA· 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0325. 
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1. Απεπζχλεη, ζην πιαίζην ησλ ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζπκθσλία γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή: 

 α) όζολ αθορά ηο περηετόκελο θαη ηο πεδίο εθαρκογής:  

i. λα ζεσξήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA σο ζθαινπάηη πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηνλ νξηζκφ λέσλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ ζε επίπεδν ΠΟΔ, κε ζηφρν ηελ επαλέλαξμε 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο GATS· 

ii. λα επηβεβαηψζεη φηη ππνζηεξίδεη κηα θηιφδνμε, ζπλνιηθή θαη ηζνξξνπεκέλε 

δηαπξαγκάηεπζε, ε νπνία ζα απνδέζκεπε ην αλαμηνπνίεην δπλακηθφ κηαο 

πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο παγθφζκηαο αγνξάο ππεξεζηψλ, ελψ παξάιιεια ζα 

απέηξεπε ην θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ ληάκπηλγθ θαη ζα 

δηαζθάιηδε πιήξσο ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ· λα δηακνξθψζεη 

θαη λα ξπζκίζεη ηε παγθνζκηνπνίεζε θαη λα εληζρχζεη ηα δηεζλή πξφηππα, 

θαηνρπξψλνληαο παξάιιεια ζηε λνκνζεζία ην δηθαίσκα ζέζπηζεο ξπζκίζεσλ θαη 

ην δηθαίσκα επηδίσμεο ζεκηηψλ ζηφρσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ε δεκφζηα 

πγεία, ε αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ· λα δηαζθαιίζεη φηη νη Δπξσπαίνη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΔ, ζα έρνπλ απμεκέλε πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά ζε βαζηθνχο ηνκείο ελδηαθέξνληνο, εθαξκφδνληαο ηαπηφρξνλα 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ· λα εμαζθαιίζεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο 

πξνζθέξνπλ ζεκηηή θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ζηελ ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη λα ζέζεη θηιφδνμα πξφηππα ζην 

εκπφξην ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 21ν αηψλα· λα ηεξεί ηα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, φπσο ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ· λα πξνσζεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε 

δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν· 

iii. λα ζηνρεχζεη ζηελ πνιπκεξή πξνζέγγηζε θαη λα αληηηαρζεί ζε δηαηάμεηο ή 

παξαξηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηελ εκπνδίζνπλ, δελ ζα ήηαλ ζπκβαηά 

κε ηελ GATS θαη ζα εκπφδηδαλ ελδερνκέλσο ηε κειινληηθή έληαμε ζην ζχζηεκα 

ηνπ ΠΟΔ· λα απνδερζεί λέα ζπκβαιιφκελα κέξε ππφ ηνλ φξν φηη δέρνληαη ηνπο 

ήδε ζπκπεθσλεκέλνπο θαλφλεο θαη ην επίπεδν θηινδνμηψλ· λα παξάζρεη θίλεηξα 

γηα επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο· λα ιάβεη ππφ ζεκείσζε φηη ηφζν 

ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα φζν θαη νη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο φζνλ 

αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ εληνπίδνληαη ζηηο ρψξεο 

BRICS θαη MINT· λα αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ γηα ηελ ΔΔ, 

σο πξννξηζκψλ εμαγσγψλ κε κηα αλεξρφκελε κεζαία ηάμε, σο πεγψλ ελδηάκεζσλ 

εηζξνψλ θαη σο βαζηθψλ θέληξσλ ζηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο αμίαο·  

λα πξνιεηάλεη ην έδαθνο γηα ηε ζπκκεηνρή αλαδπφκελσλ θαη δπλακηθψλ 

νηθνλνκηψλ, πξφζπκσλ λα αλαιάβνπλ δεζκεχζεηο, θαη λα επηβεβαηψζεη φηη 

ππνζηεξίδεη ην αίηεκα ηεο Κίλαο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο· λα 

δηαζθαιίζεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ TiSA ζα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα δνζεί 

πνιπκεξήο ραξαθηήξαο ζηελ έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· λα δηαζθαιίζεη φηη 

ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη φηη ζηελ TiSA ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ IV ηεο GATS· 
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iv. λα ζεκεηψζεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε (UNCTAD), ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ αληηζηνηρεί 

πεξίπνπ ζην 51 % ηνπ ΑΔγρΠ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη φηη απμάλνληαη νη 

εμαγσγέο ππεξεζηψλ απφ ρψξεο ηεο Αθξηθήο· λα αλαγλσξίζεη φηη ην εκπφξην, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζε, ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, λα δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο θαη ζηε 

δεκηνπξγία αμηνπξεπψλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηερλνινγίαο θαη επελδχζεσλ 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, κεηαμχ άιισλ κέζσ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ· λα 

ππνζηεξίμεη θαηά ζπλέπεηα ηελ άπνςε φηη ε δηεπθφιπλζε ηεο δίθαηεο πξφζβαζεο 

ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο νινθιήξσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε· 

v. λα αλαγλσξίζεη φηη, δεδνκέλνπ φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαη ζε 

πξνηηκεζηαθή βάζε, ηα νθέιε ηεο ζπκθσλίαο ζα πεξηνξίδνληαη ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA έσο φηνπ απηή απνθηήζεη πνιπκεξή ραξαθηήξα· 

λα απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ηεο ξήηξαο ηνπ πιένλ επλννχκελνπ θξάηνπο ζηα κε 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA έσο φηνπ ε ζπκθσλία απνθηήζεη πνιπκεξή 

ραξαθηήξα· λα απνξξίςεη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο GATS, ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ζηε ξήηξα ηνπ πιένλ επλννχκελνπ 

θξάηνπο· 

vi. λα δψζεη λέα ψζεζε ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Γχξνπ ηεο Νηφρα· 

vii. λα δηαζθαιίζεη ζπλέξγεηεο θαη ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηκεξψλ, ησλ πιεηνλνκεξψλ 

θαη ησλ πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ πνπ απνηεινχλ επί ηνπ παξφληνο αληηθείκελν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαζψο θαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο εληαίαο αγνξάο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά· λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλνρή κεηαμχ εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη λα πξναγάγεη κία νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο· λα ηεξήζεη ηελ αξρή ηεο πλνρήο 

ηεο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ ηφρσλ γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε νη νπνίνη εγθξίζεθαλ ηνλ επηέκβξην 2015· 

viii. λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δηαζθαιίζεηο γηα ηνπο ηνπξίζηεο, πξνθεηκέλνπ, 

κεηαμχ άιισλ, λα εμαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ησλ δηεζλψλ ηειψλ πεξηαγσγήο θαη 

ησλ ηειψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηεζλείο θιήζεηο θαη κελχκαηα, νχησο ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ ηα ππέξνγθα ηέιε πνπ ρξεψλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πηζησηηθέο ηνπο θάξηεο εθηφο Δπξψπεο, θαη λα δηαηεξεζεί ην 

δηθαίσκα ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο λα εθδίδνπλ πξνεηδνπνηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ· 

ix. λα δεκνζηεχζεη ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ζηελ αεηθνξία θαη λα ηελ επηθαηξνπνηήζεη αλαιφγσο κφιηο νξηζηηθνπνηεζνχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο TiSA ζηνπο 

πνιίηεο, ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ 

δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαζψο θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
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επηθξαηεί ζηελ ΔΔ·ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο· λα 

πξνβεί ζε ιεπηνκεξή θαη έγθαηξε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο GATS ζηελ 

επξσπατθή νηθνλνκία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο· λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αεηθνξία· λα δεηήζεη απφ ηηο 

ππεξεζίεο έξεπλαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα δεκνζηεχζνπλ νινθιεξσκέλε θαη 

ελεκεξσηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ εκβέιεηα θαη ηνλ δπλεηηθφ αληίθηππν ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ TiSA, κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ θχινπ θαη 

ππφ ην πξίζκα ηεο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ φπσο ε γπάιηλε νξνθή 

θαη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ· λα δηελεξγήζεη έιεγρν ζρεηηθά 

κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη ην Κνηλνβνχιην λα 

απνθαζίζεη βάζεη ζηνηρείσλ αλ ζα εγθξίλεη ή φρη ηελ TiSA· 

x. λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα είλαη δπλαηή ε «εηζαγσγή» κεραληζκψλ επίιπζεο 

δηαθνξψλ κεηαμχ επελδπηή θαη θξάηνπο απφ άιιεο δηκεξείο επελδπηηθέο 

ζπκθσλίεο δπλάκεη ηεο ξήηξαο ηνπ πιένλ επλννχκελνπ θξάηνπο· 

 β) όζολ αθορά ηελ πρόζβαζε ζηελ αγορά: 

i. λα εμαηξέζεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηηο νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο απφ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο θαη λα πηνζεηήζεη ζπλεηή πξνζέγγηζε φζνλ 

αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ ζην 

πιαίζην ηεο GATS· λα επηδηψμεη ηελ αλάιεςε θηιφδνμσλ δεζκεχζεσλ απφ φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη γηα φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ην άλνηγκα αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνπο ηνκείο ησλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ· 

ii. λα δηαζθαιίζεη ηελ ακνηβαηφηεηα ζε φια ηα επίπεδα· λα ππνζηεξίμεη ηελ 

εθαξκνγή νξηδφληησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηηο δεζκεχζεηο σο κέζν γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ελφο θνηλνχ επηπέδνπ θηινδνμηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα XVI θαη XVII ηεο GATS, 

θαη λα ιάβεη ππφ ζεκείσζε φηη νη ειάρηζηεο απηέο απαηηήζεηο ζέηνπλ ζαθείο 

παξακέηξνπο γηα ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ· λα παξέρεη, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν IV ηεο GATS, επειημία ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ζηηο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαηά ηελ απνδνρή ηνπ επηπέδνπ θηινδνμίαο ηεο ζπκθσλίαο· 

λα εμαζθαιίζεη φηη ε ζπκθσλία ζα απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ γηα ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ· 

iii. λα εμαηξέζεη απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πνπ δελ 

πεξηέρνληαη ζην ζρεηηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, δηαηεξψληαο σζηφζν ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ αξγφηεξα ζε απηφ· 

iv. λα απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ξεηξψλ δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ξεηξψλ πξνζαξκνγήο ζηηο δεζκεχζεηο γηα πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη λα 

απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, φπσο νη δεκφζηεο θαη 

πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο, νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ν ηξφπνο 4, νη κεηαθνξέο θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· λα επηηξέςεη επαξθή επειημία ψζηε νη ππεξεζίεο 

γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο λα ηεζνχλ εθ λένπ ππφ δεκφζην έιεγρν· λα 
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δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ λα ηξνπνπνηνχλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ δεζκεχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ GATS· 

v. λα αλαιάβεη πεξηνξηζκέλεο δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ηνπ ηξφπνπ 1, ηδίσο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ, νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ην ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ θαη ην 

θνηλσληθφ ληάκπηλγθ· λα αλαιάβεη, σζηφζν, θηιφδνμεο δεζκεχζεηο θαη λα 

αλαγλσξίζεη ηα επηζεηηθά ζπκθέξνληα ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ δνξπθνξηθψλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο αληαζθάιηζεο· λα 

αλαγλσξίζεη φηη νη δεζκεχζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη επνηθνδνκεηηθέο κφλνλ ζε 

έλα θαηαιιήισο ξπζκηδφκελν πεξηβάιινλ· λα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε ηήξεζε θαη 

επηβνιή ζηνπο μέλνπο παξφρνπο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο φηαλ κηα εηαηξία 

παξέρεη ππεξεζία απφ ην εμσηεξηθφ ζηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη δηαηάμεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ηηο ΔΔ ζε δηαδηθαζίεο επαλφξζσζεο· λα πξνζδηνξίζεη, παξάιιεια, 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαηαλαισηέο φηαλ ζπλαιιάζζνληαη κε 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο, λα παξέρεη ζπκβνπιέο 

ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

θαη λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν· 

vi. λα πηνζεηήζεη θηιφδνμε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 3 επηδηψθνληαο ηελ 

άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζέηνπλ ηξίηεο ρψξεο ζηελ εκπνξηθή παξνπζία θαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε, φπσο αλψηαηα φξηα μέλσλ θεθαιαίσλ θαη απαηηήζεηο γηα θνηλέο 

επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ ηξφπσλ 1 θαη 4 κε 

ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ επηπέδνπ ησλ επηθπιάμεσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ· 

vii. λα ιακβάλεη ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη επηζεηηθφ ζπκθέξνλ λα δηαζέηνπλ νη 

εξγαδφκελνη πνπ δηαθηλνχληαη πξνο ην εμσηεξηθφ πςειή θαηάξηηζε· λα κελ 

αλαιάβεη λέεο δεζκεχζεηο πέξαλ ηεο GATS φζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα πξνο ην 

εζσηεξηθφ έσο φηνπ ηα άιια ζπκβαιιφκελα κέξε βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο· λα αλαγλσξίζεη φηη ε ξήηξα εξγαζίαο δηαηεξεί ηε λνκηθή 

ππνρξέσζε ησλ αιινδαπψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

θνηλσληθή θαη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη 

κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο· λα αλαιάβεη θηιφδνμεο δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ηνπ 

ηξφπνπ 4 γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη δεζκεχζεηο ηνπ 

ηξφπνπ 3· λα δηαηεξήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηεμάγεη δνθηκαζίεο κε αληηθείκελν ηηο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, γηα ζπκβαζηνχρνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο· 

viii. λα ζεβαζηεί ην θπξηαξρηθφ δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα επηιέγνπλ πνηνπο 

ηνκείο ζα αλνίμνπλ ζηνλ μέλν αληαγσληζκφ θαη ζε πνηνλ βαζκφ κέζσ 

πεξηνξηζκψλ θαη εμαηξέζεσλ· λα απνθχγεη ηελ άζθεζε πίεζεο ζηα θξάηε κέιε 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αζθήζνπλ πιήξσο απηφ ην δηθαίσκα·  

ix. λα εμαηξέζεη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 106 ηεο ΛΔΔ, θαζψο θαη ην 

πξσηφθνιιν 26 ηεο ΛΔΔ, ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο ππεξεζίεο γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο απφ 



 

PE567.814v02-00 12/64 RR\1084422EL.doc 

EL 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ηεο 

χδξεπζεο, ηεο πγείαο, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη ησλ δεκφζησλ 

κεηαθνξψλ)· λα δηαζθαιίζεη φηη νη ελσζηαθέο, εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ζα 

δηαηεξνχλ πιήξσο ην δηθαίσκα λα ζεζπίδνπλ, λα εγθξίλνπλ, λα δηαηεξνχλ ή λα 

θαηαξγνχλ κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ· λα εθαξκφζεη ηελ 

εμαίξεζε απηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο· λα εμαζθαιίζεη ηελ εμαίξεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο· λα 

απνξξίςεη ηελ πξφηαζε πξνζζήθεο παξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ αζζελψλ, κε ηελ νπνία δε ζπκθσλεί ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

TiSA· λα αλαγλσξίζεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη επξσπαίνη πνιίηεο ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή· 

x. λα αληηηαρζεί ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ επί ηεο δηεπηδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηνπηθήο αξρήο φηαλ ππεξβαίλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

πθίζηαληαη δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ· 

xi. κε ηελ επηθχιαμε ηεο GATS, λα επηδηψμεη ηε ζέζπηζε κηαο ζαθνχο ξήηξαο 

«ρξπζνχ θαλφλα», ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο θαη ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη φηη ε ξήηξα πεξί νξγαληζκψλ θνηλήο 

σθέιεηαο ζα ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο παξνρήο θαη γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ζεσξνχληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ ηηο επξσπατθέο, ηηο εζληθέο ή ηηο ηνπηθέο 

αξρέο ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα θαη αλεμάξηεηα απφ ην κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο ηεο 

ππεξεζίαο· 

xii. λα δηαζθαιίζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 167 παξάγξαθνο 4 ηεο ΛΔΔ θαη ηε 

ζχκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο 

ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο 2005, κέζσ κηαο νξηδφληηαο θαη λνκηθά δεζκεπηηθήο 

ξήηξαο πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξε ηε ζπκθσλία, φηη ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα εγθξίλνπλ ή λα δηαηεξνχλ νπνηνδήπνηε κέηξν 

γηα ηελ πξνζηαζία ή ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ή ηεο γισζζηθήο 

πνιπκνξθίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνινγία ή ηελ πιαηθφξκα δηαλνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Γηαδηθηχνπ· 

 γ) όζολ αθορά ηοσς θαλόλες γηα ηελ υεθηαθή οηθολοκία: 

i. λα δηαζθαιίζεη δηαζπλνξηαθέο ξνέο δεδνκέλσλ ηεξνπκέλνπ ηνπ νηθνπκεληθνχ 

δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθφηεηα· 

ii. λα πξνζεγγίζεη κε ζχλεζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θεθάιαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο· 

iii. λα αλαγλσξίζεη φηη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ 

ηδησηηθφηεηα δελ ζπληζηνχλ εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, αιιά ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα, πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 39 ηεο ΔΔ θαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 

ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη 

ζην άξζξν 12 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ· 
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λα αλαγλσξίζεη φηη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο γηα 

λα αλαπηπρζεί κηα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα· λα δηαζθαιίζεη ηνλ 

πιήξε ζεβαζκφ ηνπ ζεκειηψδνπο απηνχ δηθαηψκαηνο, ιακβάλνληαο δεφλησο 

ππφςε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαη ηεξψληαο πιήξσο 

ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιή ιηκέλα· λα 

ζπκπεξηιάβεη κηα ζπλνιηθή, ζαθή, νξηδφληηα, απηνηειή θαη λνκηθά δεζκεπηηθή 

δηάηαμε, κε βάζε ην άξζξν XIV ηεο GATS, πνπ λα εμαηξεί πιήξσο ην 

πθηζηάκελν θαη ην κειινληηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ην πεδίν εθαξκνγήο απηήο ηεο 

ζπκθσλίαο, ρσξίο λα πθίζηαηαη πξνυπφζεζε φηη πξέπεη λα ζπλάδεη κε άιια κέξε 

ηεο TiSA· λα εθαξκφζεη απηέο ηηο δηαηάμεηο ζε φια ηα άιια παξαξηήκαηα ηεο 

TiSA· λα ππνζηεξίμεη άκεζα θαη επίζεκα απηέο ηηο πξνηάζεηο ζην παξάξηεκα ηεο 

TiSA γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην· λα ππνζηεξίμεη πξνηάζεηο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηα εζληθά λνκηθά πιαίζηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ εθαξκφδνληαη κε ακεξφιεπην ηξφπν· λα εθαξκφζεη ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο θαηνρπξψλνληαη ζην 

παξάξηεκα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε φια ηα ινηπά παξαξηήκαηα ηεο TiSA, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· 

iv. λα δηαζθαιίζεη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ 

ζα ξένπλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ηεξνχληαη πιήξσο νη 

θαλφλεο πεξί πξνζηαζίαο θαη αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

Δπξψπε· λα δηαζθαιίζεη φηη νη πνιίηεο ζα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ηνπο αθνξνχλ· λα απνξξίςεη, ζπλεπψο, φιεο ηηο δηαηάμεηο γεληθνχ ραξαθηήξα 

ζρεηηθά κε ηηο ξνέο δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζπλδεδεκέλεο απφ νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ζηελ αλαγθαία ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ·  

v. λα αληηηαρζεί πάξαπηα θαη επίζεκα ζηηο πξνηάζεηο ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά κε ηελ 

θπθινθνξία ησλ πιεξνθνξηψλ  

vi. λα ιάβεη ππφςε φηη έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν θαη ακνηβαία ζπκθσλεκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην εγγπάηαη ηελ ηαρεία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ φηαλ απηή είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ θαηά ηεο αζθάιεηαο· λα εμαζθαιίζεη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ άξζξνπ XIVα ηεο GATS ζην θπξίσο θείκελν ηεο TiSA· λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη ξήηξεο εζληθήο αζθάιεηαο ζα βαζίδνληαη ζε θαηάιιεια 

θξηηήξηα αλαγθαηφηεηαο· λα απνξξίςεη, σζηφζν, θαηεγνξεκαηηθά, θάζε επέθηαζε 

ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν XIV ηεο GATS, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε θεξθφπνξηεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ· λα αληηηαρζεί ακέζσο θαη επηζήκσο ζε απηέο ηηο 

πξνηάζεηο ζηελ TiSA· 

vii. λα παξαδερζεί φηη ε ςεθηαθή θαηλνηνκία απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο· λα 

αλαγλσξίζεη φηη νη ξνέο δεδνκέλσλ ζπληζηνχλ βαζηθφ κνριφ ηεο νηθνλνκίαο ησλ 

ππεξεζηψλ, νπζηαζηηθφ θξίθν ηεο παγθφζκηαο αιπζίδαο αμίαο ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνηρείν θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· λα επηδηψμεη, σο εθ ηνχηνπ, γεληθή απαγφξεπζε 

ησλ απαηηήζεσλ ππνρξεσηηθνχ εληνπηζκνχ δεδνκέλσλ θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε 
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TiSA ζα πεξηέρεη δηαρξνληθνχο θαλφλεο θαη ζα απνηξέπεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ 

ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ· λα ιάβεη ππφςε ην γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο 

ππνρξεσηηθνχ εληνπηζκνχ, νη νπνίεο ζέηνπλ σο φξν ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηνπηθέο ππνδνκέο ή λα έρνπλ ηνπηθή παξνπζία πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο, εκπνδίδνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απφ 

θαη πξνο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε· λα πξνζπαζήζεη, σο εθ ηνχηνπ, λα πεξηνξίζεη 

απηέο ηηο πξαθηηθέο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξψπεο, 

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηηο αλαγθαίεο εμαηξέζεηο πνπ γίλνληαη γηα 

λφκηκνπο δεκφζηνπο ζθνπνχο, φπσο ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ· 

viii. λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηαηάμεηο ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο ζα ζπλάδνπλ κε ηελ 

πθηζηάκελε θαη κειινληηθή λνκνζεζία ζε επίπεδν ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ γηα κηα επξσπατθή εληαία αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηεο νδεγίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ησλ 16 κέηξσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά· λα 

δηαθπιάμεη ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηνλ αλνηθηφ ραξαθηήξα ηνπ Γηαδηθηχνπ· λα 

δηαζθαιίζεη φηη ε κεηαθνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθηφο ηεο Έλσζεο ζα είλαη 

δπλαηή κφλν εθφζνλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο ζε ηξίηεο ρψξεο· λα 

δηαζθαιίζεη ζπγθεθξηκέλα φηη ε ΔΔ ζα δηαηεξήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

απαγνξεχεη ηε δηαβίβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ΔΔ πξνο ηξίηεο ρψξεο 

φηαλ νη θαλφλεο ηεο ηξίηεο ρψξαο δελ πιεξνχλ ηα πξφηππα επάξθεηαο ηεο ΔΔ, 

φηαλ νη εηαηξίεο δε ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο, φπσο δεζκεπηηθνχο 

εηαηξηθνχο θαλφλεο ή ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο, θαη φηαλ δελ ηζρχνπλ νη 

παξεθθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 26 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 

95/46/ΔΚ· λα εκπνδίζεη ηηο πξαθηηθέο γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ θαη λα 

πξναζπίζεη ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ· λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηα θαηάιιεια θφξα κε ζηφρν ηελ 

πηνζέηεζε αξθεηά πςειψλ πξνηχπσλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ· 

ix. λα πξνσζήζεη ηνλ βαζηδφκελν ζε θαλφλεο αληαγσληζκφ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, πξνο φθεινο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ· 

λα αληηκεησπίζεη ηηο επίκνλεο θαλνληζηηθέο αζπκκεηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, εκπνδίδνληαο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα επηβάιινπλ 

αλψηαηα φξηα μέλσλ θεθαιαίσλ, ζεζπίδνληαο επλντθνχο γηα ηνλ αληαγσληζκφ 

θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ ρνλδξηθή πξφζβαζε γηα ηα δίθηπα ησλ θαηεζηεκέλσλ 

θνξέσλ, παξέρνληαο ζαθείο θαη ακεξφιεπηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

αδεηνδφηεζε, δηαζθαιίδνληαο ηελ πξαγκαηηθή πξφζβαζε ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο ηεο ΔΔ ζε ππνδνκέο ηειεπηαίνπ κηιίνπ ζηηο εμαγσγηθέο 

αγνξέο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ησλ θαλνληζηηθψλ θνξέσλ, θαη 

ζηεξίδνληαο ηε ζέζπηζε ελφο επξέσο νξηζκνχ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ λα θαιχπηεη φινπο ηνπο ηχπνπο δηθηχσλ· λα εμαζθαιίζεη φηη ζα ππάξρνπλ 

ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ γηα φινπο ηνπο παξφρνπο θαη φηη νη εηαηξίεο ηξίησλ 

ρσξψλ απφ νιηγνπσιηαθέο αγνξέο δελ ζα εθκεηαιιεχνληαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ 

ηεο αγνξάο ηεο ΔΔ· λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA ζα 

ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζεο ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζην Γηαδίθηπν· λα εμαζθαιίζεη φηη νη πάξνρνη 
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ηεο ΔΔ ζα έρνπλ δίθαηε θαη ζπκκεηξηθή πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ TiSA, 

απαιιαγκέλε απφ θάζε είδνπο κε δαζκνινγηθνχο θξαγκνχο θαη θξαγκνχο «κεηά 

απφ ηα ζχλνξα», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ, ηεο 

αζπκκεηξίαο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηβνιψλ ή πεξηνξηζκψλ· 

x. λα ππνζηεξίμεη ζζελαξά ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηεζλή πεξηαγσγή 

ζηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη λα ηηο επεθηείλεη ζηηο δηεζλείο θιήζεηο θαη ηα 

κελχκαηα· λα εληζρχζεη βξαρππξφζεζκα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζην 

θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ιηαληθήο θαη λα ππνζηεξίμεη καθξνπξφζεζκα ηε 

ζέζπηζε αλψηαησλ νξίσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ ηηκψλ· λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

TiSA δελ ζα δεκηνπξγεί θαλέλα εκπφδην ζηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα· λα αζθήζεη πίεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε επηγξακκηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηδίσο έλαληη ησλ αλεπίθιεησλ δηαθεκηζηηθψλ 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ· 

xi. λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, κε βάζε ηηο εξγαζίεο ηεο πιαηθφξκαο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα, θαη λα 

δηαζθαιίζεη εηδηθφηεξα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα· 

δ) όζολ αθορά ηοσς θαλόλες γηα ηελ θηλεηηθόηεηα:  

i. λα εμαζθαιίζεη φηη ηίπνηε δελ ζα εκπνδίζεη ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

δηαηεξήζνπλ, λα βειηηψζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαηάμεηο ηνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο θαη ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ είζνδν 

ή ηελ πξνζσξηλή δηακνλή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζην έδαθνο ηεο ΔΔ ή ελφο 

θξάηνπο κέινπο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

λα δηαζθαιηζηνχλ νη ειεγρφκελεο κεηαθηλήζεηο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηα 

ζχλνξά ηεο φπσο, κεηαμχ άιισλ, εηζδνρή ή φξνη εηζδνρήο θαη εηζφδνπ· λα 

εμαζθαιίζεη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 96/71/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε 

εξγαδνκέλσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε φινπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε 

ζηελ ΔΔ, ηφζν ζήκεξα φζν θαη ζην κέιινλ· λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη 

εξγαδφκελνη πνπ έξρνληαη ζηελ Δπξψπε, αλεμαξηήησο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο 

ηνπο, ζα έρνπλ ηα ίδηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα κε ηνπο ππεθφνπο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο θαη φηη ζα γίλεηαη ζεβαζηή ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία· λα 

εμαζθαιίζεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA ζα ηεξνχλ ηηο νθηψ 

ζεκειηψδεηο ζπκβάζεηο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ)· λα δεηήζεη 

απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα θπξψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηα βαζηθά 

πξφηππα ηεο ΓΟΔ θαη λα πξνσζήζνπλ άιιεο ζπλαθείο ζπκβάζεηο ηεο ΓΟΔ θαη 

ςεθίζκαηα ηνπ ΟΖΔ· λα εμαζθαιίζεη φηη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ ζα ηεξνχληαη ε 

εξγαηηθή λνκνζεζία θαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ· 

λα εληζρχζεη ηνλ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ 

λα απνηξέπνληαη νη παξαβάζεηο· λα παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο· λα ζπγθεληξψζεη θαη λα 

παξνπζηάζεη επεηγφλησο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ην 

είδνο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο ζηελ 
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ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ ηξφπνπ 4, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηαο δηακνλήο 

ηνπο· λα εμαζθαιίζεη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε 

δεδνκέλα εληφο ηεο ΔΔ ζην κέιινλ· λα ζπκπεξηιάβεη κηα ξήηξα αζθαιείαο πνπ 

ζα εκπνδίδεη ηηο εηαηξίεο λα παξαθάκπηνπλ ή λα ππνλνκεχνπλ ην δηθαίσκα ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε κε ηε ρξήζε εξγαδνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη εξγαηηθέο δηαθνξέο, 

θαη λα επηηξέςεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ TiSA λα εθαξκφδνπλ νπνηεζδήπνηε 

δηαζθαιίζεηο είλαη αλαγθαίεο ζε πεξίπησζε πνπ αζθείηαη πίεζε ζηνπο εγρψξηνπο 

κηζζνχο, ηίζεληαη ζε θίλδπλν ηα δηθαηψκαηα ησλ εκεδαπψλ εξγαδνκέλσλ ή 

παξαβηάδνληαη άιια ζπκθσλεζέληα πξφηππα, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν X ηεο GATS· λα ελζαξξχλεη φια ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε λα ηεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο· 

ii. λα ππελζπκίζεη φηη νη δεζκεχζεηο ηνπ ηξφπνπ 4 πξέπεη λα ηζρχνπλ κφλν γηα ηελ 

θπθινθνξία ησλ επαγγεικαηηψλ πςειήο θαηάξηηζεο, φπσο δειαδή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ ή ηζνδχλακν κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ή απαζρνινχληαη σο πςειφβαζκα δηεπζπληηθά ζηειέρε, γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ παξέρεηαη ε 

ππεξεζία θαη απφ ζχκβαζε πνπ ηεξεί απηήλ ηελ εζληθή λνκνζεζία· δεηεί, ζε απηφ 

ην πιαίζην, λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα εθαξκφδεηαη ην άξζξν 16 ηεο νδεγίαο 

γηα ηηο ππεξεζίεο (2006/123/EΚ)· λα απνξξίςεη νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ ηξφπνπ 4 φπσο νξίδνληαη ζηε GATS θαη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν 

αλαζεψξεζεο ηεο νδεγίαο 2014/66/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη 

δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην πιαίζην ελδνεηαηξηθήο κεηάζεζεο· 

iii. λα αλαγλσξίζεη ην παξάξηεκα γηα ηνλ ηξφπν 4 σο επηζεηηθφ ζπκθέξνλ γηα ηελ 

Δπξψπε, δεδνκέλνπ φηη νη επαγγεικαηίεο ηεο ΔΔ έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ θηλεηηθφηεηα θαη φηη νη εηαηξείεο απαηηνχλ φιν θαη 

ζπρλφηεξα ηα εηδηθά πξνζφληα ησλ αιινδαπψλ επαγγεικαηηψλ εληφο ηεο 

Δπξψπεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο εθηφο Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί 

ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ· λα εμαζθαιίζεη φηη απηή ε 

θηλεηηθφηεηα ζα είλαη επσθειήο φρη κφλν γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο αιιά θαη 

γηα ηνπο επξσπαίνπο εξγαδφκελνπο· 

iv. λα αληηηαρζεί ζε νπνηαδήπνηε δηάηαμε αθνξά ηηο ζεσξήζεηο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο 

εηζφδνπ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ· λα εμαζθαιίζεη φηη ε TiSA δελ ζα 

εθαξκφδεηαη ζε κέηξα πνπ αθνξνχλ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία επηδεηνχλ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο νχηε ζε κέηξα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηζαγέλεηα, ηε δηακνλή ή ηελ απαζρφιεζε ζε κφληκε βάζε· λα νξίζεη 

επαξθείο δηαζθαιίζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πξνζσξηλνί πάξνρνη ππεξεζηψλ 

ζα επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο· 

v. λα επηδηψμεη ηελ νξηδφληηα απαγφξεπζε ηεο απαίηεζεο ζχζηαζεο εκπνξηθήο 

παξνπζίαο ή δηακνλήο, σο πξνυπφζεζεο γηα ηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ· λα πεξηνξίζεη ηελ εκβέιεηα ηνπ παξαξηήκαηνο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο ζηνλ θαηάινγν ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θάζε ζπκβαιιφκελν 
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κέξνο· 

vi. λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα ηελ ακνηβαία 

αλαγλψξηζε ηεο θαηάξηηζεο, ησλ αθαδεκατθψλ επηπέδσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηδίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο 

ινγηζηηθήο θαη ηεο λνκηθήο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, απνθεχγνληαο 

ζπγρξφλσο ηελ απηφκαηε θαη πνζνηηθή αλαγλψξηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

πηπρίσλ· 

vii.  λα δεηήζεη ζαθή νξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα 

γηα ηνλ ηξφπν 4· 

 ε) όζολ αθορά ηοσς θαλόλες γηα ηης τρεκαηοπηζηφηηθές σπερεζίες:  

i. λα επηηχρεη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο πνπ λα πεξηιακβάλεη θηιφδνμν αιιά θαη 

ηζνξξνπεκέλν παξάξηεκα ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηελ παξνρή φισλ ησλ ηχπσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ, ζα 

πξνρσξεί πέξα απφ ην παξάξηεκα ηεο GATS γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζα πξνάγεη ηελ καθξνπξφζεζκε βηψζηκε αλάπηπμε ζχκθσλα κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»· λα επηδηψμεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηε δηαζθάιηζε πιήξνπο ζπλέπεηαο κε ην 

θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε κεηά ηελ θξίζε θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξφρσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· 

λα επηηχρεη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο πνπ λα εμαζθαιίδεη αμία θαη πξνζηαζία ζηνπο 

επξσπαίνπο θαηαλαισηέο ππφ κνξθή ζχγθιηζεο πξνο ηα επάλσ ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη επξχηεξεο επηινγήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· λα επηδηψμεη ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθφηεηα θαζψο θαη ηεο παξνρήο 

θαηαλνεηήο θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο, ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα λα κεησζεί ε 

αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ· 

ii. λα δεζκεχζεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA ππέξ ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, φπσο εθείλσλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ G 20, ηελ 

Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο, ην πκβνχιην 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δπηηξνπψλ Δπνπηείαο 

Υξεκαηηζηεξίσλ θαη ηε Γηεζλή Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δπνπηψλ· λα αλαιάβεη 

δξάζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα εληαρζνχλ ζηελ TiSA ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ κλεκνλίνπ ζπκθσλίαο ηνπ ΠΟΔ θαη παξάιιεια λα βειηηψζεη ηε 

δηαηχπσζε ηνπ Μλεκνλίνπ, ψζηε λα ην επζπγξακκίζεη απνιχησο κε ηελ 

ηξέρνπζα πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο· λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

TiSA ζα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο θαη δελ ζα 

δηεπθνιχλεη νχηε ζα αθήλεη κε θαλέλαλ ηξφπν «παξαζπξάθηα» γηα θνξνινγηθή 

απάηε, θνξνδηαθπγή, επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο· λα επηδηψμεη ηελ αλάιεςε εθηεηακέλσλ 
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δεζκεχζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, εθ κέξνπο ρσξψλ πνπ 

δε ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα ζε δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ, φπσο ε 

Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, ην Υνλγθ Κoλγθ θαη ε Σατβάλ ή πνπ έρνπλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο δεζκεχζεηο ζε επίπεδν ΠΟΔ, φπσο π.ρ. ε Υηιή θαη ε Σνπξθία, ή 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο δηκεξείο δεζκεχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ην Μεμηθφ· 

iii. λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ TiSA κία πξνιεπηηθή εμαίξεζε βαζηζκέλε ζε απηήλ πνπ 

ήδε εκπεξηέρεηαη ζηε πλνιηθή Οηθνλνκηθή θαη Δκπνξηθή πκθσλία ΔΔ-Καλαδά 

(CETA), δηαηεξψληαο ην θπξίαξρν δηθαίσκα θάζε κέξνπο λα παξεθθιίλεη απφ ηηο 

εκπνξηθέο ηνπ δεζκεχζεηο θαη λα ιακβάλεη νπνηνδήπνηε κέηξν θξίλεη αλαγθαίν 

γηα λα ξπζκίδεη ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ ηνκέα γηα 

πξνιεπηηθνχο θαη ειεγθηηθνχο ιφγνπο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα 

θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε κέξνπο· 

iv. λα εμαζθαιίζεη φηη δελ ζα αλαιεθζεί θακία λέα δέζκεπζε, ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα ππνλφκεπε ηε ξχζκηζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ΔΔ ππνρξεψλνληαο ηελ ΔΔ λα εγθαηαιείςεη ην 

εληζρπκέλν θαλνληζηηθφ ηεο πιαίζην γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ή 

εκπνδίδνληαο ηελ ΔΔ λα ρξεζηκνπνηεί λνκνζεηηθά κέζα γηα λα πεξηνξίδεη ηελ 

ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδχλσλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα· λα 

δηαζθαιίζεη φηη θακία δηάηαμε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο δελ ζα πεξηνξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ λα εγθξίλνπλ ή λα απνξξίπηνπλ 

νπνηνδήπνηε ππάξρνλ ή λέν ρξεκαηνπηζησηηθφ πξντφλ ζχκθσλα κε ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο ΔΔ· 

v. κε ηελ επηθχιαμε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκία, λα εμαηξέζεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ, έσο φηνπ ππάξμεη ζχγθιηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε αλψηαην επίπεδν, εθηφο απφ πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη 

δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο νη ππεξεζίεο αληαζθάιηζεο πνπ 

παξέρνληαη ζε δηεπηρεηξεκαηηθφ επίπεδν· λα ιάβεη, εηδηθφηεξα, ππφςε φηη 

ρξεηάδνληαη ζαθείο θαη ζηαζεξνί θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ζηηο 

εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ηξίηε ρψξα ε νπνία ζα ηνπο επηηξέπεη λα 

παξέρνπλ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζηελ ΔΔ, θαη, φπνπ είλαη ζθφπηκν, ε ξεηή 

αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηεο ΔΔ φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ 

δηαζέηεη εθαξκφζηκν ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην ηζνδχλακν κε ην 

ελσζηαθφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα είλαη δπλαηή ε άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο απφ κε επνπηεπφκελεο νληφηεηεο ζηελ Έλσζε θαη φηη ζα 

επηηεπρζνχλ ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ κεηαμχ επξσπατθψλ θαη αιινδαπψλ 

εηαηξηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε δηθαηνδνζία εγθαηάζηαζήο ηνπο· λα ιάβεη άκεζα 

κέηξα, παξάιιεια κε ηελ TiSA, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ζήκεξα ηελ 

ηζνδπλακία ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ θαζεζηψησλ άιισλ δηθαηνδνζηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη νη δηαθνξέο απηέο πξνθαινχλ ζήκεξα θαηαθεξκαηηζκφ ησλ 

παγθφζκησλ αγνξψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, δηακνξθψλνληαο ηελ θνηλή 

αληίιεςε φηη ε απφθαζε πεξί ηζνδπλακίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κε δηαθαλή 
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δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα αμηνινγείηαη αλ νη θαλφλεο ηεο θάζε δηθαηνδνζίαο 

επηηπγράλνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο θαη πσο, παξφηη ε απφθαζε απηή πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη κεηά απφ έγθαηξν θαη ηαθηηθφ δηάινγν ζε δηκεξέο επίπεδν, κπνξεί λα 

είλαη κνλνκεξήο, αλ δελ είλαη δπλαηή ε ακνηβαία αλαγλψξηζε· 

vi. λα δεηήζεη ηε δηεμαγσγή κηαο δηεμνδηθήο θαη αλεμάξηεηεο εθ ησλ πξνηέξσλ 

εθηίκεζεο επηπηψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο πεξαηηέξσ ειεπζέξσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζην 

πιαίζην ηεο TiSA· 

vii. λα αλαγλσξίζεη φηη νη ελέξγεηεο εθ λένπ ξχζκηζεο κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθφκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ 

ζρεηηθά κε νξηζκέλεο λνκηθέο κνξθέο, ηηο δηαζπάζεηο (π.ρ. δηαρσξηζκφο 

ηξαπεδψλ), ηηο αιιαγέο δξαζηεξηνηήησλ ή ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ·  

 ζη) όζολ αθορά ηοσς θαλόλες γηα ηης σπερεζίες εθοδηαζηηθής: 

i. λα επηδηψμεη έλα θηιφδνμν αιιά ηζνξξνπεκέλν απνηέιεζκα γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ, ν νπνίνο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ 

παγθφζκησλ αιπζίδσλ αμίαο· λα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, πξνο φθεινο 

ησλ πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ· 

λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέπεηα κε ηελ θιηκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ· λα κε ιεζκνλεί ηε 

ζεκαζία ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη παξάδνζεο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία 

θαη απαζρφιεζε, δεδνκέλνπ φηη νη επξσπαίνη πινηνθηήηεο ειέγρνπλ ην 40 % ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ, φηη ε βηνκεραλία αεξνκεηαθνξψλ ζηεξίδεη πάλσ 

απφ πέληε εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο, φηη ε επξσπατθή ζηδεξνδξνκηθή 

βηνκεραλία αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ηε κηζή παγθφζκηα παξαγσγή 

ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ θαη φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο 

παξακέλνπλ ζεκαληηθέο γηα ηηο ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο ζηελ ΔΔ· λα αλαγλσξίζεη 

σο εθ ηνχηνπ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

κείσζε ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε· λα δηαζθαιίζεη φηη ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε ν ηαρέσο κεηαβαιιφκελνο ραξαθηήξαο ηνπ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ε απμαλφκελε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα κέζα κεηαθνξάο 

ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Δπξσπαίσλ· λα απαηηεί 

απφ ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο 

θαλνληζηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ φηαλ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ ηνκέα 

κεηαθνξψλ ή παξάδνζεο εληφο ηεο ελσζηαθήο επηθξάηεηαο· 

ii. λα επηδηψμεη ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο μέλεο αγνξέο θαη ηε κείσζε ησλ 

επηδήκησλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ ξπζκηζηηθψλ πξαθηηθψλ, θαη θπξίσο εθείλσλ πνπ 

είλαη επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ θαη επηθέξνπλ κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ρψξεο 

εθηφο ΔΔ ζε ζρέζε κε ην αιινδαπφ θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο, θαηνρπξψλνληαο, 

παξάιιεια, λνκηθά ην δηθαίσκα ησλ δεκφζησλ αξρψλ λα ζεζπίδνπλ θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη λα εγγπψληαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκφζησλ κεηαθνξψλ· λα αληηκεησπίζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θακπνηάδ θαη λα κεξηκλήζεη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηζηξνθή άδεησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο ηνπο, ηδίσο ζηα παξαξηήκαηα γηα ηηο 
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ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο· 

iii. λα πξνσζήζεη δηαηάμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

επηβαηψλ, εηδηθά ζην παξάξηεκα γηα ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο, θαζψο θαη φζνλ 

αθνξά φια ηα κέζα κεηαθνξάο, έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο λα σθειεζνχλ επίζεο 

απφ ηελ παξνχζα ζπκθσλία· 

iv. λα δηαθπιάμεη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηνπο πθηζηάκελνπο 

ή κειινληηθνχο εζληθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα 

ηηο άδεηεο δηακεηαθφκηζεο· λα εμαηξέζεη θάζε δηάηαμε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν 

θαη παξακνλή ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξαξηήκαηνο γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο· λα απνξξίςεη νπνηνδήπνηε αίηεκα γηα 

αλάιεςε δεζκεχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηξφπνπ 4 ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ· 

v. λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηα δηεζλή πξφηππα, φπσο εθείλα πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ θαη ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, λα ηα ζεσξήζεη ειάρηζηα πξφηππα θαη λα ελαληησζεί ζε 

νπνηαδήπνηε ππνβάζκηζε απηψλ ησλ δηεζλψλ ζεκείσλ αλαθνξάο· λα επηδηψμεη, ελ 

είδεη καθξφπλννπ ζηφρνπ, ηε ζέζπηζε δεζκεπηηθψλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ θαλφλσλ 

γηα ηνπο ηνκείο ησλ ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ· λα δηαζθαιίζεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πκβάζεσλ ηεο ΓΟΔ ζηνπο ηνκείο ηεο εθνδηαζηηθήο θαη ησλ 

κεηαθνξψλ, φπσο ε χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο· λα ηνλίζεη φηη ε λνκνζεζία ηεο 

ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο πξνζθέξεη νθέιε ζηνπο εξγαδνκέλνπο, κεηαμχ 

άιισλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο, ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη ζην πεξηβάιινλ· λα ππνγξακκίζεη φηη φινη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ, 

ηφζν αιινδαπνί φζν θαη εγρψξηνη, νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηήλ ηε 

λνκνζεζία· λα αλαγλσξίζεη φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε 

ηελ πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηα ηζρχνληα ξπζκηζηηθά πιαίζηα· 

vi. λα βξεη ηελ θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ειεπζέξσζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

ηαρπδξνκηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαζνιηθψλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο παίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο· λα απνηξέςεη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ηηο επηδήκηεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ δηαζηαπξνχκελεο επηδνηήζεηο θαη λα απμήζεη 

ηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ρσξψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνιηθήο ππεξεζίαο, φπσο νξίδνληαη 

απφ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο· 

vii. λα ππελζπκίζεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ηφζν σο απηφλνκε βηνκεραλία φζν θαη σο θνξέαο 

δηεπθφιπλζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ· λα πξνσζήζεη έλα ζαθέο θείκελν κε 

ηζρπξέο δεζκεχζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζηνπο ιηκέλεο θαη ζηηο 

αγνξέο θαζψο θαη ε εζληθή κεηαρείξηζε γηα ηηο ππεξεζίεο δηεζλψλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ· 

 δ) όζολ αθορά ηοσς θαλόλες γηα ηης εγτώρηες θαλοληζηηθές ρσζκίζεης θαη ηε 

δηαθάλεηα: 
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i. λα θαηνρπξψζεη λνκηθά ην δηθαίσκα ησλ επξσπατθψλ, εζληθψλ θαη ηνπηθψλ 

αξρψλ λα ζεζπίδνπλ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαηά 

ηξφπν πνπ λα κελ είλαη πην πεξηνξηζηηθφο απφ ηελ GATS θαη λα κελ ππφθεηηαη ζε 

δνθηκέο αλαγθαηφηεηαο· λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηαηάμεηο ησλ παξαξηεκάησλ δελ 

ζα είλαη πην πεξηνξηζηηθέο απφ ηηο αξρέο πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν VI ηεο 

GATS ή ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ· 

ii. λα αλαγλσξίζεη φηη ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε αζπάδνληαη ην θξάηνο δηθαίνπ 

θαη δηαζέηνπλ αλεμάξηεηα δηθαζηηθά ζπζηήκαηα, κε δπλαηφηεηεο πξνζθπγήο πνπ 

εγγπψληαη ηα δηθαηψκαηα επελδπηψλ θαη πνιηηψλ· 

iii. λα πξνσζήζεη ηελ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαθάλεηα θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο 

ζηηο δηνηθεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο, ελζαξξχλνληαο ηελ 

επξεία πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ θνξέσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ, απμάλνπλ ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκνθξαηηθή ινγνδνζία ησλ 

απνθάζεσλ, θαη κεηψλνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία· λα ηνλίζεη φηη ε πξνζηαζία θαη ε 

αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ· λα δηαζθαιίζεη φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ελσζηαθά επίπεδα 

θαλνληζηηθήο πξνζηαζίαο ζα κπνξεί λα γίλεη κφλν πξνο ηα πάλσ θαη πνηέ πξνο ηα 

θάησ· 

iv. λα αλαγλσξίζεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο GATS, ην παξάξηεκα γηα ηηο 

εγρψξηεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πξέπεη λα εκπνδίδεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα 

εθαξκφδνπλ ζπγθαιπκκέλνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο θαη λα επηβαξχλνπλ ρσξίο 

ιφγν ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο, ηδίσο φηαλ ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο αδεηψλ· λα δηαζθαιίζεη φηη νη εγρψξηεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο δεκφζηαο πνιηηηθήο·  

v. λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπκθσλεζέληεο θαλφλεο ζα ηζρχνπλ κφλν γηα ηα κέηξα πνπ 

αθνξνχλ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη νη 

απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, θαη κφλν ζε ηνκείο φπνπ έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο έρεη αλαιάβεη ππνρξεψζεηο· 

vi. λα δεηήζεη θαη λα δεκνζηεχζεη λνκηθή γλσκνδφηεζε πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία 

ζην Κνηλνβνχιην επί ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο, κε ζθνπφ ηελ αλαιπηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ δχν παξαξηεκάησλ γηα ηηο εγρψξηεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη 

ηε δηαθάλεηα, ππφ ην πξίζκα ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ θαη λα εθηηκήζεη θαηά πφζν 

γίλνληαη ήδε ζεβαζηέο ζηελ ΔΔ νη λνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

απηά ηα παξαξηήκαηα· 

vii. λα θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ηηο λνκνζεηηθέο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη έλλνηεο απηέο δελ ζα 

κεηαηξαπνχλ ζε πεξηζπιιεθηηθέο δηαηάμεηο· 

viii. λα δεκνζηνπνηήζεη ζην δηαδίθηπν ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο 

ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε ππν-

νκνζπνλδηαθφ επίπεδν· λα δψζεη έκθαζε ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ· λα αζθήζεη ζπγθεθξηκέλα πηέζεηο γηα ηε 
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δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ δηαδηθηπαθήο πιεξνθφξεζεο κέζσ κηαο ππεξεζίαο 

εληαίαο εμππεξέηεζεο γηα ηηο ΜΜΔ θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ΜΜΔ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ· 

ix. λα εμαζθαιίζεη φηη ηα δηνηθεηηθά ηέιε πνπ ρξεψλνληαη ζηηο μέλεο εηαηξείεο ζα 

είλαη δίθαηα θαη ακεξφιεπηα, φηη ηφζν νη μέλνη φζν θαη νη εγρψξηνη πάξνρνη ζα 

έρνπλ εμίζνπ εχθνιε πξφζβαζε ζε επαξθή έλδηθα κέζα πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

ππνβνιή θαηαγγειίαο ζε εζληθά δηθαζηήξηα θαη φηη νη απνθάζεηο ζα εθδίδνληαη 

εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο· 

x. λα δηαηεξήζεη ηελ πξαθηηθή δηεμαγσγήο δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ εθαξκφδεη 

ε ΔΔ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ· λα δηαζθαιίζεη φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ ζα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· 

xi. λα ελαληησζεί ζε νηαδήπνηε πξφηαζε γηα ππνρξεσηηθή ππνβνιή λνκνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ ζε ηξίηα κέξε πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο· λα έρεη θαηά λνπ φηη δελ 

έρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο θαη 

εκπεηξνγλσκνζχλε θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζέζπηζε κηαο εζεινληηθήο 

δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ TiSA δελ ζα νδεγήζεη 

ζηε κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ θαιχηεξε 

ρξεκαηνδφηεζε· 

 ε) όζολ αθορά ηοσς θαλόλες ποσ περηέτοληαη ζε άιια θαλοληζηηθά πιαίζηα: 

i. λα αλαγλσξίζεη φηη ε TiSA ζπληζηά επθαηξία γηα λα εμαζθαιηζηεί ν 

αληαγσληζκφο απφ ηνπο θαλφλεο θαη φρη γηα ηνπο θαλφλεο· 

ii. λα εμαζθαιίζεη ηελ έκπξαθηε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζε 

ακνηβαία βάζε, λα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε αληηκέηξσλ θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή αληηθηλήηξσλ γηα παξαβάζεηο· λα ζπκπεξηιάβεη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζηελ ζπκθσλία έλαλ κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ, ν 

νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κέρξηο φηνπ ε ζπκθσλία απνθηήζεη πνιπκεξή 

ραξαθηήξα θαη θαηαζηνχλ δηαζέζηκνη νη κεραληζκνί επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ 

ΠΟΔ· λα αλαζεσξήζεη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 654/2014 ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επηβνιή ησλ 

δηεζλψλ εκπνξηθψλ θαλφλσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ε ΔΔ ζα κπνξεί λα ιάβεη 

αληίκεηξα ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ· 

iii. λα ππεξαζπηζηεί ηελ πξνζζήθε ελφο ξπζκηζηηθνχ παξαξηήκαηνο γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ επξσπατθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε κε εγρψξηεο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα ηα ελσζηαθά θξηηήξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

επξσπατθέο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε 

ησλ ΜΜΔ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ βαζίδνληαη 

ζηε βέιηηζηε αλαινγία πνηφηεηαο-ηηκήο θαη ηα φξηα θάησ απφ ηα νπνία δελ 

ηζρχνπλ νη δεζκεχζεηο· λα μεπεξάζεη ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ηνπο θξαγκνχο 

εηζφδνπ ζηελ αγνξά φζνλ αθνξά ηηο κε επξσπατθέο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη λα θαηαγγείιεη ηελ έιιεηςε ακνηβαηφηεηαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζε 
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φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, φπσο θαηαδεηθλχεη ε πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε 

πνπ απνιακβάλνπλ νη εγρψξηεο εηαηξείεο ζε πνιιέο ρψξεο, παξέρνληαο 

ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ δεζκεχζεσλ γηα πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

θαη εζληθή κεηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο· λα 

ελζαξξχλεη ηελ θχξσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ΠΟΔ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ηεο αλαζεψξεζήο ηεο ηνπ 2011 απφ φζα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ ην έρνπλ πξάμεη ήδε· λα δεηήζεη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε λα ζεζπίζεη, θαηά ην πξφηππν ηνπ ακεξηθαληθνχ λφκνπ πεξί επηρεηξήζεσλ 

«American Business Act», έλαλ επξσπατθφ λφκν πεξί επηρεηξήζεσλ («European 

Business Act») κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ΜΜΔ 

θαη ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο· 

iv. λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξνκεζαίσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ 

απφ αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ εθηφο ηεο ΔΔ, 

v. λα πεξηνξίζεη ηα πεξηηηά εκπφδηα πνπ παξαθσιχνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή ηεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο επηθπιάμεσλ φζνλ αθνξά 

ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη ηελ εζληθή κεηαρείξηζε ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο 

παξνρήο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη έλαο νινέλα θαη κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ππεξεζηψλ, φπσο π.ρ. ε εγθαηάζηαζε, ε δηαρείξηζε θαη ε επηζθεπή, 

πσινχληαη καδί κε ηα πξντφληα ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο· λα αλαγλσξίζεη ξεηά 

ηελ θπξηαξρία θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο επί ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο θαη λα θαηνρπξψζεη λνκηθά, κέζσ βειηίσζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο GATS, ην δηθαίσκα ηεο ΔΔ λα εθδίδεη θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο, κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ λα εθπιεξσζνχλ νη επξσπατθνί ζηφρνη ηεο 

βησζηκφηεηαο, ηεο πνιηηηθήο γηα ην θιίκα, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ πξνζηηνχ 

θφζηνπο· 

vi. λα δηαζθαιίζεη φηη νη πξνζερείο δεζκεχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ δελ ζα ππεξηζρχνπλ ηεο ηνπηθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ· 

 ζ) όζολ αθορά ηελ ελεκέρφζε ηοσ θοηλού θαη ηελ ελεκέρφζε ζε ποιηηηθό επίπεδο: 

i. λα εμαζθαιίζεη ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν δηαθάλεηαο, δηαιφγνπ θαη 

ινγνδνζίαο· 

ii. λα ηεξεί πιήξσο θαη άκεζα ελήκεξν ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζε φια ηα 

ζηάδηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη βνπιεπηέο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζα ιακβάλνπλ φια ηα δηαπξαγκαηεπηηθά έγγξαθα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ TiSA, θαζψο θαη ηα εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, φπσο ιεπηνκεξείο πεξηιήςεηο ησλ γχξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

ελδειερείο αμηνινγήζεηο ησλ πξνζθνξψλ ησλ κεξψλ ηεο TiSA, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε δένπζα εκπηζηεπηηθφηεηα· ζχκθσλα κε ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ΠΟΔ, ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηα 

δηαβαζκηζκέλα έγγξαθα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην 

θεθηεκέλν ηεο ΔΔ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληζκφ 1049/2001 ζρεηηθά κε ηελ 
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πξφζβαζε ζηα έγγξαθα, λα δεκνζηνπνηεί ηα έγγξαθα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, κε 

εμαίξεζε ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα δηαβαζκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, κε ζαθή 

αηηηνιφγεζε· 

iii. λα ηεξήζεη ζεηηθή ζηάζε έλαληη ησλ ζεκαληηθψλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ππέξ 

ηεο δηαθάλεηαο έλαληη ησλ πνιηηψλ απφ ηηο επξσπατθέο εθινγέο ηνπ 2014 θαη 

κεηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκνζίεπζεο πξνζθνξψλ πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά ηεο ΔΔ θαη ηεο εληνιήο πνπ αλέζεζε ην πκβνχιην· λα πξνσζήζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο απηέο, παξέρνληαο ελεκεξσηηθά δειηία ζηα νπνία ζα εμεγνχληαη κε 

ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν φια ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο θαη δεκνζηεχνληαο ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν Europa ηεθκεξησκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ απήρεζε θάζε 

δηαπξαγκαηεπηηθνχ γχξνπ. λα παξνηξχλεη ηνπο εηαίξνπο καο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο λα εληζρχζνπλ ηε δηαθάλεηα, έηζη ψζηε νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηελ TiSA λα κελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πην αδηαθαλείο ζπλζήθεο απ᾽ φ,ηη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΠΟΔ· 

iv. λα εμαζθαιίζεη ηε ζνβαξή θαη ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο 

ΔΔ κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο· λα δεηήζεη ηελ πξννδεπηηθή εληαηηθνπνίεζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ πιήξσο ππφςε 

νη πξνζδνθίεο ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· λα ηνλίζεη φηη ηα θξάηε κέιε, ηα νπνία νξίδνπλ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκειηψδε ξφιν ελ πξνθεηκέλσ· 

v. λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ ηνπο 

θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ηελ 

δηαβνχιεπζε καδί ηνπο, θαη λα ηα ηεξεί επαξθψο ελήκεξα ζρεηηθά κε ηηο ελ 

εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεηο· 

vi. λα θαιέζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζε επίπεδν ΔΔ απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηνπο 

δηαιφγνπο πνπ νξγαλψλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε 

γχξνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ· 

2. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη πιήξσο ππφςε ην παξφλ ςήθηζκα θαη λα απαληήζεη 

ζε απηφ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπ· 

3. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα πνπ πεξηέρεη ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Δπηηξνπή θαη, γηα ελεκέξσζε, ζην 

πκβνχιην, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ζηνπο 

δηνηθεηηθνχο θνξείο θαη ζηα θνηλνβνχιηα φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο TiSA. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚ Η ΔΚΘΔΗ 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή ζπλαιιαγψλ 

ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ην άξζξν 218 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πέξαλ ηνπ φηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, πξέπεη 

επίζεο λα είλαη άκεζα θαη πιήξσο ελεκεξσκέλα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζχλαςεο εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ πξνθεηκέλνπ λα αζθνχλ ζπλερή 

επνπηεία ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

Σν παξφλ ψκα δηθαηνχηαη λα εθθξάζεη ηε ζέζε ηνπ θαζ᾽ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε 

ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αληηζηνίρσο, ε εηζεγήηξηα ηνπ 

παξφληνο ζα ήζειε, κέζσ έθζεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Καλνληζκνχ, λα αμηνινγήζεη ηα 

πξψηα δπφκηζη έηε θαη ηνπο δεθαηξείο γχξνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA) θαη λα δηαηππψζεη ζαθείο θαη νπζηαζηηθέο 

ζπζηάζεηο γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

χκθσλα κε ηελ εηζεγήηξηα, ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ TISA πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε ακνηβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, λα 

δεκηνπξγεζνχλ ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ, λα πξνζθεξζνχλ απηά νθέιε ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη λα παξαζρεζεί ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε πξφζβαζε ζηηο ζπλνκηιίεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί 

ε κειινληηθή εμαζθάιηζε πνιπκεξνχο ραξαθηήξα. Χζηφζν, νη δεκφζηεο θαη πνιηηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δίθαησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαζψο θαη ην δηθαίσκα έθδνζεο θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, είλαη 

αδηαπξαγκάηεπηα θαη πξέπεη λα εμαηξνχληαη ξεηά απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο. 

 

Μέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί, ε TiSA δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί νχηε σο παλάθεηα νχηε σο 

θαηάξα. Αληηζέησο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη λα εξγαζηεί κε επνηθνδνκεηηθφ θαη 

ξεαιηζηηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη ζεηηθφ ραξαθηήξα, λα απνζαθελίζεη θαη λα 

ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο TiSA ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζχλαςε κηαο 

θαιήο ζπκθσλίαο πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

TiSA ή ζα είλαη ηζνξξνπεκέλε ή απιψο δελ ζα ππάξμεη. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA) 

(2015/2233(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Lola Sánchez Caldentey 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο 

νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ηνλίδεη φηη νη πνιηηηθέο εκπνξίνπ θαη επελδχζεσλ ηεο ΔΔ ζπλδένληαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη έρνπλ αληίθηππν ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα ηεξεί ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο αξρέο 

ηεο βνήζεηαο γηα ην εκπφξην ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

εζηίαζεο ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξφζθαηα 

εγθεθξηκέλσλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηα 

πςειφηεξα παγθφζκηα πξφηππα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα πξφηππα ηεο ΓΟΔ, ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηε δεκφζηα θαη 

θαζνιηθή θάιπςε πγείαο, ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζηα θάξκαθα θαη ηελ επηζηηηζηηθή 

αζθάιεηα, ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ηεο·  

2. αλαγλσξίδεη ηηο πξφζθαηεο ελέξγεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο 

εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ηεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη 

ηε δεκνθξαηηθή ινγνδνζία ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA)· αλαγλσξίδεη ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ κε έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαζʼ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο· πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη θαη, 

εη δπλαηφλ, λα εληζρχζεη απηήλ ηελ πξννξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά 

ηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλεζπρίεο πνπ 

έρνπλ εθθξάζεη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ησλ 

αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα απμήζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε 

φια ηα ελνπνηεκέλα θείκελα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη απηφ απνηειεί ηε 

κφλε δεκνθξαηηθή δπλαηφηεηα γηα ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 
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θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαζέζεη ηελ 

εθπφλεζε αλεμάξηεηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε TiSA ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηελ άπνςε ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, θαη λα 

αμηνινγήζεη πξνζεθηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο·  

3. επηζεκαίλεη φηη, ζχκθσλα κε ηε ΓΖΔΔΑ, ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ αληηζηνηρεί πεξίπνπ 

ζην 51 % ηνπ ΑΔγρΠ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ζεκεηψλεη επίζεο φηη απμάλνληαη νη 

εμαγσγέο ππεξεζηψλ απφ ρψξεο ηεο Αθξηθήο· αλαγλσξίδεη  φηη ην εκπφξην, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζε, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

λα δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ρσξίο απνθιεηζκνχο,  ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία αμηνπξεπψλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία, δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηερλνινγίαο θαη επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, κεηαμχ 

άιισλ κέζσ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ· ππνγξακκίδεη, ζπλεπψο, φηη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

δίθαηεο πξφζβαζεο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο νινθιήξσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε·  

4. ζεκεηψλεη φηη πεξηνξηζκέλνο κφλν αξηζκφο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζπκκεηέρεη ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA· επαλαιακβάλεη φηη είλαη αλαγθαία κηα εληζρπκέλε 

πνιπκεξήο πξνζέγγηζε ζην παγθφζκην εκπφξην, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

εληαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη δεκνθξαηηθψλ δηεζλψλ θνξέσλ φπσο ν ΟΖΔ 

θαη ν ΠΟΔ, φπνπ εθπξνζσπνχληαη θαηάιιεια νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ζεκεηψλεη φηη ε 

TiSA πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε Γεληθή πκθσλία ηνπ ΠΟΔ γηα ην Δκπφξην Τπεξεζηψλ 

(GATS), ηεο νπνίαο είλαη κέξε φια ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ· ππελζπκίδεη, σζηφζν, φηη 

απνξξίπηεη θάζε δηάηαμε πνπ ζα ήηαλ αζχκβαηε κε ηελ GATS θαη ζα εκπφδηδε ηε 

κειινληηθή ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα ηνπ ΠΟΔ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηνλ 

αληίθηππν ηεο TiSA ζε ρψξεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη ηδίσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη λα πεξηιάβεη ζηελ TiSA ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

άξζξν IV ηεο GATS·  

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ αληζνξξνπίεο ρζηηο 

δηεζλείο εκπνξηθέο ζρέζεηο· ππελζπκίδεη φηη ν ζηφρνο βηψζηκεο αλάπηπμεο 17.15 

αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηνπ πεξηζσξίνπ άζθεζεο πνιηηηθήο θαη ηνπ εγεηηθνχ 

ξφινπ θάζε ρψξαο φζνλ αθνξά ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο θηψρεηαο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε· επαλαιακβάλεη φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ εζληθψλ 

θαη ηνπηθψλ αξρψλ λα επηβάιινπλ ξπζκίζεηο πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ TiSA· επηζεκαίλεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξηαζηνχλ νη ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ησλ 

νπνίσλ πξνηεξαηφηεηα είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηνπο, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηεο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο αμίαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη λα εμεηάζεη κηα πεξηζζφηεξν επέιηθηε πξνζέγγηζε γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαηά ηελ απνδνρή ηνπ επηπέδνπ θηινδνμίαο ηεο ζπκθσλίαο· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαηξέζεη ξεηά απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA  ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο θαη νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα, θαηά ηξφπν ξεηφ, φηη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δηαηεξνχλ 
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ηε δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα πνιηηηζηηθά αγαζά ηνπο, δεδνκέλνπ φηη απηά 

απνηεινχλ ζεκειηψδε κέζα γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ιαψλ· ππελζπκίδεη φηη ε TiSA, φπσο θαη θάζε άιιε 

δηεζλήο ζπκθσλία, πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα δηεζλψο ζπκθσλεζέληα πξφηππα γηα ηελ 

εξγαζία, ην πεξηβάιινλ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίδεη 

θαη λα παξαθνινπζεί ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ 

ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή βηψζηκσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ· 

7. ππελζπκίδεη φηη ε θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ην 2008 θαηέδεημε ηελ 

αλάγθε ζέζπηζεο ηζρπξψλ πξνιεπηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε επξσζηία θαη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ Δπηηξνπή λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη πηπρέο ηεο TiSA πνπ αθνξνχλ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 

εγγπψληαη ηα πςειφηεξα πξφηππα δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, δηαζθαιίδνπλ ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο, δηαθπιάηηνπλ ηελ αξρή ηεο θνηλήο επζχλεο δαλεηζηψλ θαη 

δαλεηνιεπηψλ θαη δελ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο· 

8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ εκπνξηθή ηεο πνιηηηθή θαη, ππφ ην πξίζκα ησλ πθηζηάκελσλ αλεζπρηψλ, 

λα παξαθνινπζεί ζηελά ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ηεο ΔΔ ζηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ· ππνγξακκίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, φηη ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζην 

εκπφξην ππεξεζηψλ ζηελ Αθξηθή, φπνπ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ππεξβαίλεη ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ηεο 

κεηαπνίεζεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ αμηνπξεπή απαζρφιεζή ηνπο·  

9.  ππελζπκίδεη φηη ε TiSA δελ πξέπεη λα ππνλνκεχεη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη πξέπεη λα 

ζέβεηαη ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν νπνίνο 

έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ θαη θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο· ππελζπκίδεη φηη ε ΔΔ 

βαζίδεηαη ζε κηα ηζρπξή δέζκεπζε γηα πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζε φιν ηνλ θφζκν· 

επαλαιακβάλεη, ζην πιαίζην απηφ, φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ησλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε άιιεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο·  

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κειεηήζεη ηελ πξφζθαηε απνρψξεζε ηεο Οπξνπγνπάεο απφ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA θαη λα ζπλαγάγεη ηα αλαγθαία ζπκπεξάζκαηα, δίλνληαο 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

TiSA. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA) 

(2015/2233(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Alessia Maria Mosca 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο 

ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. Απεπζχλεη ζηελ Δπηηξνπή ηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο: 

 α. λα αλαγάγεη ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζε κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ 

ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA, δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά ηεο ΔΔ γηα ηηο ππεξεζίεο 

απηέο είλαη ήδε ζρεηηθά αλνηθηή· λα επηηχρεη κηα ζπκθσλία ε νπνία λα πεξηέρεη 

θηιφδνμνπο αιιά ηζνξξνπεκέλνπο θαλφλεο θαη δηαηάμεηο πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ 

παξνρή θάζε είδνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ηξαπεδηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ, γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο παξνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο λένπο 

θαλφλεο γηα λέεο ππεξεζίεο· λα επηηχρεη κηα ζπκθσλία πνπ λα πξνζθέξεη αμία ζηνπο 

επξσπαίνπο θαηαλαισηέο κε ζχγθιηζε πξνο ηα επάλσ φζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε, επξχηεξν θάζκα επηινγψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ (ε παξνρή θαηαλνεηήο θαη αθξηβνχο 

πιεξνθφξεζεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ηζνξξνπίαο φζνλ αθνξά 

ηελ αζπκκεηξία ησλ πιεξνθνξηψλ), θαη πξνσζεί ηε καθξφπλνε αλάπηπμε, ζχκθσλα 

κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020· 

 β. λα πξνηείλεη, ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε TiSA λα 

ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ πξνηχπσλ, λα κελ αλαιεθζεί 

θακία λέα δέζκεπζε πνπ ζα ππνλφκεπε ηε ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο 

ΔΔ ππνρξεψλνληαο ηελ ΔΔ λα εγθαηαιείςεη ην εληζρπκέλν θαλνληζηηθφ ηεο πιαίζην 

γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ή εκπνδίδνληαο ηελ ΔΔ λα ρξεζηκνπνηεί λνκνζεηηθά 

κέζα γηα λα πεξηνξίδεη ηελ ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδχλσλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 
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ηδξχκαηα, θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο ΔΔ λα δηαηεξήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εγθξίλνπλ ή λα απνξξίπηνπλ νηνδήπνηε ηξέρνλ ή λέν ρξεκαηνπηζησηηθφ πξντφλ κεηά 

απφ δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ νθειψλ πνπ ζα ζπλεπαγφηαλ ε 

εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο ζηελ Έλσζε· λα θαζνξίδεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά ζηε βάζε ζεηηθνχ θαηαιφγνπ·  

 γ. δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ νηθνλνκία, λα κεξηκλήζεη ψζηε ε TiSA λα επηηξέπεη, ζηνπο θαηάιιεινπο 

ππνηνκείο θαη κε ηελ επηθχιαμε ζπγθεθξηκέλσλ θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλσλ 

πεξηνξηζκψλ, ηε δηαζπλνξηαθή παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ (γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνηνκέσλ, φπσο ε αληαζθάιηζε) απφ νληφηεηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ζε ηξίηεο ρψξεο, κε βάζε ζαθείο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο ησλ νληνηήησλ απηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ, 

θαη, φπνπ είλαη ζθφπηκν, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ ΔΔ φηη ε 

ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ελ ιφγσ νληνηήησλ δηαζέηεη εθαξκφζηκν ξπζκηζηηθφ θαη 

επνπηηθφ πιαίζην ηζνδχλακν κε ην ελσζηαθφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ 

ζα είλαη δπλαηή ε άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο απφ κε επνπηεπφκελεο νληφηεηεο ζηελ 

Έλσζε θαη λα επηηεπρζνχλ ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ κεηαμχ νληνηήησλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηε δηθαηνδνζία εγθαηάζηαζήο ηνπο· 

 δ. λα εμαζθαιίζεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA ζα έρνπλ δηθαίσκα λα εμαηξνχλ 

επαίζζεηνπο ηνκείο απφ ηε ξήηξα κε αλαζηξεςηκφηεηαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε 

δηαζπλνξηαθέο δεζκεχζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ππεξαζπηδφκελε έηζη ηε 

ζέζε φηη ν αλνηρηφο ραξαθηήξαο ηεο αγνξάο δελ ζα εκπνδίδεη ηε ιήςε λέσλ κέηξσλ 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ εγρψξησλ θαλφλσλ γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ή ηε δπλεηηθή εμσεδαθηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ απηψλ·  

 ε. λα ιάβεη ππφςε ηα ηδηαίηεξα εκπφδηα ζην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο απφ ΜΜΔ· λα 

πξνσζήζεη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ αιιά, 

πξσηίζησο, ησλ ΜΜΔ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ επηρεηξεκαηηψλ κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε 

ηνλ Σξφπν 4, πξνβιέπνληαο ηελ πξνζσξηλή δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζε επαγγεικαηηψλ 

πςειήο θαηάξηηζεο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε 

φξνπο θαζνξηδφκελνπο ζπκβαηηθά θαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία· 

 ζη. λα αζθήζεη κεγαιχηεξε πίεζε ζηα άιια δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε γηα λα ζπλερίζνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ζηηο ρψξεο BRICS, ηδίσο δε ζηελ Ηλδία θαη ηε Βξαδηιία, ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη λα δερηεί ην αίηεκα ηεο Κίλαο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα ελζηεξληζηεί ε Κίλα ηηο θηινδνμίεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ζε ζρέζε 

κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη ηε κεηαρείξηζε ζε εζληθφ πιαίζην, θαη λα κελ 

αλνίμεη πάιη ηνλ δηάινγν ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηηο βαζηθέο 

δηαηάμεηο ησλ θαλνληζηηθψλ θεθαιαίσλ, πνπ έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί·  

 δ. λα ελζαξξχλεη ηελ πξνζρψξεζε λέσλ κεξψλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA, 

παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο ζπλνκηιίεο ζπκκεηέρνπλ ήδε ρψξεο φπσο ΔΔ, νη ΖΠΑ θαη ε 

Ηαπσλία, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θχξην φγθν ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· λα επηδηψμεη, ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε πνιχ 
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νπζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΔΔ, ηελ αλάιεςε ηζρπξψλ δεζκεχζεσλ (εηδηθά 

ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά) απφ ρψξεο πνπ δελ έρνπλ απηή ηε ζηηγκή 

δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ, φπσο ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, ην 

Υνλγθ Κoλγθ θαη ε Σατβάλ, ή πνπ έρνπλ είηε πνιχ πεξηνξηζκέλεο δεζκεχζεηο ζε 

πνιπκεξέο επίπεδν, φπσο π.ρ. ε Υηιή θαη ε Σνπξθία, είηε πνιχ πεξηνξηζκέλεο δηκεξείο 

δεζκεχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ην Μεμηθφ· 

 ε. λα εμαζθαιίζεη φηη ε TiSA δελ ζα πεξηνξίζεη κε θαλέλαλ ηξφπν ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

αηδέληα ηνπ ΠΟΔ, αιιά, αληίζεηα, ζα επλνήζεη ηε δηεμαγσγή νπζηαζηηθήο ζπδήηεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, 

πνπ λα πξνσζνχλ νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ζηφρνπο βησζηκφηεηαο, θαη λα 

πξνεηνηκάζεη επίζεο ην έδαθνο γηα ηελ πηζαλή έγθξηζή ηεο ζε πνιπκεξέο επίπεδν, κε 

βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ ήδε ηζρχνπλ ζε πνιπκεξέο επίπεδν· 

 ζ. λα παξνηξχλεη ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε λα ζεζπίζνπλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηνλ 

ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν λα ππεξβαίλεη ην παξάξηεκα ηεο 

GATS ηνπ ΠΟΔ γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, πνπ θαιχπηεη ήδε φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA σο κέιε ηνπ ΠΟΔ, θαη λα αλαιάβνπλ ηζρπξφηεξεο 

δεζκεχζεηο, πνπ λα ππεξβαίλνπλ ην ηδηφηππν «Μλεκφλην ζπκθσλίαο γηα ηηο αλαιήςεηο 

ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο», ην νπνίν δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ θαη, ζπλεπψο, δελ θαιχπηεη παξά κφλν έλα πνιχ 

πεξηνξηζκέλν ππνζχλνιν ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο TiSA· λα επηδηψμεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην θεθάιαην ηεο TiSA γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 

πξνιεπηηθή εμαίξεζε ζηα πξφηππα ηεο εθδνρήο πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ εκπνξηθή 

ζπκθσλία Καλαδά ΔΔ, ε νπνία λα απνηειεί εμέιημε ηεο πξνιεπηηθήο εμαίξεζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2α ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο GATS γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο, πνπ δηαθπιάζζεη ην θπξίαξρν δηθαίσκα ησλ κεξψλ λα ιακβάλνπλ κέηξα 

γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, ζηνλ βαζκφ πνπ ηα κέηξα απηά δελ απνζθνπνχλ ζηελ 

απνθπγή άιισλ ππνρξεψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θπβεξλήζεηο ζα 

δηαηεξήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο· λα ιάβεη κέηξα πξνθεηκέλνπ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Μλεκνλίνπ, φπσο 

νη εηδηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ θαη ηε ρσξίο δηαθξίζεηο 

πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ζπκςεθηζκνχ, λα εληαρζνχλ ζηελ TiSA, θαη παξάιιεια λα 

βειηηψζεη ηε δηαηχπσζε ηνπ Μλεκνλίνπ ψζηε λα ην επζπγξακκίζεη απνιχησο κε ηελ 

ηξέρνπζα πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο· 

 η. λα θαζνξίζεη, ζην ξπζκηζηηθφ θεθάιαην πνπ θαιχπηεη ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο, απζηεξνχο εγθάξζηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή δηαθάλεηα, ε 

νπνία ζα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα πξνβαίλνπλ ζε 

αλαιχζεηο θαη λα εηνηκάδνπλ λφκνπο, θαλφλεο θαη δεκφζηεο απνθάζεηο, θαη ζα 

εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ παξφρσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαζίζηαληαη ζην εμσηεξηθφ ή λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε πειάηεο 

ηξίησλ ρσξψλ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε πξνβιεπφκελε θαη θαζηεξσκέλε 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο λα δηαηππψζεη ιχζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο θαη γηα ηνπο δηαζπλνξηαθνχο παξφρνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, λα ιάβεη άκεζα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη 

ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ζήκεξα ηελ ηζνδπλακία ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ 
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θαζεζηψησλ άιισλ δηθαηνδνζηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη δηαθνξέο απηέο ζπκβάιινπλ ζηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, 

δηακνξθψλνληαο ηελ θνηλή αληίιεςε φηη ε απφθαζε πεξί ηζνδπλακίαο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη κε δηαθαλή δηαδηθαζία ζηελ νπνία λα αμηνινγείηαη αλ νη θαλφλεο ηεο θάζε 

δηθαηνδνζίαο επηηπγράλνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο θαη πσο, παξφηη ε απφθαζε απηή 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεηά απφ έγθαηξν θαη ηαθηηθφ δηάινγν ζε δηκεξέο επίπεδν, 

κπνξεί, αλ δελ ζηαζεί δπλαηή ε ακνηβαία αλαγλψξηζε, λα είλαη κνλνκεξήο· 

 ηα. λα εμαζθαιίζεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΔΔ, 

φπσο θαηνρπξψλεηαη ζηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ (ΛΔΔ), ε Δπηηξνπή δελ 

ζα ζπλαηλέζεη ζην πιαίζην ηεο TiSA ζε απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε εγρψξηα ξχζκηζε, 

πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ· 

 ηβ. λα εμαζθαιίζεη φηη ε TiSA ζα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ζα 

δηεπθνιχλεη νχηε ζα αθήλεη κε θαλέλαλ ηξφπν «παξαζπξάθηα» γηα θνξνινγηθή απάηε, 

θνξνδηαθπγή, επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· λα 

κεξηκλήζεη επίζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο, ηδίσο δε ησλ 

ηεζζάξσλ ρσξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ ελσζηαθή  καχξε ιίζηα 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ, λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηα θνηλά πξφηππα ππνβνιήο 

εθζέζεσλ (CRS) ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο (AEOI), ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηάβξσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο κεηαθνξάο θεξδψλ (BEPS), θαη ηα 

παγθφζκηα πξφηππα ηεο εηδηθήο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξάζεο (ΔΟΥΓ) γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο 

Γεθεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε κέηξα κε ζθνπφ λα ελζαξξπλζνχλ νη ηξίηεο ρψξεο λα 

εθαξκφδνπλ ειάρηζηα πξφηππα ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα
1
· 

 ηγ. λα πηνζεηήζεη κηα εχινγε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή ξνή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δεδνκέλσλ, απαγνξεχνληαο κέηξα πνπ εκπνδίδνπλ αδηθαηνιφγεηα 

ηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ή ηελ επεμεξγαζία ρξεκαηνπηζησηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

εληφο θαη εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (πνπ ζεσξείηαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα, 

ζχκθσλα ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ), ηελ ηδησηηθφηεηα 

θαη ην απφξξεην ησλ ηδησηηθψλ κεηξψσλ θαη ινγαξηαζκψλ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 

2(β) ηνπ Μλεκνλίνπ ηεο GATS γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· λα 

εμαζθαιίζεη, επνκέλσο, φηη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία γηα ηελ TiSA ζα ζπκκνξθψλεηαη 

πιήξσο κε ηνλ αλαζεσξεκέλν θαλνληζκφ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· 

 ηδ. φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ απφ δεκφζηνπο θνξείο, λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη πξφζθαηα ζεζπηζζέληεο θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ζα δηαθπιαρηνχλ θαη ζα ππνζηεξηρηνχλ ζην πιαίζην ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε ζρέζε 

«πνηφηεηαο-ηηκήο» αληί ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ηηο εηδηθέο αγνξέο πνπ δηαηίζεληαη ζε 

επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα 

πξνάγνπλ ηε δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία θαη λα δηαηεξνχλ θαηψηαηα φξηα εμαίξεζεο 

                                                 
1
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απφ ελσζηαθνχο θαη δηεζλείο θαλφλεο ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ· 

 ηε. λα εμαζθαιίζεη ην αλψηαην επίπεδν δηαθάλεηαο, δηαιφγνπ θαη ινγνδνζίαο ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε ηεο Δπηηξνπήο δπλάκεη ηεο 

ΛΔΔ· λα εμαζθαιίζεη φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζα ιακβάλνπλ φια ηα δηαπξαγκαηεπηηθά έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ TiSA, θαη φηη ηα κέιε ησλ ζπλαθψλ επηηξνπψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα ελνπνηεκέλα δηαπξαγκαηεπηηθά θείκελα θαη ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηα πεδία αξκνδηνηήησλ ηνπο· λα εληείλεη πεξαηηέξσ ηελ ψζεζε γηα 

δηαθάλεηα έλαληη ησλ πνιηηψλ, πνπ έρεη δνζεί απφ ηηο επξσπατθέο εθινγέο ηνπ 2014 

θαη κεηά, ε νπνία έρεη ζπκπεξηιάβεη σο ηψξα ηε δεκνζίεπζε πξνζθνξψλ πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ θαη ηεο εληνιήο πνπ αλέζεζε ην πκβνχιην· 

 ηζη. λα δεκνζηεχζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε αληηθηχπνπ ζηε 

βησζηκφηεηα θαη, φηαλ νινθιεξσζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, λα ηελ επηθαηξνπνηήζεη 

αλάινγα· 

 ηδ. λα εμαηξέζεη απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 106 ΛΔΔ θαη 

ην πξσηφθνιιν 26 πνπ επηζπλάπηεηαη ζε απηήλ, ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, θαη ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ηεο χδξεπζεο, ηεο πγείαο, ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο)· λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη επξσπατθέο, νη εζληθέο θαη νη ηνπηθέο αξρέο ζα δηαηεξήζνπλ 

πιήξεο δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ, λα ζεζπίδνπλ, λα δηαηεξνχλ ή λα θαηαξγνχλ 

νπνηαδήπνηε κέηξα αθνξνχλ ηελ αλάζεζε, ηελ νξγάλσζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 

παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ· λα εθαξκφζεη ηελ εμαίξεζε απηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν παξνρήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA) 

(2015/2233(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Thomas Händel 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο 

ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθήο θχξσζεο, εθαξκνγήο θαη επηβνιήο 

ησλ νθηψ ζεκειησδψλ ζπκβάζεσλ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA· θαιεί ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο TiSA λα ηεξήζνπλ θαη 

λα πξνσζήζνπλ άιιεο ζπλαθείο ζπκβάζεηο ηεο ΓΟΔ, ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηε ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ξήηξεο 

(C94), ηελ Αηδέληα γηα ηελ Αμηνπξεπή Δξγαζία θαη ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο· 

2. δεηεί ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ πνπ λα επηβάιινπλ ηα ζπκθσλεζέληα πξφηππα ηεο ΓΟΔ θαη 

άιια δηεζλή πξφηππα· ζεσξεί φηη νπνηαδήπνηε κειινληηθή ζπκθσλία γηα ζπλαιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ξήηξα πεξί κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη 

επηβνιήο, γηα λα απνηξέπεη θαη λα εκπνδίδεη επηρεηξήζεηο λα παξαβηάδνπλ ηα εξγαζηαθά 

θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ· δεηεί, 

φηαλ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ εξκελεία εξγαηηθψλ δηαηάμεσλ, λα 

παξαπέκπνληαη ζε κεραληζκφ δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ, ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεη 

δπλαηφηεηα επηβνιήο εκπνξηθψλ θπξψζεσλ, ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ησλ 

επνπηηθψλ θνξέσλ ηεο ΓΟΔ· 

3. δεηεί λα αλαιεθζνχλ ελέξγεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε TiSA ζα πξνζθέξεη ζεκηηή θαη 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ζα νξίζεη θηιφδνμα 

πξφηππα ζηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηα βαζηθά 
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δεηήκαηα ηνπ 21νπ αηψλα, θαη εηδηθφηεξα ηελ επίκνλε θξίζε πνπ πιήηηεη ηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ηηο απμαλφκελεο αληζφηεηεο, ηελ αλεξγία ησλ 

λέσλ θαη άιιεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη γηα λα πξνσζεζνχλ πςειφηεξα επίπεδα 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαζηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ, γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ 

φιεο νη κνξθέο θνηλσληθνχ ληάκπηλγθ θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο απαγφξεπζεο 

ησλ δηαθξίζεσλ· 

4. επηζεκαίλεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο 

ΔΔ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 70% ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εμαζθαιίδνληαο 

ην 90% ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο· αλαγλσξίδεη ηαπηφρξνλα φηη ην 90% ηεο 

παγθφζκηαο αλάπηπμεο θαηαγξάθεηαη εθηφο ΔΔ θαη ππνγξακκίδεη επνκέλσο ηε κεγάιε 

ζεκαζία ηεο εμαζθάιηζεο λέσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά γηα ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο εμαζθάιηζεο δίθαηεο, ακεξφιεπηεο θαη ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο 

γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ· ππελζπκίδεη ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ 

ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα πςειά πξνζφληα ζηελ ΔΔ· ηνλίδεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ζπκθσλία ζα απνδεηρζεί αληάμηα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ζην πεδίν ηεο ηφλσζεο ηεο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ· θξνλεί φηη 

πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδεη φηη ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα ζα εληζρπζνχλ θαη ζα 

βειηησζνχλ, κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε εδξαίσζή ηνπο ζε πνιπκεξέο επίπεδν· 

5. ηνλίδεη φηη ε ππνγξαθή κίαο ηζφξξνπεο ζπκθσλίαο ελ πξνθεηκέλσ ζα δεκηνπξγνχζε 

δπλαηφηεηεο βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο γηα πςειά πξνζφληα· ειπίδεη φηη ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπγθεθξηκέλα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΜΜΔ, θπξίσο επεηδή απηέο δεκηνπξγνχλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο· 

6. ππνγξακκίδεη φηη νη δπλεηηθέο επθαηξίεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε TiSA γηα ηε δηεζλνπνίεζε 

ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ γλήζηεο πνιηηηθέο 

πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ· ππνγξακκίδεη φηη ε ΔΔ έρεη 

ζεζπίζεη κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ απηέο ηηο 

εμειίμεηο, ηδίσο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ· 

7. δεηεί λα ελεκεξσζεί ακέζσο ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, γηα 

λα θαηαζηεί δπλαηή ηπρφλ δηαβνχιεπζε ή ιήςε απφθαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαηάμεηο 

ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο TiSA ζέηνπλ ζε θίλδπλν πξφηππα απφ απηνχο ηνπο ηνκείο ή 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά· 

8. ηνλίδεη φηη ε αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεπζεί απφ πςειά θαη δεζκεπηηθά 

θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά πξφηππα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε· εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε αλεζπρία ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πνιχπινθσλ αιπζίδσλ δηαζπλνξηαθήο ππεξγνιαβίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη πνιχ 

δχζθνιε ε δηαζθάιηζε θαη ε επνπηεία ηεο ζπκκφξθσζεο· ππνγξακκίδεη φηη νη 

επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ηα ζπλδηθάηα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ 

απνηξνπή θαη ηελ παξαθνινχζεζε παξαβηάζεσλ· δεηεί πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε δεδνκέλα εληφο ηεο ΔΔ· 

9. θαιεί επνκέλσο ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ινγνδνζίαο ηδίσο ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο ππεξγνιαβίαο θαη πηζηεχεη φηη απηή ε ινγνδνζία 

πξέπεη επίζεο λα ηζρχεη θαη λα επηβάιιεηαη ζε εηαηξείεο απφ ηξίηεο ρψξεο· 
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10. ηνλίδεη φηη εηδηθά νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

επηζεψξεζε επηρεηξήζεσλ φπνπ απαζρνινχληαη κεηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη θαη 

απνζπαζκέλνη εξγαδφκελνη απφ ηελ ΔΔ θαη ηξίηεο ρψξεο· παξνηξχλεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηα 

θξάηε κέιε, λα εληζρχζνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πφξνπο ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

επηζεψξεζεο εξγαζίαο θαη λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπ ελφο επηζεσξεηή αλά 10 000 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΓΟΔ· 

11. ελζαξξχλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ππεξεηήζεη ηνλ θνηλσληθφ ζηφρν πνπ έζεζε θαηά 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο TiSA κε ηελ εξγαζηαθή ξήηξα· ππελζπκίδεη φηη νη λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο γηα θνηλσληθά ζέκαηα θαη ηελ απαζρφιεζε ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

θαζψο θαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηα θνηλσληθά πξφηππα πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο· ππελζπκίδεη φηη δελ πξέπεη λα 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά νχηε νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη νη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο νχηε 

νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηεο ΔΔ· 

12. δεηεί, ζε απηφ ην πιαίζην, λα εμαηξεζνχλ απφ ην ελλνηνινγηθφ πεδίν ησλ κε 

δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ θαη ησλ ηερληθψλ θξαγκψλ ζηηο ζπλαιιαγέο νη πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίαο θαη λα εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ξπζκηζηηθήο ζπλεξγαζίαο νη θνηλσληθνί 

εηαίξνη κε ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ξπζκηζηηθή ζπλεξγαζία δελ 

ζα πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα 

λνκνζεηνχλ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ νχηε ζα νδεγεί ζε πάγσκα ξπζκίζεσλ ή ζηελ 

εμαζζέλεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ 

πγείαο θαη αζθάιεηαο· 

13. θξνλεί φηη φινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, πξέπεη ζηνλ 

ηφπν εξγαζίαο ηνπο λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη λα ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο φξνπο 

απαζρφιεζεο κε ηνπο εκεδαπνχο ππήθννπο· ζεσξεί επηπιένλ φηη θάζε κειινληηθή 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ξήηξα πνπ ζα εκπνδίδεη ηηο εηαηξίεο λα παξαθάκπηνπλ ή λα ππνλνκεχνπλ ην δηθαίσκα ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε κε ηε ρξήζε εξγαδνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο θαηά ηε δηάξθεηα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη εξγαηηθέο δηαθνξέο· 

14. δεηεί λα αλαιεθζνχλ ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 106 ηεο ΛΔΔ θαη ην 

πξσηφθνιιν 26 ηεο ΔΔ, κε ζηφρν λα εμαηξεζνχλ νη ζεκεξηλέο θαη νη κειινληηθέο 

ππεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νη ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο 

(ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε χδξεπζε, ε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ, ε πγεία, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε 

εθπαίδεπζε) απφ ηε ζπκθσλία, λα εμαζθαιηζηεί φηη νη επξσπατθέο, εζληθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο ζα δηαηεξήζνπλ ζην αθέξαην ην δηθαίσκα λα ζεζπίδνπλ, λα εγθξίλνπλ, λα 

δηαηεξνχλ ή λα θαηαξγνχλ κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε, ηελ νξγάλσζε, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λα εθαξκνζηεί ε εμαίξεζε απηή 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε εμαίξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο· 

15. δεηεί επηπιένλ λα κελ εθαξκφδνληαη ξήηξεο αλαζηνιήο ηεο εθαξκνγήο νχηε ξήηξεο κε 

αλαζηξεςηκφηεηαο ζε ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά ή ηελ εζληθή 

κεηαρείξηζε· 

16. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εγγπεζεί φηη ζα είλαη ε δπλαηή ε εθαξκνγή νηθνινγηθψλ θαη 
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θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαηά 

ηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ· επηκέλεη φηη νη ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο δελ 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επεξεάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη επηηξέπνπλ 

ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο, 

πγεηνλνκηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απεπζείαο ζην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν· ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή ηηο έληνλεο επαηζζεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε 

ηελ παξαρψξεζε ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί έλα πεξηζψξην ράξαμεο 

πνιηηηθήο, γηα λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ησλ απνηπρεκέλσλ κνληέισλ εηαηξηθήο 

ζρέζεο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα· 

17. θξνλεί φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, φπσο 

ζπζηήκαηα ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο πξαθηηθέο, θαη απφ 

ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε εξγαηηθή θαη θνηλσληθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο 

φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε εξγαζία· θξνλεί φηη φια απηά ηζρχνπλ 

κε ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ δηαηάμεσλ ζηε λνκνζεζία ή ηηο ζπκθσλίεο πνπ ηζρχνπλ 

ζηε ρψξα απνζηνιήο· 

18. ζεσξεί φηη ε ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα εγθξίλνπλ πνιηηηθέο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

παξνρήο θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ππεχζπλσλ ππεξεζηψλ, γηα λα αληηκεησπίδνπλ 

θνηλσληαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο, δελ πξέπεη λα ππνλνκεχεηαη θαη φηη, θαηά 

ζπλέπεηα, θάζε ζπκθσλία πξέπεη λα ηεξεί ηε χκβαζε 94 ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηηο 

εξγαζηαθέο ξήηξεο ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο· 

19. ελζαξξχλεη ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα λα ζπλερίζνπλ λα δηελεξγνχλ αλεμάξηεηεο 

αλαιπηηθέο κειέηεο εθηίκεζεο θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, νη νπνίεο λα εζηηάδνληαη ζηνλ 

πηζαλφ αληίθηππν ηεο TiSA ζηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ηελ απαζρφιεζε εληφο ηεο ΔΔ 

θαζψο θαη ζηα άιια ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

ηεο ρσξίο δηαθξίζεηο ίζεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ππεξεζίεο 

γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο· δεηεί λα δεκνζηνπνηνχληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη 

ηαθηηθά νη ζηαηηζηηθέο πξνβνιέο ζρεηηθά κε ηηο απψιεηεο θαη πξνζθηήζεηο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, βάζεη πηζαλήο ζπκθσλίαο, νχησο ψζηε λα κπνξεί ε Δπηηξνπή λα παξεκβαίλεη 

έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδεη ηηο πεξηθέξεηεο ή ηα θξάηε κέιε πνπ πιήηηνληαη· 

επηπιένλ, πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζχζηεκα ειέγρνπ, κε ζθνπφ λα απνηξέπεηαη 

νπνηνδήπνηε θξνχζκα παξαβίαζεο· 

20. ζεσξεί φηη ε ΔΔ πξέπεη λα αλαιάβεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο δεζκεχζεηο ζε ζρέζε κε 

νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο δηαηάμεηο κέζσ ηνπ ηζρχνληνο Σξφπνπ 1 ηεο GATS, ψζηε λα 

κελ ππνλνκεχνληαη νη πςειέο εξγαζηαθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπλζήθεο εληφο ηεο ΔΔ κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ΣΠΔ· 

21. νη θαλνληζηηθνί θξαγκνί ζα πξέπεη λα ειαηησζνχλ, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε πςειφ επίπεδν θαηάξηηζεο ζα πξνζθέξεη 

πιενλεθηήκαηα φρη κφλν γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηνπο επξσπαίνπο 

εξγαδφκελνπο· επαλαιακβάλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη ε TiSA δελ ζα 

εκπνδίζεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ απαζρφιεζεο θαη ησλ 
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θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ απφζπαζε 

εξγαδνκέλσλ· 

22. ππελζπκίδεη φηη νη ξήηξεο ηεο TiSA πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ δελ πξέπεη λα 

βιάπηνπλ ηνπο επξσπαίνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ηνκέα απηνχ· ελζαξξχλεη ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή λα ζέζεη ζαθείο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην θακπνηάδ γηα λα εκπνδίζεη θάζε 

θνηλσληθφ ληάκπηλγθ· 

23. δεηεί ζαθή νξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα ζηνλ Σξφπν 4· 

24. ζεσξεί φηη ε ζπκθσλία πξέπεη λα ζέβεηαη πιήξσο ην δηθαίσκα ελφο ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο λα ηξνπνπνηεί ή λα αλαθαιεί έλα ζηνηρείν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν XXI ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ GATS· αλακέλεη απφ ηε ζπκθσλία, θαη ηδίσο απφ ην 

παξάξηεκα ζηνλ Σξφπν 4, λα εκπεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ απνηξνπή εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ θαη κία ξήηξα αζθαιείαο πνπ λα 

επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο TiSA λα εθαξκφδνπλ νπνηαδήπνηε εγγχεζε είλαη αλαγθαία ζε 

πεξίπησζε πνπ αζθείηαη πίεζε ζηνπο εγρψξηνπο κηζζνχο, ηίζεληαη ζε θίλδπλν ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εκεδαπψλ εξγαδνκέλσλ, ε παξαβηάδνληαη άιια ζπκθσλεζέληα πξφηππα· 

25. λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ην άλνηγκα ηεο αγνξάο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζε 

φιεο ηηο ρψξεο δηαπξαγκαηεπηέο ηεο TiSA· ηνλίδεη φηη, πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάζεζε 

ζπκβάζεσλ είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξηψλ κε ηα βαζηθά εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά 

πξφηππα ηεο ΓΟΔ· θξνλεί φηη νη ζπκβάζεηο δελ πξέπεη λα αλαηίζεληαη κφλν κε βάζε ηελ 

ηηκή θαη φηη απηά ηα κέηξα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ σο κνξθή εκπνξηθψλ θξαγκψλ· 

26. ππνγξακκίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαθάλεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· δεηεί, σζηφζν, ηε 

ζπλέρηζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη επί ηνπ παξφληνο, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή γηα ηελ TTIP, γηα ηελ αχμεζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ TiSA· δεηεί λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλερνχο θαη δηαθαλνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη φισλ ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ ζε επίπεδν 

θξάηνπο κέινπο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο πξαγκαηνγλσζίαο ηνπο θαη 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο ζηελά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ 

TiSA, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ· ελζαξξχλεη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη λα πξνσζήζνπλ πξσηνβνπιίεο, λα 

εθθξάζνπλ αλεζπρίεο θαη λα εγείξνπλ πξνβιεκαηηθά δεηήκαηα θαη λα παξάζρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, πξνηξέπεη δε ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη 

πεξηζζφηεξν ππφςε ηεο ηε ζπκβνιή απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ· 

27. θξνλεί φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε δπλαηφηεηα ησλ ρσξψλ λα δηελεξγνχλ δνθηκέο 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ· 

28. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη δελ δεηήζεθε ε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πξηλ λα 

εγθξίλεη ην πκβνχιην ηελ εληνιή· ζεσξεί φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ράζεθε κηα επθαηξία λα 

θαηαζηνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο φζν ην δπλαηφλ πην δεκνθξαηηθέο θαη λα δηαζθαιηζηεί 
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επζχο εμαξρήο ε ζπκκεηνρή εθείλσλ πνπ ελδερνκέλσο ζίγνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε 

TiSA· 

29. ιππάηαη γηα ηε ζεκεξηλή έιιεηςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θπθινθνξία θπζηθψλ πξνζψπσλ (Σξφπνο 4) ζην πιαίζην ηεο ήδε ηζρχνπζαο γεληθήο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (GATS)· επηζεκαίλεη ηελ 

πξφζεζε λα ζπκπεξηιεθζεί παξφκνην θεθάιαην ζηελ TiSA· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

παξαθνινχζεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξφρσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ε 

θαηάρξεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ζπγθεληξψζεη θαη λα παξνπζηάζεη επεηγφλησο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηχπν ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ βάζεη ηνπ Σξφπνπ 4 ηεο 

GATS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ηνπο· ππνγξακκίδεη φηη 

νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σξφπνπ 4 πξέπεη λα αθνξνχλ κφλν ηνπο 

επαγγεικαηίεο πςειήο θαηάξηηζεο, δειαδή πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ ή 

ηζνδχλακν κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη απαζρνινχληαη ζε ξφιν αλψηεξνπ 

δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο, θαη φηη ε παξακνλή ηνπο ζηελ ΔΔ πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαη λα ππφθεηηαη ζε ζαθείο 

φξνπο· 

30. δεηεί επηπιένλ κία νδεγία ηεο ΔΔ πνπ λα ελαξκνλίδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηε ξνή ησλ 

κεκνλσκέλσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ βάζεη 

απηψλ ησλ δηαηάμεσλ, γηα λα πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλζήθεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο 

κεκνλσκέλσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ· 

31. ηνλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ πιήξε θπξηαξρία φηαλ απνθαζίζνπλ αλ 

ζα δεζκεπηνχλ ή φρη λα ηεξήζνπλ νπνηαδήπνηε κειινληηθή δηάηαμε ηνπ Σξφπνπ 4· ηνλίδεη 

επηπιένλ φηη θάζε ηνκέαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο δηαηάμεηο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ θνηλνχ θαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο· 

32. ηνλίδεη φηη, πξηλ λα αλαιάβεη ηπρφλ λέεο δεζκεχζεηο ζρεηηθά κε ην παγθφζκην εκπφξην 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ππνβάιεη εθηελή εθηίκεζε ηνπ 

αληίθηππνπ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ηξφπσλ ηεο 

GATS απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο· δεηεί επηπιένλ απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ εθηίκεζε επηπηψζεσλ ηεο TiSA φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο απφ πιεπξάο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη νπνηαδήπνηε 

χθεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ απφ ηξίηεο ρψξεο. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA) 

(2015/2233(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: David Borrelli 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, 

πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο 

αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Απεπζχλεη ζηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ ζπλερηδφκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ TiSA, 

ηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο: 

 

Όζον αθορά ηη γενική προζέγγιζη: 

 

1. λα εμαζθαιίζεη: ην πιένλ πςειφ επίπεδν δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, ηελ πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα θαη ηε δηαβνχιεπζε κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο· ηελ εθαξκνγή ησλ ίδησλ θαλφλσλ γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ· ηελ ακνηβαηφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ, ζε φια ηα επίπεδα, 

ε νπνία ζα αληαλαθιά ην ηζνδχλακν επίπεδν θηινδνμίαο ηνπο· ηηο έγθαηξεο θαη ελδειερείο 

εθηηκήζεηο ηνπ αληηθηχπνπ· ηελ θαηαβνιή θάζε δπλαηήο πξνζπάζεηαο ψζηε ε TiSA λα 

θαηαζηεί πξαγκαηηθά πνιπκεξήο, πξνβαίλνληαο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο ψζηε λα εηζαρζεί 

ξήηξα πξνζρψξεζεο ζηε ζπκθσλία θαη ππνδερφκελε ζεξκά φινπο φζνπο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνην επίπεδν θηινδνμίαο κε εθείλν ησλ κεξψλ· 

2. λα δηαζθαιίζεη: ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ξπζκίδνπλ, λα παξέρνπλ θαη λα 

ρξεκαηνδνηνχλ απξφζθνπηα ππάξρνπζεο θαη κειινληηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο γεληθνχ 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε φια ηα επίπεδα· ηελ απφδνζε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηηο 

ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ελέξγεηαο, νη νπνίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο εηαηξίεο θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλνρήο, επλντθνχ 

θιίκαηνο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη απαζρφιεζεο 

πςειήο πνηφηεηαο· ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
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ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο· 

Όζον αθορά ηην αγορά ηηλεπικοινφνιών: 

3. λα εμαζθαιίζεη: φηη ε TiSA ζα απνθέξεη ζαθή πιενλεθηήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ, ηδίσο ζηηο ΜΜΔ θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο· φηη νη εηαηξίεο ηξίησλ 

ρσξψλ απφ νιηγνπσιηαθέο αγνξέο δελ ζα εθκεηαιιεχνληαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο 

αγνξάο ηεο ΔΔ· ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ γηα φινπο ηνπο παξφρνπο· 

4. λα δηαζθαιίζεη: φηη  νη πάξνρνη ηεο ΔΔ ζα έρνπλ ζηηο ρψξεο πνπ ζα ππνγξάςνπλ ηελ TiSA 

δίθαηε θαη ζπκκεηξηθή πξφζβαζε ζηελ αγνξά, απαιιαγκέλε απφ ηπρφλ κε 

δαζκνινγηθνχο θξαγκνχο θαη θξαγκνχο «κεηά απφ ηα ζχλνξα», φπσο είλαη νη 

ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε, ε αζπκκεηξία ησλ 

πξνηχπσλ, νη ηερλνινγηθέο επηβνιέο ή νη ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί, θαη νη θαλφλεο γηα ηελ 

απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ (ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ «ηνπηθφ βξφρν»), νη νπνίνη 

επλννχλ ηνπο θαηεζηεκέλνπο θνξείο· φηη νη ρψξεο πνπ ζα ππνγξάςνπλ ηελ TiSA ζα 

ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλνηρηήο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζεο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

ζην Γηαδίθηπν· 

5. λα απνθχγεη νπνηεζδήπνηε λέεο δεζκεχζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο ΔΔ· λα δηαηεξήζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ· λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο ζην Γηαδίθηπν· λα εμαζθαιίζεη φηη νη 

ρψξεο πνπ ζα ππνγξάςνπλ ηελ TiSA ζα δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή 

ηειεπηθνηλσληψλ.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΓΝΧΜΟΓΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκριζης 1.12.2015    
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3.12.2015 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA) 

(2015/2233(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Wim van de Camp 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Μεηαθνξψλ θαη Σνπξηζκνχ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, πνπ είλαη 

αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο: 

1. Απεπζχλεη, ζην πιαίζην ησλ ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζπκθσλία γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή: 

(i) λα ιάβεη ππφςε ηε ζεκαζία ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, ηνπξηζκνχ θαη 

παξάδνζεο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε, δεδνκέλνπ φηη νη 

επξσπαίνη πινηνθηήηεο ειέγρνπλ ην 40% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ, φηη 

ε βηνκεραλία αεξνκεηαθνξψλ ζηεξίδεη πάλσ απφ πέληε εθαηνκκχξηα ζέζεηο 

εξγαζίαο, φηη ε επξσπατθή ζηδεξνδξνκηθή βηνκεραλία αληηπξνζσπεχεη πάλσ 

απφ ηε κηζή παγθφζκηα παξαγσγή ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ 

θαη φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο παξακέλνπλ ζεκαληηθέο γηα ηηο ππεξεζίεο 

εθνδηαζηηθήο ζηελ ΔΔ· λα αλαγλσξίζεη ην δπλακηθφ ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ 

λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε· λα 

αλαγλσξίζεη ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ζηε βηνκεραλία ηνπξηζκνχ ε 

ειεπζέξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ· 

(ii) λα δηαζθαιίζεη φηη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε ν ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελνο ραξαθηήξαο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ε απμαλφκελε 

ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα κέζα κεηαθνξάο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ Δπξσπαίσλ· 

(iii) λα ηνλίζεη φηη ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο πξνζθέξεη νθέιε 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο, κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο· λα ππνγξακκίζεη φηη φινη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ, ηφζν 

αιινδαπνί φζν θαη εγρψξηνη, νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία 
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απηήλ· λα αλαγλσξίζεη φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηα ηζρχνληα ξπζκηζηηθά πιαίζηα· λα 

ζπλππνινγίζεη ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα ηεο ζπκθσλίαο· 

λα απνθχγεη ηηο άδηθεο ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, εμαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηνλ ζεβαζκφ ησλ ηζρπφλησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ· 

(iv) λα ιάβεη ππφςε ηε ζεκαζία ησλ ππεξεζηψλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα ζηελ θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή· 

(v) λα εληζρχζεη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ επηβαηψλ ζε φια ηα 

κέζα κεηαθνξάο έηζη ψζηε λα σθειεζνχλ θαη νη θαηαλαισηέο απφ ηελ παξνχζα 

ζπκθσλία· 

(vi) λα επηδηψμεη, σο καθξνπξφζεζκν ζηφρν, πςειφηεξε πνηφηεηα θαη πξφηππα 

αζθάιεηαο ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

κεηαθνξάο, ελζαξξχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηηο επηδφζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία 

ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα· 

(vii) λα εμαζθαιίζεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα εμεηάζνπλ ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηξφπν νπζηαζηηθφ θαη πλεχκα 

ακνηβαηφηεηαο· λα δηαηεξήζεη ην πεξηζψξην άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο· λα ζεβαζηεί ηελ αξρή ηεο κε 

εθαξκνγήο δηαθξίζεσλ· λα εμαηξέζεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ απφ ην 

πεδίν ηεο ζπκθσλίαο· 

(viii) λα ιάβεη ππφςε ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ειεπζέξσζεο, φπσο νη επηδήκηεο 

επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ κεηαθνξψλ· 

(ix) λα πξνσζήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην, νη νπνίεο ζα 

ζίγνπλ ζέκαηα φπσο ε δηαθάλεηα, νη πξνζεζκίεο, ε πξνζήθνπζα δηαδηθαζία, νη 

πεξηηηέο επηβαξχλζεηο, ε κε δηάθξηζε θαη ηα έλδηθα κέζα, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηελ απαίηεζε νη μέλεο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κεηαθνξψλ ή παξάδνζεο εληφο ηεο ΔΔ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

ηζρχνληα εληφο απηήο ξπζκηζηηθά πξφηππα· λα θαιέζεη ηηο ηξίηεο ρψξεο λα 

δεκνζηνπνηνχλ, κέζσ εηδηθψλ ελεκεξσηηθψλ εγγξάθσλ, ηηο ηζρχνπζεο 

λνκνζεζίεο ηνπο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κε ζηφρν έλαλ απινχζηεξν θαη 

πην απνηειεζκαηηθφ δηάινγν· 

(x) λα εμαηξέζεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο TiSA φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο θαη ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, φηαλ απηέο έρνπλ 

δεκφζην ραξαθηήξα· 

(xi) λα αληηκεησπίζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινπλ νξηζκέλεο ρψξεο φζνλ 

αθνξά ην αιινδαπφ θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θακπνηάδ· λα επηδηψμεη, σο 

καθξνπξφζεζκν ζηφρν, ηελ επηβνιή δεζκεπηηθψλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ θαλφλσλ 

γηα ηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 
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αξκνδηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) φζνλ 

αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ηνπ πεδίνπ ηεο αζθάιεηαο· λα 

δηεξεπλήζεη, ζε πεξίπησζε πνπ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη δελ πξνηίζεληαη 

λα ζεκεηψζνπλ νπζηαζηηθή πξφνδν, άιιεο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη επξσπατθνί αεξνκεηαθνξείο ζα αληηκεησπίδνπλ δίθαηεο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ· 

(xii) λα ππελζπκίζεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ηφζν σο απηφλνκε βηνκεραλία φζν θαη σο θνξέαο 

δηεπθφιπλζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ· λα πξνσζήζεη έλα ζαθέο θείκελν κε 

ηζρπξέο δεζκεχζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζηνπο ιηκέλεο θαη ζηηο 

αγνξέο θαζψο θαη ε εζληθή κεηαρείξηζε γηα ηηο ππεξεζίεο δηεζλψλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ· 

(xiii) λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζεη ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη πξαθηηθέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζε έλα λνκηθά 

δεζκεπηηθφ δηεζλέο θείκελν ην νπνίν ζα απνηξέπεη ηε κειινληηθή ζέζπηζε 

πξνζηαηεπηηθψλ θαλφλσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, εμαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηε ζπλνρή κε ηα ζρεηηθά δηεζλή πξφηππα, φπσο απηά πνπ έρνπλ 

ζεζπίζεη ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε 

Δξγαζίαο· 

(xiv) λα αληηκεησπίζεη θαη λα άξεη ηνπο πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο ππεξεζίεο 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε 

ακνηβαηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη πνιχ ζπρλά παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε 

εηαηξεηψλ ηεο ΔΔ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζην εμσηεξηθφ, ηα 

νπνία, αληηζέησο, ζηελ ΔΔ είλαη αλνηρηά γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο, γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κηθξψλ απνζηάζεσλ θαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπ θακπνηάδ· 

(xv) λα δηαθπιάμεη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηνπο 

πθηζηάκελνπο ή κειινληηθνχο εζληθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο άδεηεο δηακεηαθφκηζεο· 

(xvi) λα αληηηαρζεί ζε δεζκεχζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά φζνλ αθνξά ηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Σξφπνπ 4, θαζψο νη ελ ιφγσ 

δεζκεχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ αθελφο ζηε δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία 

ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο θακία πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη αθεηέξνπ ζηελ 

ππνλφκεπζε εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο αλψηεξνπ επηπέδνπ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο· 

(xvii) λα δηαζθαιίζεη φηη ε δηεπξπκέλε πξφζβαζε ζε αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ γηα 

ππεξεζίεο παξάδνζεο δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο ζηνλ ηαρπδξνκηθφ ηνκέα· λα αλαγλσξίζεη ηνλ θαίξην ξφιν 

ησλ θαζνιηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο· λα εληζρχζεη απηέο ηηο θαζνιηθέο ππεξεζίεο· 

2. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε κέρξη ηνχδε έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ 

δφζεθε ζην Κνηλνβνχιην ε επθαηξία λα δηαηππψζεη ηε ζέζε ηνπ πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο εληνιήο εθ κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ· 
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3. δεηεί λα ιακβάλνπλ φινη νη βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηα έγγξαθα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ TiSA θαη δεηεί ηε δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ 

δηαπξαγκαηεπηηθψλ θεηκέλσλ. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA)  

(2015/2233(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Monika Vana 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, πνπ είλαη 

αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο: 

1. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ απαξραησκέλσλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ 

ηεο GATS θαη γηα δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε λέεο ππεξεζίεο· αλαγλσξίδεη ηελ αμία 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ θαη παγθνζκίσο θαη δηαπηζηψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ 

Δπηηξνπή, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ απφ ην 2013 σο ην 2025 ζα πξνέιζεη απφ 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη φηη ην 90% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηελ ΔΔ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη ηδίσο ζε θιάδνπο 

πςειφηεξεο εηδίθεπζεο, φπσο νη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, νη επηρεηξεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ππεξεζίεο θαη ε πιεξνθνξηθή· δηαπηζηψλεη επίζεο φηη νη ππεξεζίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 70% ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 174 ηεο ΛΔΔ ζην πιαίζην ησλ ηξερνπζψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA)· 

2. επαλαιακβάλεη φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο θαζνιηθήο 

πξφζβαζεο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηνπ νηθνλνκηθά πξνζηηνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα είλαη πάληα εμαζθαιηζκέλεο ζε φιεο ηηο πφιεηο θαη ηηο 

πεξηθέξεηεο· πηζηεχεη φηη απηέο νη αξρέο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη απφ ηελ TiSA· 

επαλαιακβάλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα παξακείλνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο εηδηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο ν ηνκέαο ηεο χδξεπζεο, ζην πεδίν αξκνδηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή· 

3. ππελζπκίδεη φηη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηε ζπλνρή απνηειεί ην θχξην επελδπηηθφ ηεο 
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εξγαιείν, φρη κφλν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», αιιά 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επεηγνπζψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ· ηνλίδεη φηη νη 

βαζηθέο ηεο αξρέο θαη νη βαζηθνί ηεο ζηφρνη πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ 

ζην πιαίζην ηεο TiSA· 

4. ζεσξεί φηη ε ειεπζέξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

πξνσζήζεη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε·κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν· επλαιακβάλεη φηη απηή ε ειεπζέξσζε ζα πξέπεη λα 

ζέβεηαη ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πξφηππν ηεο ΔΔ θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ έρνπλ δψζεη ζηελ 

Δπηηξνπή ηελ εληνιή λα δηαπξαγκαηεπηεί, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνλ 

αληίθηππν ηεο TiSA ζηε ζπλνρή θαη ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δηαθπβέξλεζε ζηελ 

ΔΔ, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ζπιιέμεη θαη λα δεκνζηεχζεη ζπλνιηθά θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζε 

απηά ηηο εθηηκήζεηο ησλ εδαθηθψλ επηπηψζεσλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε 

ηεο, ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ TiSA, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ· 

6. ηνλίδεη φηη ε TiSA δελ ζα πξέπεη νχηε λα παξεκπνδίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα κεγάιν κεξίδην ησλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε ζπλνρή, θαη πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ελεξγφ ξφιν ζηελ παξνρή βαζηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, 

νχηε λα κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ λα πξνζηαηεχνπλ 

ην γεληθφ ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ ηνπο· επαλαιακβάλεη φηη ε TiSA δελ επηηξέπεηαη λα 

επεξεάζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

αξρψλ, πνπ πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη λα 

ζεζπίδνπλ λέεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο επηθξάηεηέο ηνπο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο ηνπο· ειπίδεη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

ζα ιεθζνχλ ππφςε απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί, κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ψζηε νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο λα κπνξνχλ 

λα εθπξνζσπνχλ ειεχζεξα ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηνπο· 

7. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ζπλζήθεο 

θαη ζην Πξσηφθνιιν αξηζ. 26 ηεο ΛΔΔ, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο εζληθέο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο· ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη επίζεο 

ζεβαζηφ ην πξνλφκηφ ηνπο λα δεκηνπξγνχλ λέεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζην κέιινλ· 

εθθξάδεη σο εθ ηνχηνπ ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή έρεη δειψζεη δεκφζηα 

θαη επαλεηιεκκέλα φηη ζα εμαηξέζεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 

ηελ TiSA θαη θαιεί, γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη νη πθηζηάκελεο 

θαη κειινληηθέο ππεξεζίεο θνηλήο σθειείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 

γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, ζα παξακείλνπλ έμσ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

TiSA, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη εζληθέο θαη, θαηά πεξίπησζε, νη ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζα δηαηεξήζνπλ ζην αθέξαην ην δηθαίσκα εηζαγσγήο, έγθξηζεο, 

δηαηήξεζεο ή θαηάξγεζεο ηπρφλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε, ηελ νξγάλσζε, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πλζήθεο· 

πηζηεχεη, επηπιένλ, φηη ππάξρεη αλάγθε ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ παξφρσλ 
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επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ· 

8. θξνλεί φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA είλαη φιν θαη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο ΔΔ· ηνλίδεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ TiSA κπνξεί λα είλαη κηα 

επθαηξία ελίζρπζεο ηνπ παγθφζκηνπ βαζηζκέλνπ ζε θαλφλεο εκπνξίνπ, φηη ζα είλαη 

αλνηρηέο θαη δηαθαλείο, ζα ηεξνχλ ηα πξφηππα ηεο ΔΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, θαη ζα απμήζνπλ ηελ ακνηβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά· 

9. ππελζπκίδεη φηη ηα θνηλσληθά κνληέια πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα θξάηε κέιε δελ αθνξνχλ 

κφλν ηελ ππνρξέσζε φζνλ αθνξά ηελ παξνρή, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηε δεκνθξαηηθή επνπηεία ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο· θαιεί, 

σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ζθνπφ λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη λα ηηο ζπκβνπιεπηεί - παξάιιεια 

κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ - θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απφςεηο ηνπο ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο νδεγίεο ζην 

πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ TiSA, δεδνκέλνπ ηνπ θαίξηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαη ηελ παξνρή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· εθθξάδεη, ελ 

πξνθεηκέλσ, επηδνθηκαζία γηα ηελ θαζηέξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

δηαιφγνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηηο δηαξθείο πξνζπάζεηεο λα θαηαζηεί ε ζέζε ηεο 

ΔΔ ζην πιαίζην ησλ ζπλνκηιηψλ γηα ηελ TiSA φζν ην δπλαηφλ δηαθαλέζηεξε, κέζσ ηεο 

ηαθηηθήο ππνβνιήο αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΧΝ, ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 
ΚΑΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA)   

(2015/2233(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Jan Philipp Albrecht 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ 

πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

– έρνληαο ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 

ζπκθσλία γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA)
1
, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Έλσζε δεζκεχεηαη απφ ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ν Υάξηεο) θαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ην άξζξν 8 

απηνχ πνπ αθνξά ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη απφ 

ην άξζξν 16 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) γηα ην ίδην 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πξσηνγελνχο 

δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζεβαζηφ ζε φιεο ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Έλσζε δεζκεχεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ην άξζξν 2 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) λα δηαθπιάζζεη ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Έλσζε δεζκεχεηαη απφ ηα άξζξα 20 θαη 21 ηνπ Υάξηε λα 

δηαθπιάζζεη ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 1 θαη ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 3 ΔΔ νξίδνπλ 

ακθφηεξα φηη «νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην αλνηρηά θαη εγγχηεξα ζηνπο 

                                                 
1
 Έγγξαθν ηνπ πκβνπιίνπ 6891/13 ADD 1. 
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πνιίηεο»· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθάλεηα θαη ν αλνηθηφο δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

εηαίξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηψλ, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ηφζν θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

Κνηλνβνχιην ζπλππνγξάθεη ηελ έθθιεζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή γηα κηα δηαθαλή 

πξνζέγγηζε, 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δηεζλείο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ (TiSA) άπηνληαη ησλ δηεζλψλ ξνψλ δεδνκέλσλ, ελψ απνθιείνπλ πιήξσο ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δήηεκα πνπ ζα ζπδεηεζεί 

εθ παξαιιήινπ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζρέδην θεηκέλνπ ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

γηα ηελ TiSA ζα ππνλνκεχζεη ελδερνκέλσο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο εγγπήζεηο ηεο ΔΔ φζνλ 

αθνξά ηε κεηαθνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

Κνηλνβνχιην επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ αθνχ εμεηάζεη 

φιεο ηηο κειινληηθέο πξνηάζεηο θαη ηα ζρέδηα θεηκέλσλ γηα ηε ζπκθσλία TiSA· 

1. απεπζχλεη ζηελ Δπηηξνπή ηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο: 

 α) λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζπκθσλία εγγπάηαη ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ησλ πξνηχπσλ ηεο ΔΔ 

πνπ αθνξνχλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςεο κηαο λνκηθψο 

δεζκεπηηθήο θαη αλαζηαιηηθήο ξήηξαο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ ηεο ΔΔ κε ηξίηεο ρψξεο· 

 β) λα ελζσκαηψζεη, σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα, νινθιεξσκέλε θαη ζαθή νξηδφληηα 

απηνδχλακε δηάηαμε, βαζηδφκελε ζην άξζξν XIV ηεο Γεληθήο πκθσλίαο γηα ην 

Δκπφξην Τπεξεζηψλ (GATS), ε νπνία λα εμαηξεί πιήξσο απφ ηε ζπκθσλία ην 

πθηζηάκελν θαη κειινληηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα είλαη απηή ζε ζπλάθεηα κε άιια 

ζηνηρεία ηεο TiSA, θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζπκθσλία δελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή 

εμαηξέζεσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ δηθαηνινγνχληαη ζην πιαίζην ησλ 

ζρεηηθψλ θαλφλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (άξζξα XIV θαη XIVα ηεο 

GATS)· 

 γ) λα δηαζθαιίζεη φηη ε κεηαθνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθηφο ηεο Έλσζεο ππφθεηηαη 

ζηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ κεηαθνξψλ ζε ηξίηεο ρψξεο· λα δηαπξαγκαηεπζεί 

δηαηάμεηο νη νπνίεο άπηνληαη ησλ ξνψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κφλνλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη θαη γίλεηαη ζεβαζηή ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· 

 δ) λα αληηηαρζεί ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην ζρέδην θεθαιαίνπ ησλ ΖΠΑ γηα ηελ TiSA ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην· 

 ε) λα έρεη θαηά λνπ φηη νη θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηελ κεηαθνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

απαγνξεχνπλ ελδερνκέλσο ηελ επεμεξγαζία παξφκνησλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο, 

εάλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν θαηαιιειφηεηαο ηεο ΔΔ· λα επηκείλεη φηη 

νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
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επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηηο 

δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ· λα ζπλεξγαζζεί κε ηξίηεο ρψξεο ζηα θαηάιιεια θφξα, κε 

ζηφρν ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ πςειψλ πξνηχπσλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ αλά 

ηνλ θφζκν· 

 ζη) λα επηδείμεη πιήξε κέξηκλα φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα ηεξήζεη ηελ 

ππνρξέσζε πνπ έρεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 218 παξάγξαθνο 10 ΛΔΔ, ηνπ νπνίνπ ν 

δεζκεπηηθφο ραξαθηήξαο έρεη επηβεβαησζεί απφ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ
1
, θαη λα ηεξεί πιήξσο θαη άκεζα ελήκεξν ην Κνηλνβνχιην ζε φια ηα 

ζηάδηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα ζρεηηθά 

κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο έγγξαθα απφ φιεο ηεο πιεπξέο, κε εμαίξεζε ηα 

δηαβαζκηζκέλα έγγξαθα γηα ηα νπνία παξέρεηαη ζαθήο αηηηνιφγεζε αλά πεξίπησζε, 

κε δεκφζηα αηηηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα κε θνηλνπνηεζέληα κέξε ησλ ελ 

ιφγσ εγγξάθσλ ελδέρεηαη λα ππνλνκεχζνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη νπζηαζηηθά ηα 

ζπκθέξνληα πνπ πξνζηαηεχνπλ νη εμαηξέζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Μαΐνπ 

2001, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο
2
· λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζπκθσλία 

δελ απνδπλακψλεη ζε θακία πεξίπησζε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε επίζεκα έγγξαθα. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA)  

(2015/2233(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Monika Vana 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξφιν πνπ νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηηο γπλαίθεο θαη γηα ηνπο άλδξεο ιφγσ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θχισλ ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο, ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηελ TiSA δελ έγηλε θακία αλαθνξά ζην 

αίηεκα γηα κεγαιχηεξε ζπλεθηίκεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ, ελψ δελ ππάξρεη επαξθήο ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησλ 

ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην εκπφξην θαη ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ είλαη επί ηνπ 

παξφληνο ελζσκαησκέλε ζε πεξηνξηζκέλν κφλν βαζκφ ζηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο θαη 

ζπκθσλίεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί ε εμέηαζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ππφ εμέιημε ειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ·ζηα δχν θχια· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηηπρία ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα θξίλεηαη κε 

βάζε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν έρεη εμίζνπ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν 

θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη φηη γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξέπεη λα κειεηψληαη, λα αλαιχνληαη θαη 

λα ζπλεθηηκψληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα νη δηαθνξεηηθέο θαη πνιπζχλζεηεο επηπηψζεηο ηεο 

ζηα δχν θχια· επηζεκαίλεη φηη ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο ζα πξέπεη θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε λα απνηειεί ηε βάζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαινγία εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ επεξεάδεη φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζε ζέκαηα εξγαζίαο, 

απαζρφιεζεο θαη ακνηβήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη δηαξζξσηηθήο θχζεσο δηαθξίζεηο θαη φηη, γηα παξάδεηγκα, ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ· 
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ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ελψ κηα εκπνξηθή ζπκθσλία ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηε ζέζε ηνπ 

πξηλ λα εγθξίλεη ην πκβνχιην ηε δηαπξαγκαηεπηηθή εληνιή γηα ηε ζπκθσλία ζρεηηθά κε 

ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA) θαη φηη ελέθξηλε πξφηαζε ςεθίζκαηνο 

ζηηο 4 Ηνπιίνπ 2013 γηα λα εθθξάζεη ηε ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή εληνιή 

γηα ηελ TiSA· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν νη γπλαίθεο πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη φηη νξηζκέλεο απφ απηέο ππνρξεψλνληαη εμαηηίαο 

ηεο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο παηξίδεο ηνπο· επηζεκαίλεηαη φηη ε πνιηηηθή εκπνξίνπ πξέπεη λα 

επηδηψθεη ηελ απνηξνπή απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φηη, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο απαζρνινχληαη σο εξγαδφκελεο ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ζηνλ ηνκέα παξνρήο δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, θαη φηη, σο ρξήζηξηεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, εμαξηψληαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απ΄ φζν νη άληξεο απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, νηθνλνκηθά 

πξνζηηέο, θνληηλέο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη ζχκθσλεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 

εηδηθφηεξα ζε φ, ηη αθνξά θνηλσληθέο ππεξεζίεο, φπσο ε θχιαμε παηδηψλ θαη ε θξνληίδα 

γηα ηνπο ειηθησκέλνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ, πεξηθνπήο ή 

αχμεζεο ηηκψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο θξνληίδαο 

αλαιακβάλνπλ θπξίσο γπλαίθεο ρσξίο ακνηβή, νη νπνίεο ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ, ή κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κφλν σο κεξηθή απαζρφιεζε, εξγαζία κε 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κείσζε ή νη πεξηθνπέο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ 

ζπκβάιινπλ ζπλήζσο ζηε κεηαηφπηζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ησλ θηλδχλσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ θιάδσλ ηεο κε ακεηβφκελεο παξνρήο θξνληίδαο θαη ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο, πνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ γπλαίθεο θαη φηη εκπνδίδεη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ 

επίηεπμε ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξφιν πνπ ε TiSA ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη επθαηξία γηα 

βηψζηκε αλάπηπμε, ζα κπνξνχζε επίζεο λα ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη λα πξνσζήζεη ηε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε 

πςειά πξφηππα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε TiSA ζα πξέπεη 

απφ κφλε ηεο λα πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη δελ πξέπεη επ’ νπδελί λα κεηψζεη 

ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ ΔΔ θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε TiSA πξννξίδεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν πξφηππν γηα ην 

παγθφζκην εκπφξην, κε 51 ζπκκεηέρνληεο λα εθπξνζσπνχλ πνζνζηφ 70% ησλ 

παγθφζκησλ ζπλαιιαγψλ ππεξεζηψλ, θαη φηη είλαη απφιπηα ζεκαληηθφ νη λέεο ξπζκίζεηο 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ λα πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ· 

1. ηνλίδεη φηη ε ηήξεζε ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζπληζηά δεζκεπηηθή λνκηθή απαίηεζε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή νθείιεη λα εθπιεξψζεη, 

κεηαμχ άιισλ, κέζσ εθηηκήζεσλ αληηθηχπνπ ζηε βησζηκφηεηα· ελ πξνθεηκέλσ, θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη εηδηθνχο δείθηεο θχινπ·θαη λα δηελεξγήζεη εηδηθέο γηα ην θάζε 
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θχιν εθηηκήζεηο αληίθηππνπ, ρσξηζηέο κε βάζε ηελ ειηθία θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίεο ζα αληαλαθινχλ ηνπο δηαθφξνπο ξφινπο ησλ γπλαηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ΔΔ είλαη άκεκπηε σο πξνο ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ· 

2. ηνλίδεη φηη ε ΔΔ είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηεο πξναγσγήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πξνηχπσλ  πηζηεχεη φηη νη αμίεο απηέο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηηο δηεζληθέο θαη εζληθέο 

ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπκθσληψλ φπσο ε TiSA νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο σο κέζν ελεξγνχ ζηήξημεο απηψλ ησλ ζηφρσλ· 

3. ζεσξεί φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε ζπκθσλία TiSA, θαη 3 έηε κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ ζα έρεη ε ελ ιφγσ 

ζπκθσλία ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ· 

4. πηζηεχεη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, φια ηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ TiSA 

πξέπεη λα δεζκεπηνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ζεβαζκφ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ζεβαζκφ 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηελ ειεπζέξσζε θαη ην άλνηγκα 

ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ· 

5. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ ελ 

εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεσλ· 

6. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη γηα ηελ αλεπαξθή πξνζνρή 

πνπ δίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο γηα άλδξεο θαη 

γπλαίθεο· 

7. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην πκβνχιην δελ αλέκεηλε ηηο απφςεηο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ πξνηνχ δψζεη ηελ εληνιή θαη ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα ρακέλε επθαηξία γηα 

λα θαηαζηνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο απφιπηα δεκνθξαηηθέο θαη λα δηαζθαιηζηεί επζχο 

εμαξρήο ε ζπκκεηνρή εθείλσλ πνπ ελδερνκέλσο ζίγνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε TiSA, φπσο 

π.ρ. νη γπλαίθεο· 

8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ αιιά αιιειέλδεησλ πνιηηηθψλ, φπσο νη πνιηηηθέο γηα ην εκπφξην, ηελ 

αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ αληίθηππν ζηα δηθαηψκαηα γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ, ζηε ρεηξαθέηεζή 

ηνπο θαη ζηα δηθαηψκαηα ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαηξνθή, ηελ εξγαζία θαη ην 

λεξφ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη απηά ηα δεηήκαηα ζηηο εθηηκήζεηο αληίθηππνχ 

ηεο, νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηνζδήπνηε αξλεηηθφο αληίθηππνο ηεο TiSA ή ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ· 

9. ζπληζηά ζεξκά λα αμηνπνηήζεη ε ΔΔ ηελ πνιηηηθή ηεο βνχιεζε γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη νη 

επξσπατθέο, εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ζα δηαηεξήζνπλ ζην αθέξαην ην δηθαίσκα λα 

ζεζπίδνπλ, λα εγθξίλνπλ, λα δηαηεξνχλ ή λα θαηαξγνχλ ηπρφλ κέηξα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάζεζε, ηελ νξγάλσζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη λα 
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εμαηξνχλ ζπγθεθξηκέλα φιεο ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηφζν απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην δεκφζην φζν θαη απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηδηψηεο, απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο TiSA, θαη λα ζπκπεξηιάβεη ξήηξα ρξπζνχ θαλφλα γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο, 

νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηά ηνπο· ππνγξακκίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ζεκαζία 

ησλ ηνκέσλ ηεο παηδείαο θαη ηεο πγείαο θαζψο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο δηαξθνχο 

πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο· 

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην ελδερφκελν ν αληίθηππνο ηεο TiSA λα επηθέξεη 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ· ππελζπκίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ζεκαζία ηεο εμαζθάιηζεο 

δηαπξαγκαηεπηηθψλ νκάδσλ κε ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ θαη, εθφζνλ 

ρξεηάδεηαη, κέηξσλ πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηα θξάηε 

κέιε φηαλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ε TiSA· 

11. δεηεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ TiSA ξήηξα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ε νπνία λα 

πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαζψο θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαηάιιεινη 

δείθηεο πνπ λα εγγπψληαη φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε φηαλ ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ε TiSA· 

12. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπιιέγνπλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ην θάζε 

θχιν μερσξηζηά, γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζπκθσληψλ 

σο πξνο ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη λα εθαξκφδνπλ κέηξα ζεηηθήο 

δηάθξηζεο· 

13. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εγγπεζεί φηη ηα νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ πεξί ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη θαηά ηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ· 

14. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη φπνπ ε TiSA αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο ΣΠΔ, 

ζα είλαη ζπκβαηή κε ηελ αχμεζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα· 

15. δεηεί ηε ζπλέρηζε θαη ηελ ελίζρπζε, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπαίνπ 

Γηακεζνιαβεηή γηα ηελ TTIP, ησλ ελ εμειίμεη πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κέζσ ηεο άκεζεο δεκνζίεπζεο φισλ ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ TiSA, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ 

πξνηάζεσλ, θαη ηδίσο ησλ νινθιεξσκέλσλ θεηκέλσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο· δεηεί 

επεηγφλησο ηελ ελίζρπζε ηεο δηαξθνχο θαη δηαθαλνχο αλάιεςεο ελεξγνχ δξάζεο απφ 

θνηλνχ κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη φια ηα ζπλαθή ππνπξγεία ζε επίπεδν θξάηνπο 

κέινπο· δεηεί λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαη ηδίσο ησλ 

γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ησλ επξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία· 

16. ζεσξεί νπζηψδεο λα πεξηιακβάλεη ε ζπκθσλία ξήηξα πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο ρψξεο λα 

αληηζηξέθνπλ ηελ ειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηδίσο αλ απνδεηρηεί φηη επηδξά αξλεηηθά 

ζηηο γπλαίθεο· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, λα θαηαξηηζζεί ζεηηθφο θαηάινγνο θαη λα εμαηξεζνχλ 

απφ ηε ζπκθσλία νη ξήηξεο κε αλαζηξεςηκφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο. 
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