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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες της 

Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για αύξηση 

της διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις για 

τη διατλαντική εταιρική σχέση 

συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) μέσω 

της υποβολής προτάσεων στην Επιτροπή· 

επιδοκιμάζει την επακόλουθη δημοσίευση 

από την Επιτροπή πολυάριθμων 

εγγράφων σχετικά με την ΤΤΙΡ,  και την 

ως εκ τούτου προώθηση της διαφάνειας 

ως έναν από τους τρεις πυλώνες της νέας 

εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής· 

τονίζει εκ νέου την ανάγκη βελτιωμένης 

διαφάνειας στις διεθνείς συμφωνίες όπως 

η TTIP, η CETA και άλλες, όπως ζητούν 

πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες που 

απευθύνονται στην Επιτροπή Αναφορών· 
ζητεί να καταβληθούν εντονότερες και 

ευρύτερες προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό, 

ώστε να διασφαλισθεί η εμπιστοσύνη των 

ευρωπαίων πολιτών· 

3. επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες της 

Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για αύξηση 

της διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις για 

τη διατλαντική εταιρική σχέση 

συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) μέσω 

της υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για τη 

μυστικότητα που περιβάλλει τις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με την TTIP· 

επιμένει στην εγκατάλειψη των 

διαπραγματεύσεων για την TTIP, διότι η 

TTIP ανοίγει τον δρόμο για περισσότερη 

φιλελευθεροποίηση, απορρύθμιση και 

ιδιωτικοποίηση, υπονομεύοντας μεταξύ 

άλλων τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

πολιτών σε υψηλού επιπέδου κοινωνική, 

περιβαλλοντική και υγειονομική 

προστασία· υπογραμμίζει τις 

συνεχιζόμενες ανησυχίες των πολιτών 

σχετικά με αυτές τις διαπραγματεύσεις· 

πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλίζεται 

πλήρης διαφάνεια και το υψηλότερο 

επίπεδο δημοκρατίας στις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με όλες τις 

διεθνείς συμφωνίες· ζητεί να καταβληθούν 

εντονότερες και ευρύτερες προσπάθειες 

στο πλαίσιο αυτό, ώστε να διασφαλισθεί η 

εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών· 
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  19α. τονίζει ότι ο διορισμός του πρώην 

Προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso ως 

συμβούλου και μη εκτελεστικού προέδρου 

της Goldman Sachs International αυξάνει 

τη δυσπιστία των πολιτών έναντι της 

Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία 

της και την ανεξαρτησία της από 

ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα· 
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