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Πρόλογος

«Η TTIP είναι σημαντική: παρέχει τεράστιες 
δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξης και συμβάλλει στην 
καθιέρωση υψηλών προτύπων για το εμπόριο 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Επιπλέον, σας αφορά. Για να μπορέσει λοιπόν 
η συμφωνία να πετύχει τους στόχους της, 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής 
και ανοικτή —και να εμπλέκει όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς.

Ως επίτροπος εμπορίου της ΕΕ είμαι αποφασι-
σμένη να εξασφαλίσω ότι αυτές οι εμπορικές 
συνομιλίες θα είναι οι πιο διαφανείς 
συνομιλίες που έκανε ποτέ η ΕΕ.

Το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας 
εντάσσεται σ’ αυτή την προσπάθεια.

Εξηγεί κάθε κεφάλαιο της TTIP. Γιατί 
διαπραγματευόμαστε. Τι θέλουμε. Και πώς 
αντιμετωπίζουμε τους προβληματισμούς των 
πολιτών.

Και όλα αυτά με απλά λόγια.

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η γνώμη 
σας είναι σημαντική. Γι’ αυτό, επισκεφθείτε τον 
δικτυακό μας τόπο και πείτε μας την άποψή 
σας: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/
ttip/have-your-say/»

Cecilia Malmström 
Επίτροπος εμπορίου της ΕΕ 

Μάρτιος 2015

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
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Λίγα λόγια για την TTIP
Η ΕΕ διαπραγματεύεται μια εμπορική και επεν-
δυτική συμφωνία με τις ΗΠΑ —τη διατλαντική 
εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων 
ή TTIP.

 Περιεχόμενο
Με την TTIP θέλουμε να διευκολύνουμε τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρές), 
με τους εξής τρόπους:
• άνοιγμα των ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις·
• μείωση της γραφειοκρατίας για τις 

εξαγωγικές επιχειρήσεις·
• θέσπιση κανόνων για ευχερέστερες και 

δικαιότερες εξαγωγές, εισαγωγές και 
επενδύσεις.

Ο παρών οδηγός εξηγεί αναλυτικά το περι-
εχόμενο της TTIP.

 Αντίκτυπος
Ανεξάρτητες μελέτες και προηγούμενες εμπο-
ρικές συμφωνίες της ΕΕ δείχνουν ότι η TTIP 
θα συμβάλει:
• στη δημιουργία θέσεων εργασίας και 

ανάπτυξης·
• στη μείωση των τιμών και στην αύξηση 

των επιλογών.

Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την ΕΕ:
• να επηρεάσει τους κανόνες του παγκόσμιου 

εμπορίου·
• να προωθήσει τις αξίες μας διεθνώς.

Όμως δεν μπορεί να υπογραφεί αυτή 
η συμφωνία πάση θυσία. Για παράδειγμα, 
πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι:
• τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πληρούν 

τα υψηλά μας πρότυπα που:
 – προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και 

ασφάλεια, και το περιβάλλον·
 – ωφελούν την κοινωνία με άλλους 

τρόπους.

• οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα διατηρούν 
πλήρως το δικαίωμά τους:
 – να εκδίδουν κανόνες ή νόμους για την 

προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος·

 – να διοικούν τις δημόσιες υπηρεσίες 
όπως θέλουν.

 Διαδικασία
Το 2013 οι κυβερνήσεις της ΕΕ έδωσαν 
εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί.

Σήμερα, τις εμπλέκουμε στις διαπραγματεύσεις 
μας, μαζί με:
• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
• τ ις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, τις ενώσεις καταναλωτών, 
τις ομάδες για την υγεία και άλλες ομάδες 
συμφερόντων·

• το κοινό.

Όταν θα έχουμε το τελικό κείμενο, εκείνοι 
που θα πάρουν τις αποφάσεις θα είναι οι 
κυβερνήσεις και οι ευρωβουλευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον πιθανό αντίκτυπο της TTIP και τη 
διαδικασία για την επίτευξη της τελικής 
συμφωνίας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.ec.europa.eu/trade

http://www.ec.europa.eu/trade
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Claus Olsen
Διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ 

Αρτοποιεία Mette Munk, Δανία

«Ελπίζουμε ότι οι τρέχουσες συνομιλίες ΕΕ–ΗΠΑ θα 
καταργήσουν τους φόρους που πληρώνουμε στα 

αμερικανικά τελωνεία».

Πείτε μας τη γνώμη σας
Η ομάδα μας για τη διαπραγμάτευση της TTIP 
θέλει ν’ ακούσει τις απόψεις σας.

Γι’ αυτό επικοινωνήστε μαζί μας:

 τηλεφωνικά ή γραπτά

• τηλέφωνο:  00800 67891011
• ηλ. διεύθυνση: h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /

trade/trade-policy-and-you/contacts/
online-enquiry/

 ακολουθήστε μας: @EU_TTIP_team

ή επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο www.
ec.europa.eu/trade για:

 να σχολιάσετε τις προτάσεις μας  

…κατά τη διενέργεια δημόσιων διαβουλεύσεων,

  να συναντηθείτε με την ομάδα TTIP 
της ΕΕ,

να δηλώσετε συμμετοχή σε μια από τις τακτικές 
συνεδριάσεις της, αν εκπροσωπείτε συγκεκρι-
μένο κλάδο,

  να επικοινωνήσετε με τον ευρωβου-
λευτή σας.

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
https://twitter.com/EU_TTIP_team
http://www.ec.europa.eu/trade
http://www.ec.europa.eu/trade
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Το περιεχόμενο της TTIP — 
Επισκόπηση
Η TTIP θα αποτελείται από 24 κεφάλαια , 
ομαδοποιημένα σε 3 μέρη.

  Μέρος 1: Πρόσβαση 
στην αγορά

Το πρώτο μέρος της TTIP θα λειτουργεί όπως 
ακριβώς άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

Κοινώς, θα βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις —ανεξάρτητα από το μέγεθος και το 
προϊόν τους— να έχουν καλύτερη πρόσβαση 
σε υπερπόντιες αγορές εκτός Ευρώπης.

Με την TTIP, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα 
μπορούν:
• να πραγματοποιούν περισσότερες εξαγω-

γές στις ΗΠΑ και να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις·

• να εισάγουν περισσότερα από τα αγαθά 
ή τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη για τα 
τελικά προϊόντα τους·

• να προσδιορίζουν ευκολότερα πότε ένα 
προϊόν θεωρείται ότι έχει κατασκευαστεί 
στην Ευρώπη («Made in Europe») ή στις 
ΗΠΑ·

• να επενδύουν στις ΗΠΑ με μεγαλύτερη 
ευκολία.

  Μέρος 2: 
Κανονιστική 
συνεργασία

Σ’ αυτό το μέρος ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για 
μια εμπορική συμφωνία της ΕΕ. 

Στόχος μας είναι να υπάρξει πολύ στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Για τις εξαγωγές τους στις ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τους 
αμερικανικούς κανόνες για τα πρότυπα.

Και συχνά, αυτοί οι κανόνες εξασφαλίζουν το 
ίδιο επίπεδο ασφάλειας ή ποιότητας, αλλά 
διαφέρουν ως προς:
• τις τεχνικές τους λεπτομέρειες·
• τις διαδικασίες που προβλέπονται για τον 

έλεγχο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων 
με αυτούς.

Αυτό μπορεί να είναι δαπανηρό, ιδίως για τις 
μικρότερες επιχειρήσεις.

Η συνεργασία σε επίπεδο κανονιστικών ρυθ-
μίσεων μπορεί να μειώσει αυτό το κόστος, 
διατηρώντας ταυτόχρονα τα αυστηρά επίπεδα 
προστασίας που προβλέπει η ΕΕ για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον.

  Μέρος 3: Κανόνες
Σ’ αυτό το μέρος, θέλουμε να καθορίσουμε 
νέους κανόνες, ώστε να βοηθήσουμε όλες 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις:
• να επωφεληθούν πλήρως από την TTIP, ιδίως 

οι μικρότερες επιχειρήσεις·
• να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια και τις 

πρώτες ύλες που χρειάζονται·
• να προστατεύουν τη διανοητική ιδιοκτησία 

τους —την έρευνα και τις ιδέες πίσω από 
τα νέα προϊόντα·

• να επενδύουν με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας 
ότι θα έχουν προστασία σε περίπτωση 
αρνητικών εξελίξεων, και να εξοικονομούν 
χρόνο και χρήμα από τη γραφειοκρατία 
στα τελωνεία.

Επίσης, στο μέρος αυτό, θέλουμε να καθιερώ-
σουμε:
• μέτρα που να βάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη 

στην καρδιά της TTIP·
• επίσημο σύστημα που να διασφαλίζει ότι 

η κοινωνία των πολιτών θα μας υπενθυ-
μίζει τις δεσμεύσεις μας·

• μηχανισμό για τη διευθέτηση των διαφορών 
μεταξύ των κυβερνήσεων στην ΕΕ και 
τις ΗΠΑ, τον οποίο όλοι θα εμπιστεύονται.



9ΤΌ  ΠΕΡ Ί ΕΧΌΜΕΝΌ ΤΗΣ  TT I P  — ΕΠ Ί ΣΚΌΠΗΣΗ

3 
μέ

ρη 1� Πρόσβαση στην 
αγορά

2� Κανονιστική 
συνεργασία 3� Κανόνες

24
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άλ
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1.1. Τελωνειακοί 
δασμοί Οριζόντιο κεφάλαιο 3.1. Βιώσιμη 

ανάπτυξη

1.2. Υπηρεσίες 2.1. Κανονιστική 
συνοχή 

3.2. Ενέργεια και 
πρώτες ύλες

1.3. Δημόσιες 
συμβάσεις

2.2. Τεχνικοί φραγμοί 
στο εμπόριο

3.3. Διευκόλυνση 
των τελωνειακών 
διαδικασιών και του 
εμπορίου

1.4. Κανόνες 
καταγωγής

2.3. Ασφάλεια των 
τροφίμων και υγεία 
των ζώων και των 
φυτών (1)

3.4. Μικρές 
και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ειδικοί κλάδοι

3.5. Προστασία 
των επενδύσεων, 
επίλυση 
διαφορών μεταξύ 
επενδυτών–κράτους 

2.4. Χημικές ουσίες
3.6. Επίλυση 
διακρατικών 
διαφορών

2.5. Καλλυντικά 3.7. Ανταγωνισμός 

2.6. Μηχανοτεχνία

3.8. Διανοητική 
ιδιοκτησία και 
γεωγραφικές 
ενδείξεις

2.7. Τεχνολογία της 
πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ)

2.8. Ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα

2.9. Φυτοφάρμακα

2.10. Φαρμακευτικά 
προϊόντα

2.11. 
Κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα

2.12. Οχήματα

(1) Ο επίσημος τίτλος του κεφαλαίου είναι «Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα».
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Το περιεχόμενο της TTIP ανά 
κεφάλαιο
Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου 
να εξασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για 
την TTIP θα είναι διαφανείς.

Γι’ αυτό έχουμε ήδη σημειώσει μεγαλύτερη 
πρόοδο από ποτέ σε σχέση με τις συνομιλίες 
για τις προγενέστερες εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ —δημοσιεύοντας τα ενωσιακά κείμενα 
διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια που 
έχουμε ήδη συντάξει.

Πρόκειται για έγγραφα που διαβιβάζουμε 
στους αμερικανούς ομολόγους μας σε 
γύρους απευθείας συνομιλιών διάρκειας μιας 
εβδομάδας. Τα δικά μας και τα δικά τους κείμενα 
συνιστούν τη βάση των συνομιλιών μας.

Υπάρχουν δύο τύποι εγγράφων:
• προτάσεις κειμένων —πρόκειται για τις 

αρχικές προτάσεις της ΕΕ για νομικά κείμενα 
σχετικά με θέματα της TTIP.

Το κείμενο της τελικής συμφωνίας θα είναι 
καρπός των διαπραγματεύσεών μας επί αυτών 
των κειμένων·
• κείμενα θέσεων —στα οποία καταρτίζεται 

και περιγράφεται η προσέγγιση της ΕΕ 
σχετικά με θέματα των διαπραγματεύσεων 
της TTIP.

Τα έγγραφα θα τα βρείτε ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ec.europa.eu/trade

Οι ακόλουθες σελίδες του οδηγού εξηγούν, για 
κάθε κεφάλαιο της TTIP:
• γιατί διαπραγματευόμαστε το κάθε ζήτημα·
• τι θέλουμε στην τελική συμφωνία·
• ποιες είναι οι βασικές ευαισθησίες ή ανη-

συχίες που γνωρίζουμε, και τι κάνουμε για 
να τις λάβουμε υπόψη.

http://www.ec.europa.eu/trade
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TTIP — Μέρος 1

Πρόσβαση στην αγορά
Εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ

Κεφάλαιο 1.1. Τελωνειακοί δασμοί
Περικοπή ή κατάργηση δασμών σε 
εμπορεύματα που εξάγει το ένα μέρος στο 
άλλο

Κεφάλαιο 1.2. Υπηρεσίες Διευκόλυνση της πώλησης υπηρεσιών στις 
ΗΠΑ

Κεφάλαιο 1.3. Δημόσιες συμβάσεις
Δικαίωμα υποβολής προσφορών από 
επιχειρήσεις της ΕΕ σε αμερικανικές δημόσιες 
συμβάσεις 

Κεφάλαιο 1.4. Κανόνες καταγωγής Συμφωνία κανόνων που καθορίζουν την 
καταγωγή των προϊόντων
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  1�1� Eμπορευματικές συναλλαγές και δασμοί
Μείωση του κόστους των εξαγωγών και των εισαγωγών 
εμπορευμάτων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να καταργήσουμε δασμούς και άλλα 

εμπόδια στο εμπόριο·
• να τονώσουμε την οικονομία και να 

δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας·
• να βοηθήσουμε την ανάπτυξη και τον 

διεθνή ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
εμπορευματικών συναλλαγών και 
των δασμών
Οι τελωνειακοί δασμοί (ή, απλώς, δασμοί) 
καθιστούν ακριβότερες τις εμπορευματικές 
συναλλαγές.

Αυτό δυσχεραίνει την πώληση εμπορευμάτων 
από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, γιατί 
αυξάνει την τιμή τους σε σχέση με τα αντίστοιχα 
αμερικανικά προϊόντα.

Κατά κανόνα, οι μέσοι δασμοί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 
είναι χαμηλοί —μόλις κάτω από 2%. Αλλά αυτό 
το μέσο ποσοστό υποκρύπτει μια διαφορετική 
κατάσταση για τα επιμέρους προϊόντα:
• Περισσότερες από τις μισές εμπορικές 

συναλλαγές ΕΕ–ΗΠΑ δεν υπόκεινται σε 
δασμούς.

• Οι υπόλοιπες, στο μεγαλύτερο μέρος τους, 
υπόκεινται σε δασμούς που διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους: κυμαίνονται από 
1–3% για τα βασικά είδη (π.χ. πρώτες ύλες) 
έως 30% για είδη ένδυσης και υπόδησης.

• Ορισμένοι δασμοί είναι αποτρεπτικά υψηλοί, 
με αποτέλεσμα να ακυρώνουν ουσιαστικά 
οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή· για 
παράδειγμα, οι αμερικανικοί δασμοί είναι:
 – σχεδόν 140% για ορισμένα γαλακτοκο-

μικά προϊόντα,
 – πάνω από 130% για τα φιστίκια.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕ και οι ΗΠΑ 
επιβάλλουν διαφορετικούς δασμούς ακόμα 
και στο ίδιο προϊόν. Για παράδειγμα:
 – για τα αυτοκίνητα:

 ▶ ο δασμός στην ΕΕ για τις εισαγωγές 
από τις ΗΠΑ είναι 10%·

 ▶ ο δασμός των ΗΠΑ για τις εισαγωγές 
από την ΕΕ είναι μόνο 2,5%·

 – για τα σιδηροδρομικά βαγόνια:
 ▶ οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμό 14% στις 

εισαγωγές·

 ▶ η ΕΕ επιβάλλει δασμό μόνο 1,7% στις 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ θέλει να καταργήσει αυτούς τους δασμούς 
και άλλα εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι χρο-
νοβόροι διοικητικοί έλεγχοι, που αυξάνουν το 
κόστος των εμπορευματικών συναλλαγών.

Στόχοι της ΕΕ
Αυτό το κεφάλαιο θα άρει σχεδόν όλους τους 
δασμούς που επιβάλλονται στις εμπορικές 
συναλλαγές ΕΕ–ΗΠΑ.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:
• να υπάρξει άμεση εξοικονόμηση για τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·
• να προκύψουν έμμεσες συνέπειες–οφέλη 

που δεν σχετίζονται άμεσα με το εμπόριο, 
για παράδειγμα:
 – η κατάργηση των δασμών θα μειώσει 

το κόστος των εμπορευμάτων που 
εξάγουμε …

 – … κάτι που θα αυξήσει τις πωλήσεις …
 – … κάτι που θα δημιουργήσει περισσότερες 

θέσεις εργασίας, ώστε να μπορέσουν οι 
επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή 
τους …

 – … κάτι που θα τονώσει τη ζήτηση για 
άλλα προϊόντα που παράγουμε από τα 
άτομα που θα απασχοληθούν σε αυτές 
τις νέες θέσεις εργασίας·

• να τονωθούν οι εμπορευματικές συναλλαγές 
ΕΕ–ΗΠΑ.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Οι περισσότεροι δασμοί θα καταργηθούν την ίδια 
ημέρα που θα αρχίσει να ισχύει η συμφωνία, γιατί 
αυτό θα έχει ελάχιστες αρνητικές συνέπειες.

Στις περιπτώσεις που η άμεση κατάργηση των 
δασμών της ΕΕ θα προκαλούσε δυσκολίες στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θέλουμε να συμφω-
νήσουμε μια μεγαλύτερη περίοδο σταδιακής 
κατάργησης, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
να προσαρμοστούν.

Εάν εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα, ακόμα και με μεγαλύτερες περιόδους 
σταδιακής κατάργησης, τότε θα ανοίξουμε την 
αγορά μας μόνο εν μέρει.
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 1�2� Yπηρεσίες
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών θα μπορούν 
να αξιοποιούν ευκολότερα την αμερικανική αγορά

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπο-
ρούν να ανταγωνίζονται τις αμερικανικές 
επιχειρήσεις στις ΗΠΑ ισότιμα·

• να προασπίσουμε το δικαίωμα των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να διοικούν 
τις δημόσιες υπηρεσίες όπως ακριβώς 
θέλουν.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες είναι σημαντικές. Αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της 
αμερικανικής οικονομίας.

Μάλιστα, στην ΕΕ αντιστοιχούν στο 60% της 
οικονομίας —και των θέσεων εργασίας. Η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ εξάγουν ήδη πολλές υπηρεσίες 
μεταξύ τους.

Όμως, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακο-
λουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν 
προσπαθούν να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους 
στην αμερικανική αγορά.

Σκοπός της TTIP είναι να υπερκεραστούν αυτά 
τα εμπόδια. Θα προβλέπει κανόνες οι οποίοι θα 
μειώνουν ή θα εξαλείφουν πλήρως ορισμένα 
όρια που ισχύουν προς το παρόν σχετικά με το 
ποσοστό μετοχών μιας αμερικανικής επιχείρησης 
που μπορεί να έχει ένας ευρωπαίος μέτοχος.

Επιπλέον, θα προβλέπει κανόνες οι οποίοι:
• θα προστατεύουν τομείς που είναι ευαίσθητοι 

για την ΕΕ ή τις ΗΠΑ, όπως οι δημόσιες 
υπηρεσίες·

• θα διατηρούν το δικαίωμα των κυβερνήσεων:
 – να καθορίζουν πρότυπα, ποιότητας 

ή ασφάλειας,
 – να ρυθμίζουν κανονιστικά τις υπηρεσίες 

με άλλους τρόπους.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε να 
εξασφαλίσουμε τουλάχιστον τα ακόλουθα 
οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους 
ευρωπαίους επαγγελματίες:
• πρόσβαση — αντιμετώπιση των εμποδίων 

που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις σε ορισμένους τομείς όπως:
 – στις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανο-

μένων των ορίων ως προς το ποσοστό 
μετοχών μιας αμερικανικής επιχείρησης 
που μπορεί να έχει ένας ευρωπαίος 
μέτοχος·

 – στη βυθοκόρηση λιμένων ή πλωτών οδών 
για την απομάκρυνση λάσπης ή βράχων·

• κινητικότητα — παροχή της δυνατότητας 
σε επαγγελματίες, όπως οι αρχιτέκτονες:
 – να δραστηριοποιούνται και στις δύο 

πλευρές του Ατλαντικού, με την αμοι-
βαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων τους,

 – να εισέρχονται στο έδαφος των ΗΠΑ 
ευκολότερα·

• αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις — από 
κοινού καθορισμός υψηλών προτύπων που 
επιταχύνει και απλουστεύει τη χορήγηση 
άδειας ή επίσημης έγκρισης σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις που παρέχουν π.χ.:
 – λογιστικούς ελέγχους,
 – συμβουλές διαχείρισης,
 – νομικές συμβουλές,

• νέοι κανόνες — θέσπιση από κοινού κανό-
νων για τους κλάδους που έχουν νευραλγική 
σημασία για την οικονομία της ΕΕ, όπως…
 – οι τηλεπικοινωνίες,
 – το ηλεκτρονικό εμπόριο,
 – οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
 – οι υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμε-

ταφορών,
 – οι θαλάσσιες μεταφορές

…που θα συμβάλουν στην αύξηση των εξαγω-
γών μας, π.χ. εξασφαλίζοντας ότι:

 – οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές επιχει-
ρήσεις θα μπορούν να ανταγωνίζονται 
ισότιμα και στις δύο αγορές·

 – οι κυβερνήσεις θα αντιμετωπίζουν τις 
ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές επιχει-
ρήσεις με τον ίδιο τρόπο·



14 Α Π Ο Κ Ρ Υ Π ΤΟ Γ ΡΑΦ Ω Ν ΤΑ Σ  Τ Η Ν  T T I P

 – οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να 
συνεργάζονται στενότερα στο μέλλον·

• ασφάλεια — εξασφάλιση των πλέον σαφών 
εγγυήσεων από τις ΗΠΑ ότι οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις θα έχουν τουλάχιστον την ίδια 
πρόσβαση στην αμερικανική αγορά που 
έχουν σήμερα·

• προστασία — για ευαίσθητους τομείς όπως:
 – τηλεόραση, ραδιόφωνο και ταινίες·
 – δημόσια υγεία και εκπαίδευση,
 – κοινωνικές υπηρεσίες,

 – διανομή νερού.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Στον τομέα αυτό, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1� Δημόσιες υπηρεσίες

«Η TTIP απειλεί τον ιδιαίτερο 
ρόλο των δημόσιων 
υπηρεσιών σε τομείς όπως 
η υγεία, η εκπαίδευση, οι 
κοινωνικές υπηρεσίες ή το 
νερό».

Η ΕΕ δεν αναλαμβάνει δεσμεύσεις για δημόσια 
χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, της 
εκπαίδευσης ή της κοινωνίας. Το ίδιο ισχύει για τη συλλογή, τον 
καθαρισμό και τη διανομή του νερού. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να λαμβάνουν όποια μέτρα επιθυμούν στους συγκεκριμένους 
τομείς, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

2. Πολιτισμός

«Η TTIP θέτει σε κίνδυνο την 
πολιτιστική ποικιλομορφία 
στην Ευρώπη».

Δεν αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις σε τομείς όπως 
ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση. Αυτό 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα 
επιθυμούν, π.χ. να επιβάλλουν ποσοστώσεις για τις ευρωπαϊκές 
παραγωγές.

3. Προστασία δεδομένων

«Με την TTIP τα προσωπικά 
μας δεδομένα δεν θα 
προστατεύονται πλέον».

Τα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων δεν θα 
αποτελέσουν μέρος των διαπραγματεύσεων για την TTIP. 
Η TTIP θα διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας 
των δεδομένων θα υπερισχύει έναντι οποιωνδήποτε άλλων 
δεσμεύσεων. 
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 1�3� Δημόσιες συμβάσεις
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορές για περισσότερες δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε να δώσουμε 
τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις:
• να υποβάλλουν προσφορές για μεγα-

λύτερο μερίδιο των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που αγοράζουν οι δημόσιες 
αρχές των ΗΠΑ·

• να ανταγωνίζονται τις αμερικανικές 
επιχειρήσεις ισότιμα.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
δημόσιων συμβάσεων
Η υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις 
δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι 
φορείς ξοδεύουν τα χρήματα των φορολο-
γουμένων όταν αγοράζουν αγαθά, εργασίες 
ή υπηρεσίες.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη αγορά 
δημόσιων συμβάσεων στον κόσμο και έχουν 
θεσπίσει κανόνες με σκοπό να διασφαλίζουν 
ότι οι δημόσιοι πόροι δαπανώνται με διαφάνεια, 
με αποτελεσματικότητα και χωρίς διακρίσεις.

Ωστόσο, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα 
εμπόδια στην κατακύρωση δημόσιων συμ-
βάσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 
Μερικές φορές, δεν τους επιτρέπεται καν να 
υποβάλουν προσφορά για κάποια σύμβαση.

Η TTIP παρέχει μια ευκαιρία:
• να αρθούν τα εναπομένοντα εμπόδια και
• να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές και οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις θα μπορούν 
ισότιμα να υποβάλλουν προσφορές για 
δημόσιες συμβάσεις.

Το περαιτέρω άνοιγμα των δημόσιων συμβά-
σεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα 
είναι επωφελές τόσο για την ΕΕ όσο και για 
τις ΗΠΑ.

Για τις δημόσιες αρχές με σφιχτούς προϋπολο-
γισμούς, αυτό μπορεί να συνεπάγεται:
• καλύτερη σχέση ποιότητας–τιμής,
• περισσότερες επιλογές,
• μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα,
• χρηστή διακυβέρνηση.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό θα μπορούσε:
• να αυξήσει τη ζήτηση για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες τους·
• να δημιουργήσει ευκαιρίες για ανάπτυξη·

• να διαφυλάξει τις υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας και να δημιουργήσει νέες.

Στόχοι της ΕΕ
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι σ’ αυτό το μέρος 
της συμφωνίας:
• θα συμφωνήσουμε σε κανόνες που θα εγγυ-

ώνται ότι οι ευρωπαϊκές ή οι αμερικανικές 
εταιρείες δεν θα υφίστανται δυσμενείς 
διακρίσεις κατά την υποβολή προσφορών για 
δημόσιες συμβάσεις στις αγορές εκατέρωθεν 
του Ατλαντικού·

• θα συμφωνήσουμε σε κανόνες που θα 
μεγιστοποιούν τη διαφάνεια στις προσφορές 
για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να εξασφα-
λίζεται ότι οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές 
εταιρείες γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού·

• θα μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες συμμετο-
χής ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών 
σε δημόσιες συμβάσεις σε κάθε κυβερνητικό 
επίπεδο —κεντρικό/υποκεντρικό, ομοσπον-
διακό ή υποομοσπονδιακό— χωρίς να 
υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Προς το παρόν, δεν έχουν υποπέσει στην 
αντίληψή μας τυχόν ζητήματα που να είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητα ή για τα οποία οι πολίτες 
να έχουν εκφράσει συγκεκριμένες ανησυχίες.

Θέλουμε να ανοίξουμε τις αγορές δημόσιων 
συμβάσεων βάσει κανόνων περί διαφάνειας 
και απουσίας διακρίσεων, οι οποίοι να είναι 
ανάλογοι με εκείνους που ισχύουν σύμφωνα 
με το δίκαιο της ΕΕ.

Η TTIP δεν θα επηρεάσει τις δημόσιες αρχές 
ως προς:
• τη δυνατότητά τους να επιλέγουν την εξω-

τερική ανάθεση μιας δημόσιας υπηρεσίας 
ή την εκτέλεσή της εσωτερικά·

• τη δυνατότητά τους να επιλέγουν αγαθά, 
υπηρεσίες και εργασίες που να προωθούν:
 – την υγεία και την ευημερία των ατόμων,
 – την προστασία του περιβάλλοντος,
 – την κοινωνική πρόοδο και
 – την επιβολή των ατομικών δικαιωμάτων 

στον χώρο εργασίας.
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 1�4� Κανόνες καταγωγής
Συμφωνία κανόνων που καθορίζουν ποια προϊόντα 
επωφελούνται από την TTIP

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε να καταρτί-
σουμε φιλικούς προς τον χρήστη κανόνες, 
οι οποίοι να εγγυώνται ότι τα προϊόντα που 
θα επωφελούνται από την TTIP κατασκευά-
ζονται πράγματι στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
κανόνων καταγωγής
Οι κανόνες καταγωγής συνιστούν νευραλγικό 
τμήμα κάθε εμπορικής συμφωνίας. Καθορίζουν 
πότε ένα προϊόν θεωρείται ότι κατασκευάζεται 
στις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία.

Οι κανόνες καταγωγής εγγυώνται ότι μόνο τα 
προϊόντα που πράγματι συνδέονται με αυτές 
τις χώρες θα μπορούν να επωφελούνται από 
την εμπορική συμφωνία, π.χ. δεν θα υπόκεινται 
σε δασμούς.

Τα αγαθά από άλλες χώρες δεν απολαύουν τα 
ίδια οφέλη.

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την TTIP για:
• να βεβαιωθούμε ότι οι κανόνες μας θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε 
κλάδου και θα προωθούν τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού·

• να διαμορφώσουμε έναν κοινό τρόπο 
καθορισμού του τόπου παραγωγής ενός 
προϊόντος. Σήμερα:
 – τα αμερικανικά τελωνεία απευθύνονται 

στον εισαγωγέα, ενώ
 – τα ευρωπαϊκά τελωνεία απευθύνονται 

στα τελωνεία της άλλης χώρας που έχει 
υπογράψει την εμπορική συμφωνία·

• να καταρτίσουμε κοινούς κανόνες για τις 
απαιτούμενες αποδείξεις της καταγωγής 
ενός προϊόντος.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε:
• απλούστερους κανόνες καταγωγής, που 

να μπορούν εύκολα να κατανοηθούν και 
να εφαρμοστούν από τους ευρωπαίους 
παραγωγούς και εξαγωγείς·

• κανόνες καταγωγής που να λαμβάνουν 
υπόψη τις μελλοντικές τάσεις στην παραγωγή 
και να ενθαρρύνουν την καινοτομία·

• διαδικασίες οι οποίες:
 – θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων,
 – θα περιορίζουν την απάτη,
 – θα διευκολύνουν το εμπόριο, καταργώ-

ντας τα περιττά εμπόδια.
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 TTIP — Μέρος 2

Κανονιστική συνεργασία
Περιορισμός της γραφειοκρατίας και του κόστους — χωρίς εκπτώσεις στις αρχές μας

Όριζόντια κεφάλαια

Κεφάλαιο 2.1. Κανονιστική 
συνεργασία

Καθορισμός τρόπων συνεργασίας για τη 
θέσπιση νέων κανόνων

Κεφάλαιο 2.2. Τεχνικοί φραγμοί 
στο εμπόριο

Περιορισμός του κόστους της αμοιβαίας 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα

Κεφάλαιο 2.3.

Ασφάλεια των 
τροφίμων και υγεία 
των ζώων και των 
φυτών

Εγγύηση της εισαγωγής ασφαλών τροφίμων, 
ζώων και φυτών, παράλληλα με τον 
περιορισμό της περιττής γραφειοκρατίας

Ειδικοί κλάδοι

Κεφάλαιο 2.4.  Χημικές ουσίες

Κεφάλαιο 2.5.  Καλλυντικά

Κεφάλαιο 2.6.  Μηχανοτεχνία

Κεφάλαιο 2.7.  Τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Κεφάλαιο 2.8.  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Κεφάλαιο 2.9.  Φυτοφάρμακα

Κεφάλαιο 2.10.  Φαρμακευτικά προϊόντα

Κεφάλαιο 2.11.  Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Κεφάλαιο 2.12.  Οχήματα
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 2�1� Kανονιστική συνεργασία
Περιορισμός της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις — χωρίς εκπτώσεις στις αρχές μας

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε να συνεργα-
στούμε για την κατάρτιση ευρωπαϊκών και 
αμερικανικών κανονιστικών ρυθμίσεων που:
• θα είναι πιο συμβατές μεταξύ τους…
• … θα αυξάνουν, με τη σειρά τους, τις 

θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη…
• … και θα παρέχουν στους καταναλωτές 

περισσότερες επιλογές.

Λόγοι διαπραγμάτευσης της 
κανονιστικής συνεργασίας
Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι όλο και 
περισσότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις κατά 
την τήρηση νομοθετικών και κανονιστικών 
ρυθμίσεων διαφορετικών χωρών.

Για να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
εξάγουν στις ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με 
την αμερικανική νομοθεσία. Αυτό μπορεί να είναι 
δαπανηρό, ιδίως για τις μικρότερες εταιρείες, 
στην περίπτωση που οι αμερικανικοί και οι 
ευρωπαϊκοί κανόνες διαφέρουν σημαντικά.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τις διαφορές 
στο χρώμα των καλωδιώσεων ή στα φις και 
τις πρίζες που χρησιμοποιούνται στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού. Αυτό σημαίνει ότι για 
μια ευρωπαϊκή επιχείρηση μπορεί να είναι πιο 
δαπανηρή η κατασκευή του ίδιου προϊόντος 
για την αμερικανική αγορά απ’ ό,τι για την 
ευρωπαϊκή αγορά.

Έτσι, σ’ αυτό το μέρος θέλουμε να περιορίσουμε 
αυτές τις δαπάνες —χωρίς να μειώσουμε το 
επίπεδο προστασίας που παρέχουμε για:
• την υγεία των πολιτών,
• την ευημερία ή τα δικαιώματά τους ως 

καταναλωτών,
• το περιβάλλον,
• άλλα στοιχεία που ωφελούν την κοινωνία 

στο σύνολό της.

Αυτό, με τη σειρά του, θα βοηθούσε:
• στην τόνωση της ανάπτυξης και των θέσεων 

εργασίας στην Ευρώπη·
• στην παροχή περισσότερων επιλογών στους 

ευρωπαίους καταναλωτές.

Στόχοι της ΕΕ
1� Συνεργασία σε επίπεδο κανονιστικών 

ρυθμίσεων
Θέλουμε να καθορίσουμε από κοινού τρόπους 
στενότερης συνεργασίας των ευρωπαϊκών και 
των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών κατά:
• την κατάρτιση νέων ρυθμίσεων·
• την αναθεώρηση υφιστάμενων ρυθμίσεων 

που επηρεάζουν σημαντικά το εμπόριο και 
τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Έτσι:
• θα δημιουργούνταν περισσότερες ευκαιρίες 

για να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων 
και των υπηρεσιών·

• θα θεσπίζονταν απαιτήσεις για προϊόντα στην 
ΕΕ και τις ΗΠΑ οι οποίες θα παρουσίαζαν 
μεγαλύτερες ομοιότητες απ’ ό,τι σήμερα·

• θα μειωνόταν το κόστος που συνεπάγεται 
για τις επιχειρήσεις η συμμόρφωσή τους με 
αυτές τις απαιτήσεις.

Η TTIP θα διαμορφώσει τρόπους ώστε οι 
ρυθμιστικές αρχές:
• να αρχίσουν να συνεργάζονται στενά σε 

συγκεκριμένους τομείς,
• να ανταλλάσσουν πληροφορίες,
• να διαβουλεύονται.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ, παράλληλα με τη στενότερη 
συνεργασία τους, θα εξασφαλίσουν:
• το δικαίωμα της κάθε πλευράς να θεσπίζει 

ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον·
• την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών.

2� Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο
Θέλουμε επίσης να συνεργαστούμε με τις 
ΗΠΑ για να προωθήσουμε:
• τη διεθνή συνεργασία σε κανονιστικά 

ζητήματα,
• διεθνώς συμφωνηθείσες προσεγγίσεις ως 

προς τις κανονιστικές ρυθμίσεις.

3� Δημιουργία θεσμών όπως ενός φορέα 
συνεργασίας σε θέματα κανονιστικών 
ρυθμίσεων�

Επιπλέον, θέλουμε να δημιουργήσουμε φορείς 
οι οποίοι:
• θα μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε την 

εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνη-
θούν σ’ αυτό το μέρος της TTIP·
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• θα εντοπίζουν πιθανές νέες πρωτοβουλίες, 
που θα αποτελέσουν πεδίο συνεργασίας των 
ρυθμιστικών αρχών.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε.

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1� Μειωμένη προστασία

«Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP 
θα μειώσουν την προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος».

Θα διατηρήσουμε τα υψηλά επίπεδα προστασία μας. 
Σε αρκετούς τομείς, οι ρυθμίσεις της ΕΕ και των 
ΗΠΑ παρέχουν εξίσου υψηλά επίπεδα προστασίας 
και θα μπορούσαν να είναι συμβατές. Σε άλλους 
τομείς, θα διατηρήσουμε τα διαφορετικά μας 
επίπεδα προστασίας.

2� Δικαίωμα ρυθμίσεων

«Η TTIP θα περιορίσει το δικαίωμα της ΕΕ 
να θεσπίζει νέες ρυθμίσεις».

Η TTIP θα επιβεβαιώνει το δικαίωμα των κρατών να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις για να επιτυγχάνουν θεμιτούς 
στόχους δημόσιας πολιτικής.

3� Αρχές κανονιστικών ρυθμίσεων

«Η TTIP, και ιδίως ο φορέας συνεργασίας 
σε θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων τον 
οποίο θα δημιουργήσει, θα παρακάμπτει 
τον ρόλο των κοινοβουλίων, των 
κυβερνήσεων ή των ενδιαφερομένων 
στην κανονιστική διαδικασία».

Η TTIP δεν θα τροποποιήσει τους κανόνες που 
ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ σχετικά με την 
κατάρτιση των ρυθμίσεών μας.

 2�2� Τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο
Μείωση των φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές ΕΕ–ΗΠΑ λόγω 
διαφορών, π.χ. στην επισήμανση ή τις δοκιμές ασφάλειας

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να βελτιώσουμε τη συνεργασία ΕΕ και 

ΗΠΑ όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις 
για τα προϊόντα·

• να μειώσουμε τις επικαλύψεις και τις 
περιττές δαπάνες των διαδικασιών για 
τον έλεγχο των προϊόντων·

• να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις 
πληροφορίες και τους κανόνες που 
αφορούν τα προϊόντα.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
τεχνικών φραγμών στο εμπόριο
Σε όλους τους τομείς της οικονομίας υπάρχουν 
τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες επηρεάζουν 
τα περισσότερα προϊόντα που αγοράζουμε. 
Ενδεικτικά, αφορούν:
• την ασφάλεια των παιχνιδιών,
• την ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση 

των οικιακών συσκευών.

Αυτές οι τεχνικές απαιτήσεις μπορούν να 
απορρέουν από υποχρεωτικούς τεχνικούς 



20 Α Π Ο Κ Ρ Υ Π ΤΟ Γ ΡΑΦ Ω Ν ΤΑ Σ  Τ Η Ν  T T I P

κανονισμούς και προαιρετικά πρότυπα που 
προσδιορίζουν τα εξής στοιχεία του προϊόντος:
• το μέγεθος και το σχήμα,
• τον σχεδιασμό,
• την επισήμανση, την εμπορία και τη συσκευ-

ασία,
• τη λειτουργία και τις επιδόσεις.

Όταν αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να παρα-
κωλύσουν το εμπόριο, καλούνται «τεχνικοί 
φραγμοί στο εμπόριο (ΤΦΕ)». Οι συγκεκριμένες 
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να ελεγ-
χθεί κατά πόσον ένα προϊόν συμμορφώνεται με 
αυτές τις απαιτήσεις καλύπτονται επίσης από 
τον ορισμό των ΤΦΕ.

Αυτές οι λεγόμενες «διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης» μπορούν να προβλέπουν:
• δοκιμές του προϊόντος,
• επιθεώρηση,
• πιστοποίηση.

Οι κυβερνήσεις εισάγουν συνήθως τέτοιες 
τεχνικές απαιτήσεις προς το δημόσιο συμφέρον. 
Ενδεικτικά, για να προστατεύσουν:
• την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια,
• τη ζωή και την υγεία των ζώων και των 

φυτών,
• το περιβάλλον,
• τους καταναλωτές από δόλιες πρακτικές.

Αν και η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν συχνά παρόμοιους 
στόχους όταν εισάγουν τους τεχνικούς κανονι-
σμούς τους, τα πρότυπα και οι διαδικασίες που 
πράγματι εφαρμόζονται για τον έλεγχο των 
προϊόντων ενίοτε διαφέρουν σημαντικά. Αυτό 
μπορεί να δημιουργήσει περιττά εμπόδια στο 
εμπόριο, δηλαδή ΤΦΕ.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε:
• να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε διε-

θνή πρότυπα, όπως αυτά που συμφωνούνται 
στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), 
ώστε να διευκολύνονται οι εξαγωγές στις 
ΗΠΑ· τέτοια πρότυπα χρησιμοποιούνται 
ευρέως στην ΕΕ και σ’ ολόκληρο τον κόσμο·

• να καταργήσουμε ή τουλάχιστον να 
μειώσουμε τις επικαλυπτόμενες ή περιττά 
επαχθείς διαδικασίες για τον έλεγχο των 
προϊόντων·

• να εξασφαλίσουμε ευχερή πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς 
και τα πρότυπα που εφαρμόζονται για τα 
προϊόντα στις ΗΠΑ και την ΕΕ·

• να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών και των αμερικανικών φορέων 
τυποποίησης κατά την κατάρτιση νέων προ-
τύπων· αυτό θα αμβλύνει τις διαφορές και 
μπορεί να καταστήσει εφικτή τη συμφωνία 
κοινών προτύπων·

• να αποκτήσει το αμερικανικό σύστημα 
προτύπων μεγαλύτερη διαφάνεια.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες για 
τον έλεγχο των προϊόντων στην ΕΕ και τις ΗΠΑ 
διαφέρουν θεμελιωδώς.

Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες και στις δύο 
πλευρές τους Ατλαντικού έχουν επενδύσει 
πολλά στη δημιουργία και την ανάπτυξη των 
συστημάτων τους. Πρέπει να το συνυπολογί-
σουμε το στοιχείο αυτό.

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

Επίπεδα ασφάλειας για τις εμπορικές τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

«Η TTIP θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν 
τα επίπεδα ασφάλειας για τις εμπορικές 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας».

Η ΕΕ δεν θα δεχτεί χαμηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας. Το σκεπτικό είναι να καθιερωθούν 
κοινές αρχές για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των προϊόντων με τις 
κανονιστικές ρυθμίσεις.
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 2�3� Aσφάλεια τροφίμων και υγεία των ζώων 
και των φυτών (2)
Συνεργασία για την τόνωση των εξαγωγών τροφίμων με 
παράλληλη τήρηση των αυστηρών προτύπων της ΕΕ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να μειώσουμε τον χρόνο που απαιτείται 

στις ΗΠΑ για την έγκριση εισαγωγών 
τροφίμων από την ΕΕ·

• να διευκολύνουμε τη στενότερη συνερ-
γασία των ευρωπαϊκών και αμερικανικών 
ρυθμιστικών αρχών στο μέλλον για 
θέματα όπως η καλή μεταχείριση των 
ζώων·

• να διατηρήσουμε τα αυστηρά πρότυπα 
της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων.

Λόγοι διαπραγμάτευσης
Οι εισαγωγές ζώων, φυτικού υλικού και τρο-
φίμων μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για 
τα ζώα, τα φυτά και τους πολίτες.

Ο επίσημος όρος για τα ζητήματα αυτά είναι 
«Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα».

Οι ρυθμίσεις στον συγκεκριμένο τομέα μπο-
ρούν να επηρεάσουν σημαντικά το εμπόριο. 
Η ευρωπαϊκή και η αμερικανική νομοθεσία 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας, αλλά, 
μερικές φορές, χρησιμοποιούν διαφορετικά 
μέσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρούς 
και περιττούς διπλούς ελέγχους σε προϊόντα 
που έχουν ήδη αποδειχτεί ασφαλή.

Επίσης, μπορεί η ίδια η διαδικασία να είναι 
χρονοβόρα και επίπονη.

Πάρτε, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά ροδάκινα. 
Η διαδικασία έγκρισής τους προς πώληση στην 
αγορά των ΗΠΑ εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ενώ έχουν ήδη περάσει 12 χρόνια. 
Ασφαλώς, αυτό φέρνει τους ευρωπαίους 
παραγωγούς σε πραγματικά μειονεκτική θέση.

Γενικά, στόχος αυτού του κεφαλαίου της TTIP 
θα είναι:
• να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των 

ρυθμίσεων στο εμπόριο, ενθαρρύνοντας 
τη συνεργασία των ευρωπαϊκών και των 
αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών·

• να σεβαστεί τους θεμιτούς στόχους για την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων, των 
ζώων και των φυτών·

• να καταργήσει τους περιττούς φραγμούς 
στο εμπόριο·

• να βελτιώσει τη διαφάνεια και να ορίσει 
σαφές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση 
εισαγωγών ή νέων προϊόντων.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της TTIP, θέλουμε να δημι-
ουργήσουμε μια προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ, 
η οποία να χαρακτηρίζεται από:
• ρεαλιστικές και ταχείες διαδικασίες και απο-

φάσεις για ρυθμίσεις σχετικά με το εμπόριο·
• ενιαία διαδικασία έγκρισης των εξαγωγών 

από όλες τις χώρες της ΕΕ, όπως ακριβώς 
υπάρχει ενιαία διαδικασία έγκρισης για τις 
αμερικανικές εξαγωγές στην ΕΕ·

• σαφείς και διαφανείς διαδικασίες και χρο-
νοδιαγράμματα που να αντικατοπτρίζουν 
το γεγονός ότι είμαστε ο σημαντικότερος 
εμπορικός εταίρος του άλλου·

• βάση συνεργασίας για τις ρυθμίσεις —συμπε-
ριλαμβανομένης της καλής μεταχείρισης των 
ζώων— ώστε να αποφεύγονται διαφορές 
που εμποδίζουν το εμπόριο·

• ισχυρούς μηχανισμούς για τη διευθέτηση 
εμπορικών ζητημάτων.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα. Ακολουθεί συνο-
πτική παρουσίαση των κυριότερων απ’ αυτά, 
καθώς και των ενεργειών που κάνουμε για να 
τα αντιμετωπίσουμε.

(2) Ο επίσημος τίτλος αυτού του κεφαλαίου είναι «Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα».
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Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1� Ασφάλεια των τροφίμων

«Η TTIP θα χαλαρώσει τους 
κανόνες της ΕΕ για την 
ασφάλεια των τροφίμων, οι 
οποίοι είναι αυστηρότεροι 
από τους αντίστοιχους 
στις ΗΠΑ. Η TTIP θα 
σηματοδοτήσει την αρχή μιας 
διαρκούς υποβάθμισης».

Δεν είναι αλήθεια ότι οι κανόνες της ΕΕ είναι πάντα 
αυστηρότεροι. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ έχουν καταστήσει 
εξίσου σαφές ότι η TTIP δεν θα αλλάξει τους ισχύοντες 
κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων. Η ΕΕ θα διατηρήσει 
τους περιορισμούς που επιβάλλει στις ορμόνες ή τους 
αυξητικούς παράγοντες στην κτηνοτροφία, όπως και οι ΗΠΑ 
θα διατηρήσουν τους κανόνες τους για τους μικροβιακούς 
επιμολυντές.

2� Γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί (ΓΤΌ)

«Η TTIP θα αναγκάσει την ΕΕ 
να επιτρέψει την καλλιέργεια 
γενετικά τροποποιημένων 
φυτών».

Η καλλιέργεια και η πώληση ΓΤΟ υποβάλλονται σε διαδικασία 
έγκρισης σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η TTIP δεν θα 
αλλάξει αυτή τη νομοθεσία. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να 
αποφασίσουν από κοινού την τυχόν καλλιέργεια ΓΤ φυτών. 
Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με την TTIP.

3� Καλή μεταχείριση των 
ζώων

«Η TTIP θα αναγκάσει την 
ΕΕ να θεσπίσει χαλαρότερα 
πρότυπα για την καλή 
μεταχείριση των ζώων».

Η TTIP δεν θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων. Η ΕΕ θέλει να ξεκινήσει επίσημος 
διάλογος με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Σκοπεύουμε να το κάνουμε σε όλες τις 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες μας, ώστε να προωθήσουμε τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. 

 2�4� Χημικές ουσίες
Βελτίωση του τρόπου συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ΕΕ 
και ΗΠΑ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να δώσουμε στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ 

και των ΗΠΑ τη δυνατότητα στενότερης 
συνεργασίας στο πλαίσιο υφιστάμενων 
φορέων·

• να αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού 
περιττές δαπάνες που οφείλονται στις 
διαφορετικές νομοθεσίες ΕΕ και ΗΠΑ·

• να σεβαστούμε τα αυστηρά ευρωπαϊκά 
πρότυπα που προστατεύουν τους ανθρώ-
πους και το περιβάλλον.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
χημικών ουσιών
Πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί 
ο τρόπος συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
της ΕΕ και των ΗΠΑ, π.χ.:
• να ανταλλάσσονται σχετικές τεχνικές και 

επιστημονικές πληροφορίες μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών, ώστε να είναι καλύτερα 
ενημερωμένες όταν λαμβάνουν αποφάσεις 
σχετικά με κανονιστικές ρυθμίσεις·

• να διατίθενται οι πλέον επικαιροποιημένες 
γνώσεις για τις ρυθμίσεις νέων και διαφαι-
νόμενων επιστημονικών θεμάτων.
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Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε να 
βεβαιωθούμε ότι:
• θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς καλύτερης 

συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών μας στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
συστημάτων μας·

• θα προωθήσουμε τη χρήση σχετικών 
διεθνών προτύπων όπως το Παγκοσμίως 
Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS) του ΟΗΕ για 

την ταξινόμηση και την επισήμανση των 
χημικών προϊόντων·

• θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες για νέα και 
αναδυόμενα επιστημονικά θέματα.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα. Ακολουθεί 
συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων απ’ 
αυτά, καθώς και των ενεργειών που κάνουμε 
για να τα αντιμετωπίσουμε.

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Πρότυπα

«Η στενότερη συνεργασία 
των ρυθμιστικών αρχών 
μπορεί να συνεπάγεται ότι 
οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές 
αρχές θα καθυστερούν να 
προτείνουν νέα νομοθετικά 
μέτρα για τις χημικές ουσίες».

Οποιαδήποτε συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ΕΕ και ΗΠΑ 
για τις χημικές ουσίες θα διατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζουμε την αντίστοιχη νομοθεσία μας.

Στην ΕΕ, αυτό αφορά δύο κανονισμούς, για:

—  την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), και

—  την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών 
και μειγμάτων (CLP).

Στις ΗΠΑ, αυτό αφορά τον νόμο για τον έλεγχο των τοξικών 
ουσιών (TSCA).

Θα εξακολουθήσουμε:

—  να καταρτίζουμε νέα μέτρα σύμφωνα με τις διαδικασίες και 
τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και 
τις κανονιστικές διατάξεις μας·

—  να επιδιώκουμε τα επίπεδα προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος που προβλέπονται σ’ αυτούς τους νόμους.

2. Νέα ζητήματα

«Εάν η ΕΕ και οι ΗΠΑ 
συνεργαστούν στενότερα σε 
διαφαινόμενα επιστημονικά 
ζητήματα, η έκδοση νέας 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα 
μπορούσε να αποδυναμωθεί 
ή να καθυστερήσει».

Η ΕΕ θα διαφυλάξει πλήρως το δικαίωμά της να ρυθμίζει 
κανονιστικά και να αναλαμβάνει δράση όποτε χρειαστεί.
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 2�5� Καλλυντικά
Διευκόλυνση της συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών της 
ΕΕ και των ΗΠΑ με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας των 
καταναλωτών

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να δώσουμε στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ 

και των ΗΠΑ τη δυνατότητα συνεργασίας 
σε τομείς όπως οι δοκιμές ασφάλειας και 
η επισήμανση προϊόντων·

• να επιταχύνουμε τις δοκιμές και την 
έγκριση νέων προϊόντων.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
καλλυντικών
Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ ήδη 
συνεργάζονται σ’ αυτόν τον τομέα, παρά το 
γεγονός ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικά 
συστήματα για την κανονιστική ρύθμιση των 
καλλυντικών.

Η TTIP μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές 
και τον συγκεκριμένο κλάδο, καθιστώντας 
εφικτή την ακόμα στενότερη συνεργασία των 
ρυθμιστικών αρχών σε θέματα, όπως ο έλεγχος 
της ασφάλειας νέων, καλύτερων προϊόντων, 
ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα αγο-
ράζουν πιο γρήγορα απ’ ό,τι σήμερα.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε:
• να συμφωνήσουμε ότι θα εντείνουμε τη 

συνεργασία μας όσον αφορά τις επιστημο-
νικές αξιολογήσεις ασφάλειας·

• να συμφωνήσουμε ότι θα εργαστούμε σε 
εναλλακτικές μεθόδους αντί των δοκιμών 
σε ζώα και ότι θα προωθήσουμε τη στα-
διακή κατάργηση των δοκιμών αυτών σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

• να βελτιώσουμε την τεχνική συνεργασία 
των ρυθμιστικών αρχών, ώστε να διευκο-
λυνθεί η έγκριση από τις ΗΠΑ των φίλτρων 
υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπονται 
ήδη στην ΕΕ·

• να συνεργαστούμε σε θέματα επισήμανσης 
με τη χρήση διεθνών πρακτικών·

• να συνεργαστούμε σε νέους τομείς, όπως:
 – στην επισήμανση των αλλεργιογόνων,
 – στην εποπτεία της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα θα 
παραμένουν ασφαλή μετά την πώλησή 
τους από τις εταιρείες στους καταναλωτές·

• να διαμορφώσουμε μια βάση για την από 
κοινού κατάρτιση ρυθμίσεων σε νέους τομείς 
που δεν ρυθμίζονται ακόμα πλήρως.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε.

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Απαγορευμένες ουσίες

«Η Επιτροπή σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει την TTIP για 
να αλλάξει τον ενωσιακό 
κατάλογο απαγορευμένων 
ουσιών στον τομέα των 
καλλυντικών».

Η TTIP δεν θα τροποποιήσει τον ενωσιακό κατάλογο 
1 372 απαγορευμένων ουσιών.

Για τις νέες ουσίες, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν από την αμοιβαία διαβίβαση των επιστημονικών 
αξιολογήσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς.
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2. Αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ

«Η TTIP θα έχει ως 
αποτέλεσμα καλλυντικά 
που περιέχουν 
απαγορευμένες ουσίες 
να πουλιούνται στην ΕΕ».

Τα καλλυντικά, όπως και οποιοδήποτε άλλο προϊόν πωλείται 
στην ΕΕ, θα εξακολουθήσουν να πρέπει να συμμορφώνονται με 
τη νομοθεσία της ΕΕ. Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει καμία 
εμπορική συμφωνία.

3. Επιτρεπόμενες ουσίες

«Ποιος είναι ο στόχος 
όσον αφορά τον κατάλογο 
επιτρεπόμενων ουσιών;»

Ο ενωσιακός κατάλογος των επιτρεπόμενων συστατικών 
καλλυντικών —όπως τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας— 
είναι πιο μακροσκελής από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ.

Με την TTIP, θέλουμε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις 
επιστημονικές αξιολογήσεις της ΕΕ για τις δικές τους 
διαδικασίες έγκρισης.

4. Η αρχή της προφύλαξης

«Η TTIP θα επηρεάσει την 
αρχή της προφύλαξης».

Η αρχή της προφύλαξης θεσπίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ· 
η TTIP δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό.

 2�6� Προϊόντα μηχανοτεχνίας
Διατήρηση υψηλών προτύπων και παράλληλη διευκόλυνση 
των εξαγωγών

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε να διευκο-
λύνουμε τη συνεργασία των ρυθμιστικών 
αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ, ώστε:
• να ευθυγραμμίσουμε τις τεχνικές απαι-

τήσεις και τις μεθόδους δοκιμών·
• να διατηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα 

της ΕΕ·
• να διευκολύνουμε τις εξαγωγές και τις 

εισαγωγές προϊόντων μηχανοτεχνίας.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
προϊόντων μηχανοτεχνίας
Το 2013 το εμπόριο προϊόντων μηχανοτεχνίας 
—όπως ψυγείων, πριζών, κινητών τηλεφώνων, 
σκαφών αναψυχής, ελκυστήρων, εξοπλισμού 
υπό πίεση— μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ ανα-
λογούσε περίπου στο 25% όλων των μεταξύ 
μας εμπορικών συναλλαγών.

Υπάρχουν περίπου 200 000 εταιρείες στον 
ηλεκτρολογικό και τον μηχανολογικό κλάδο στην 
ΕΕ, οι οποίες απασχολούν συνολικά σχεδόν 5 
εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού όσον αφορά:
• τους τεχνικούς κανονισμούς,
• τα πρότυπα και τις διαδικασίες για τον έλεγχο 

συμμόρφωσης των προϊόντων προς αυτά.

Αυτό μπορεί να δυσχεράνει τις εξαγωγές ή τις 
εισαγωγές προϊόντων.

Θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία 
ΕΕ–ΗΠΑ στα ζητήματα αυτά.

Και το καταλληλότερο χρονικό σημείο για να το 
κάνουμε είναι όταν η μία ή η άλλη πλευρά αρχίζει 
να καταρτίζει νέες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Ιδανικά, θα θέλαμε οι τεχνικές απαιτήσεις και 
οι διαδικασίες ελέγχου των δύο πλευρών να 
είναι συμβατές μεταξύ τους.

Εάν οι ρυθμιστικές αρχές συνεργαστούν, θα 
μπορούσαν να αμβλύνουν τις τεχνικές διαφορές 
μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, σεβόμενοι τα υψηλά 
μας πρότυπα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να 
αποφασίσουν ότι τα χρώματα που απαιτούνται 
για την καλωδίωση των μηχανών θα είναι 
πανομοιότυπα.
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Η ΕΕ επιδιώκει να εντοπίσει προϊόντα τα οποία 
θα ωφελούνταν ιδιαίτερα από τη συνεργασία 
των ρυθμιστικών αρχών.

Στόχοι της ΕΕ
Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ:
• στην εφαρμογή προτύπων με ευρεία χρήση 

στην ΕΕ και σε άλλες χώρες σ’ ολόκληρο τον 
κόσμου, όπως αυτά που θεσπίζονται από …
 – τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO),
 – τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC),

…με σκοπό τη συμμόρφωση με τις αμερικανικές 
ρυθμίσεις:
• στη μείωση του κόστους των ελέγχων 

συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τα πρότυπα 
των ΗΠΑ,

• στην επικοινωνία των ρυθμιστικών αρχών 
της ΕΕ και των ΗΠΑ σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας, ώστε να αποφεύγονται περιττές 
αποκλίσεις μεταξύ των αντίστοιχων νομο-
θεσιών τους.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα ζητήματα

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

Πρότυπα ασφάλειας

«Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP θα έχουν 
ως αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση των 
προτύπων ασφάλειας».

Η ΕΕ δεν θα κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά 
τα πρότυπα ασφάλειας. Το σκεπτικό είναι να 
ευθυγραμμιστούν οι τεχνικές απαιτήσεις όπου 
είναι εφικτό, ενώ παράλληλα θα διατηρούνται 
τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

 2�7� Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Συνεργασία για την ενίσχυση των προτύπων και την προστασία 
των καταναλωτών

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να βελτιώσουμε την επιβολή της 

νομοθεσίας και την προστασία των 
καταναλωτών·

• να διευκολύνουμε τις εξαγωγές των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ …

• …και να μειώσουμε τις περιττές δαπάνες.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των ΤΠΕ
Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοι-
νωνίας (ΤΠΕ) ωφελούνται ήδη από παγκόσμια 
πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές.

Ωστόσο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν με άλλους τρόπους, οι οποίοι θα 
ωφελούσαν τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις 
και τους κρατικούς φορείς.

Στόχοι της ΕΕ
Για τις ΤΠΕ, θέλουμε:
• να διαμορφώσουμε τρόπους συνεργασίας 

για την καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας 
στην ΕΕ και στις ΗΠΑ·

• να εντείνουμε τη συνεργασία των ρυθμι-
στικών αρχών σε θέματα όπως:
 – η ηλεκτρονική επισήμανση —θέσπιση 

προτύπων για την ηλεκτρονική ενημέ-
ρωση των καταναλωτών σχετικά με το 
προϊόν, αντί σημάτων και αυτοκόλλητων 
για είδη με ενσωματωμένη ηλεκτρονική 
διάταξη απεικόνισης π.χ. έξυπνα ρολόγια·

 – η ηλεκτρονική προσβασιμότητα —διευ-
κόλυνση της χρήσης ΤΠΕ από τα άτομα 
με αναπηρία·

 – η διαλειτουργικότητα —παροχή της δυνα-
τότητας στους χρήστες να ανταλλάσσουν 
με ευκολία στοιχεία για διαφορετικά 
προϊόντα.
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Αυτό θα μας βοηθούσε να αποφεύγουμε τις 
περιττές αποκλίσεις στους κανόνες μας και θα 
εξασφάλιζε υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών·
• να θεσπίσουμε κοινά πρότυπα για την 

πιστοποίηση προϊόντων ΤΠΕ, ιδίως για 
την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 
πληροφοριών («κρυπτογραφία», σύμφωνα 
με την ορολογία).

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Στον τομέα αυτόν, ορισμένα ζητήματα είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε:

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Πρότυπα

«Οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συνεχή 
υποβάθμιση των προτύπων 
ασφάλειας».

Η ΕΕ δεν θα κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά τα πρότυπα 
ασφάλειας. Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τις τεχνικές 
απαιτήσεις όπου είναι εφικτό, διατηρώντας παράλληλα τα 
υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Θέλουμε να εντείνουμε τη χρήση 
παγκόσμιων προτύπων. 

2. Ασφάλεια

«Η TTIP θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των 
επιπέδων ασφάλειας για τα 
εμπορικά προϊόντα ΤΠΕ».

Η ΕΕ δεν θα δεχτεί χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Το 
σκεπτικό είναι να θεσπιστούν κοινές αρχές για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις. 

 2�8� Ίατροτεχνολογικά προϊόντα
Καλύτερη συνεργασία για την έγκριση, την παρακολούθηση και 
την ανάκληση συσκευών

 Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να κάνουμε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

πιο προσβάσιμα και ανιχνεύσιμα·
• να διατηρήσουμε, παράλληλα, τα υψηλά 

μας πρότυπα ασφάλειας.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα περιλαμβά-
νονται:
• οι βηματοδότες,
• οι σαρωτές,
• τα μηχανήματα ακτίνων Χ.

Αποτελούν νευραλγικό στοιχείο των σύγχρονων 
συστημάτων υγείας.

Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έχουν αυστηρούς 
κανόνες για τις συσκευές αυτές, οι οποίοι, μερι-
κές φορές, αλληλοεπικαλύπτονται ή ελέγχουν 
τα ίδια προϊόντα δύο φορές.

Αυτό μπορεί να συνεπάγεται:
• επιπλέον δαπάνες για τα δημόσια συστήματα 

υγείας·
• καθυστερήσεις στη διάθεση νέων συσκευών 

στους ασθενείς.

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την TTIP για να 
βελτιώσουμε τη συνεργασία των ρυθμιστικών 
αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να 
ωφελήσει τόσο τους πολίτες όσο και τον 
βιομηχανικό κλάδο.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταργήσει τους 
δασμούς στα περισσότερα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα· επομένως, τα οφέλη της TTIP θα προ-
έλθουν κυρίως από την καλύτερη συνεργασία 
των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ, 
ώστε να εξασφαλίσουν:
• την ταχύτερη πρόσβαση σε συσκευές που 

σώζουν ζωές, απλουστεύοντας τις σχετικές 
διαδικασίες έγκρισης, π.χ. με τη χρήση παρό-
μοιων ηλεκτρονικών υποδειγμάτων στην ΕΕ 
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και τις ΗΠΑ για την αποστολή δεδομένων 
από δοκιμές·

• καλύτερες διαδικασίες για:
 – την παρακολούθηση προϊόντων,
 – την ανάκλησή τους, όταν κρίνεται 

αναγκαίο.

Στόχοι της ΕΕ
Θέλουμε οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και των 
ΗΠΑ:
• να συνεργάζονται στενότερα για τα ιατρο-

τεχνολογικά προϊόντα·
• να βασίζουν τις εργασίες τους στο Διεθνές 

Ρυθμιστικό Φόρουμ για τα Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα (IMDRF).

Θέλουμε:
• να συμφωνήσουμε ότι θα βασίζουμε τα 

εθνικά μας συστήματα για την ταυτοποίηση 
και την ανίχνευση ιατροτεχνολογικών προϊ-
όντων στο διεθνές σύστημα αποκλειστικής 
ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (UDI)·

• να εξασφαλίσουμε ότι οι βάσεις δεδομένων 
UDI της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι συμβατές 
μεταξύ τους·

• να εναρμονίσουμε τα έντυπα για την έγκριση 
νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε 
οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ 
να μπορούν να εξετάζουν τις εγκρίσεις 
ταυτόχρονα. Έτσι, οι συσκευές αυτές θα 
καθίστανται ταχύτερα διαθέσιμες·

• να εργαστούμε με στόχο την αμοιβαία 
αναγνώριση των ελέγχων στο πλαίσιο των 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας·

• να διαμορφώσουμε μια βάση για την από 
κοινού κατάρτιση ρυθμίσεων που να αντα-
νακλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις σε νέους 
τομείς που δεν ρυθμίζονται ακόμα πλήρως 
σε κανονιστικό επίπεδο.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε:

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Διαδικασία έγκρισης

«Η TTIP θα εναρμονίσει 
τον τρόπο με τον 
οποίο εγκρίνεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν 
στην ΕΕ και στις ΗΠΑ».

Στην TTIP δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε τις προσεγγίσεις για 
την έγκριση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην ΕΕ και στις 
ΗΠΑ.

Παρόλο που τα δύο συστήματα διαφέρουν, παρέχουν αμφότερα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Στην TTIP θέλουμε να απλουστεύσουμε τη διαδικασία έγκρισης, 
π.χ. με την εισαγωγή κοινού εντύπου για την υποβολή αίτησης 
έγκρισης ενός νέου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Οι κατασκευαστές θα μπορούσαν να υποβάλλουν ταυτόχρονα 
αίτηση έγκρισης στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και να διαθέτουν τα νέα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχύτερα στους ασθενείς.

2. Κανονιστική ρύθμιση

«Η TTIP θα επηρεάσει 
την αναθεώρηση των 
ενωσιακών κανονισμών 
για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα».

Η αναθεώρηση των ενωσιακών κανονισμών για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα εξετάζεται από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η TTIP 
δεν παρεμβαίνει και ούτε πρόκειται να παρέμβει σ’ αυτήν την 
εσωτερική διαδικασία.
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 2�9� Φυτοφάρμακα
Συνεργασία για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών 
και τη στήριξη των γεωργών για την ανάπτυξη περισσότερων 
εξειδικευμένων καλλιεργειών

• Ρυθμιστικές αρχές από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και 
άλλες χώρες εξετάζουν ήδη από κοινού 
το θέμα των φυτοφαρμάκων.

• Με την TTIP θέλουμε να συμπληρώσουμε 
αυτές τις εργασίες, ώστε να διευκολύ-
νουμε τις εμπορικές συναλλαγές ΕΕ–ΗΠΑ 
και να βοηθήσουμε τους γεωργούς να 
αναπτύξουν περισσότερες εξειδικευμένες 
καλλιέργειες.

Λόγοι εξέτασης των φυτοφαρμάκων
Ρυθμιστικές αρχές από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες 
χώρες εξετάζουν ήδη το θέμα των φυτοφαρ-
μάκων σε διεθνείς φορείς, όπως:
• τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) —που φέρνει σε επαφή 
34 βιομηχανικές χώρες·

• τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Ο ΟΟΣΑ έχει μια ομάδα εργασίας για τα φυτο-
φάρμακα, στο πλαίσιο της οποίας οι χώρες μέλη 
συνεργάζονται για:
• την κοινοποίηση των ευρημάτων τους·
• την εναρμόνιση των στρατηγικών και των 

κατευθυντήριων γραμμών τους για τον 
έλεγχο των φυτοφαρμάκων.

Στον ΟΗΕ, ο φορέας CODEX Alimentarius 
ασχολείται με τα διεθνή πρότυπα τροφίμων. 
Θεσπίζει, σε παγκόσμιο επίπεδο, όρια για τα 
φυτοφάρμακα —τα «ανώτατα όρια καταλοίπων» 
ή ΑΟΚ.

Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έχουν ενεργό ρόλο 
σ’ αυτές και σε άλλες ομάδες.

Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτήν την κατάσταση 
και να αποφύγουμε την επικάλυψη των εργα-
σιών αυτών των ομάδων.

Για τον λόγο αυτό, δεν σκοπεύουμε να συμπερι-
λάβουμε ειδικό κεφάλαιο για τα φυτοφάρμακα 
στην TTIP.

Αντίθετα, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και των 
ΗΠΑ θα συμπληρώνουν τις εργασίες τους σ’ 
αυτούς τους παγκόσμιους φορείς, εξακολου-
θώντας να εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα 
μεταξύ τους.

Αυτό μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού.

Στόχοι της ΕΕ
1�  Διευκόλυνση του εμπορίου
Η ΕΕ θέλει να διευκολύνει τις εξαγωγές 
τροφίμων και ποτών, όπως του ελαιόλαδου, 
στις ΗΠΑ.

Ενδεικτικά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
«ελέγχους πριν από την εξαγωγή».

Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τις 
ΗΠΑ ότι, όταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία θέλει 
να εξαγάγει τρόφιμα ή ποτά στις ΗΠΑ, οι 
ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα ελέγχουν τα όρια 
φυτοφαρμάκων στο προϊόν πριν το αποστείλει 
η εταιρεία.

Στη συνέχεια:
• οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα ενημερώνουν 

τους αμερικανούς ομολόγους τους κατά 
πόσον το προϊόν πληροί τα αμερικανικά 
πρότυπα για τα όρια φυτοφαρμάκων·

• εάν το προϊόν πράγματι πληροί τα αμε-
ρικανικά πρότυπα, η εταιρεία θα μπορεί 
να το εξαγάγει με ασφάλεια —χωρίς τον 
κίνδυνο δέσμευσης του προϊόντος της από τα 
αμερικανικά τελωνεία, κάτι που θα μπορούσε 
να κοστίσει στον εξαγωγέα πολλά χρήματα.

2�  Προώθηση εξειδικευμένων 
καλλιεργειών

Οι λεγόμενες «εξειδικευμένες καλλιέργειες» 
είναι καλλιέργειες όπως ο μαϊντανός, τα 
πράσα, το σέλινο ή το μαρούλι, για τις οποίες 
η αγορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο για άλλες 
καλλιέργειες όπως το σιτάρι ή ο αραβόσιτος 
(καλαμπόκι).

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους γεωργούς 
να παράγουν περισσότερες από αυτές τις 
εξειδικευμένες καλλιέργειες. Γι’ αυτό, όμως, 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ορισμένα 
φυτοφάρμακα, σε όρια που —σύμφωνα με 
μελέτες— έχουν αποδειχτεί ασφαλή.

Σε πολλές περιπτώσεις, κανείς δεν έχει εκπο-
νήσει ακόμα τέτοιες μελέτες. Επομένως, δεν 
υπάρχει κανένα επίσημο ασφαλές όριο και 
οι γεωργοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν 
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τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα γι’ αυτές τις 
καλλιέργειες.

Εδώ ακριβώς μπορεί να βοηθήσει η TTIP. Οι 
ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να συμφωνή-
σουν στην ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν 
συλλέξει από μελέτες σχετικά με ειδικευμένες 
καλλιέργειες που έχουν ήδη διενεργηθεί 
ή δρομολογούνται.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν επίσης:
• να αξιοποιηθούν καλύτερα οι περιορισμένοι 

πόροι τους, με σκοπό την αποτελεσματικό-
τερη προστασία των καταναλωτών·

• να επιταχυνθούν οι εγκρίσεις για τη χρήση 
φυτοφαρμάκων με αυστηρά όρια και χωρίς 
να θίγεται η ασφάλεια.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε:

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Υγεία και περιβάλλον

«Η TTIP μπορεί να 
αποδυναμώσει τις ρυθμίσεις 
της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα 
και να χαλαρώσει τα αυστηρά 
μας πρότυπα για την υγεία 
και το περιβάλλον».

Η TTIP θα σέβεται πλήρως τα υφιστάμενα κανονιστικά πρότυπα 
της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα.

Θα διατηρήσουμε:
• τον κανονισμό της ΕΕ, (ΕΕ) αριθ. 1107/2009, για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
• τα επίπεδα προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος τα οποία προβλέπει ο κανονισμός.

2. Κατάλοιπα στα τρόφιμα

«Η TTIP μπορεί να 
συνεπάγεται ότι οι 
ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα 
επιτρέπουν υψηλότερα όρια 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
στα τρόφιμα που πουλιούνται 
στην Ευρώπη».

Η TTIP δεν θα υποβαθμίσει τα πρότυπα για την ασφάλεια των 
τροφίμων όσον αφορά τα φυτοφάρμακα.

Και δεν πρόκειται να επιτρέψει την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή 
αγορά αμερικανικών προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα αυτά.

3. Χημικοί ενδοκρινικοί διαταράκτες

«Η TTIP μπορεί να ανακόψει 
την κανονιστική ρύθμιση 
των χημικών ενδοκρινικών 
διαταρακτών στην ΕΕ. Για τα 
προϊόντα που πουλιούνται 
στην ΕΕ, αυτό θα μπορούσε 
να επιτρέπει την παρουσία 
υπολειμμάτων που, 
διαφορετικά, μπορεί να 
απαγορεύονταν».

Η TTIP δεν πρόκειται να ανοίξει την αγορά της ΕΕ σε βοοειδή 
που η διατροφή τους περιλαμβάνει ορμόνες.

Και η ΕΕ θα εξακολουθήσει να ρυθμίζει αυτές τις ουσίες 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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 2�10� Φαρμακευτικά προϊόντα
Διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας των ρυθμιστικών 
αρχών ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα είναι ασφαλή 
και αποτελεσματικά

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να 

εξασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα πληρούν 
αυστηρά πρότυπα αποτελεσματικότητας, 
ποιότητας και ασφάλειας·

• να υποστηρίξουμε αμοιβαία το έργο μας 
όσον αφορά την κατάρτιση κανονιστικών 
ρυθμίσεων σε νέους τομείς.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
φαρμακευτικών προϊόντων
Ήδη συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για τα φαρμα-
κευτικά προϊόντα,π.χ. έχουμε καταργήσει τους 
δασμούς στις εξαγωγές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. 
Επίσης, οι ρυθμιστικές αρχές μας συνεργάζονται 
στενά.

Με την TTIP, θέλουμε πλέον να εντείνουμε τη 
συνεργασία τους. Αυτό θα βελτίωνε την κατά-
σταση για τους ασθενείς και τον βιομηχανικό 
κλάδο σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικότερα, θέλουμε να βοηθήσουμε τις 
ρυθμιστικές αρχές σε 3 βασικούς τομείς: τις 
επιθεωρήσεις, τις εγκρίσεις και την καινοτομία.

1�  Επιθεωρήσεις
Οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν τακτικά την 
παρασκευή φαρμάκων από τις εταιρείες, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι πληρούν τα αυστηρά 
πρότυπα της ΕΕ.

Αυτό συνιστά μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα, 
γιατί οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν παγκό-
σμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Παρασκευάζουν 
φάρμακα σταδιακά, και τα διάφορα συστατικά 
προέρχονται από προμηθευτές διαφορετικών 
χωρών.

2�  Εγκρίσεις
Η πτυχή αυτή αφορά τον χρόνο και τους 
πόρους που χρειάζεται μια φαρμακευτική 
εταιρεία για να εισαγάγει ένα νέο φάρμακο 
στην αγορά.

Όταν μια εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο φάρμακο, 
πρώτα πρέπει να διενεργήσει μελέτες, όπως 
κλινικές δοκιμές, προτού οι ρυθμιστικές αρχές 
εξετάσουν κατά πόσον μπορεί η εταιρεία να 
πουλήσει το προϊόν της.

Αυτές οι μελέτες πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα 
οφέλη από τη χρήση του φαρμάκου υπερτερούν 
των κινδύνων.

Θέλουμε να μη χρειάζεται πλέον μια εταιρεία 
να διενεργεί τις ίδιες μελέτες δύο φορές 
προκειμένου το προϊόν της να εγκριθεί από 
τις ρυθμιστικές αρχές και της ΕΕ και των ΗΠΑ.

3�  Καινοτομία
Η πτυχή αυτή αφορά τη διευκόλυνση της 
στενότερης συνεργασίας των ρυθμιστικών 
αρχών σε τομείς όπου η επιστήμη προοδεύει 
με ταχείς ρυθμούς.

Η ανάπτυξη νέων φαρμάκων συνεπάγεται επι-
στημονικές εργασίες αιχμής, κάτι που μπορεί να 
δυσχεραίνει τις ρυθμιστικές αρχές στον έλεγχο 
της ασφάλειας αυτών των προϊόντων.

Μπορούμε να διευκολύνουμε το έργο των 
ρυθμιστικών αρχών, εάν τους δώσουμε τη 
δυνατότητα:
• να αξιοποιούν αμοιβαία την εμπειρογνωμο-

σύνη τους και να ανταλλάσσουν τα ευρήματά 
τους·

• να ανταλλάσσουν απόψεις με βάση τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

Στόχοι της ΕΕ
1�  Επιθεωρήσεις
Θα αναγνωρίζουμε αμοιβαία τις επιθεωρήσεις 
των μονάδων παρασκευής, με βάση αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές που είναι γνωστές 
ως «ορθή παρασκευαστική πρακτική (ΟΠΠ)».

Η πρακτική αυτή εξασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
παρασκευάζουν τα φάρμακά τους με συνέπεια 
και σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα 
ποιότητας. Η ΟΠΠ καλύπτει στοιχεία όπως:
• τις διεργασίες παρασκευής και τους ελέγχους 

του εξοπλισμού·
• τις εργαστηριακές αναλύσεις και την τήρηση 

μητρώων·
• τα επαγγελματικά προσόντα του προσω-

πικού·
• τα συστήματα για τη διασφάλιση της ποιό-

τητας του προϊόντος.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι:
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• θα επωφεληθούμε αμοιβαία από τις επιθε-
ωρήσεις και τους πόρους που απαιτούνται 
για τη διεξαγωγή τους·

• θα αποφύγουμε τις περιττές αλληλοεπικα-
λύψεις.

2�  Εγκρίσεις και καινοτομία

Για όλα τα φάρμακα, θέλουμε να βοηθήσουμε 
τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ:
• να ανταλλάσσουν πληροφορίες που διευ-

κολύνουν την απόφαση για την έγκριση 
φαρμάκων·

• να συνεργάζονται στενότερα στο πλαίσιο της 
διεθνούς διάσκεψης για την εναρμόνιση των 
τεχνικών προδιαγραφών για την καταχώριση 
φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη 
χρήση (ICH). Πρόκειται για διεθνή φορέα στον 
οποίο συμμετέχει ο βιομηχανικός κλάδος και 
οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, των ΗΠΑ και 
άλλων περιοχών·

• να συνεργάζονται στενότερα σε τομείς όπου 
η ICH δεν έχει ακόμα καθορίσει διεθνείς 
κανόνες, π.χ. στα γενόσημα φάρμακα.

Για τα λεγόμενα «βιοπαρόμοια»:
• οι ρυθμιστικές αρχές θα συνεργάζονται 

στενότερα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές και 
αμερικανικές απαιτήσεις για τα φάρμακα που 
είναι ομοειδή με τα βιολογικά φάρμακα και 
έχουν ήδη εγκριθεί από τις αρχές αυτές.

Τα βιολογικά φάρμακα χρησιμοποιούνται για 
την αγωγή μεγάλου εύρους παθήσεων, όπως 
ο καρκίνος και οι αυτοάνοσες διαταραχές.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Ορισμένα ζητήματα σ’ αυτό το κεφάλαιο είναι 
ευαίσθητα ή έχουν προκαλέσει ιδιαίτερες 
ανησυχίες στο ευρύ κοινό.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε:

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1� Τιμολόγηση φαρμάκων, επιστροφή δαπανών

«Με την TTIP, οι κυβερνήσεις της 
ΕΕ θα χάσουν το δικαίωμά τους να 
αποφασίζουν:
• τις τιμές που πληρώνουν οι 

ασθενείς για τα φάρμακα, ή
• τον τρόπο με τον οποίο τους 

επιστρέφονται οι δαπάνες τους».

Ούτε η TTIP ούτε κάποια άλλη εμπορική συμφωνία 
της ΕΕ αναμένεται να επηρεάσει το δικαίωμα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ να αποφασίζουν την τιμή που πρέπει 
να πληρώνουν οι ασθενείς και πώς θα τους επιστρέφονται 
οι δαπάνες τους.

Το μόνο που απαιτεί η νομοθεσία της ΕΕ από τις 
κυβερνήσεις είναι να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με 
σαφή και ανοικτό τρόπο.

2. Διαφάνεια των δεδομένων των κλινικών δοκιμών

«Η TTIP ενδέχεται να υπονομεύσει 
τις πολιτικές της ΕΕ που 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
του κοινού στα δεδομένα των 
κλινικών δοκιμών για τα νέα 
φάρμακα».

Το 2014 η ΕΕ εξέδωσε έναν νέο κανονισμό για τις 
κλινικές δοκιμές, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014. Τον 
Οκτώβριο του 2014 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
δημοσίευσε την τελική πολιτική του για την πρόσβαση του 
κοινού στα κλινικά δεδομένα.

Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε —ούτε στην TTIP 
ούτε σε άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ— τυχόν 
κανόνες που θίγουν αυτό το δικαίωμα με οποιονδήποτε 
τρόπο.
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3. Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

«Η TTIP θα κάνει οικονομικά 
δυσκολότερη την αγορά των 
απαιτούμενων φαρμάκων, 
αφού θα δώσει στις εταιρείες 
μεγαλύτερα δικαιώματα 
όσον αφορά τη διανοητική 
ιδιοκτησία τους, τα οποία θα 
εμποδίζουν τις άλλες εταιρείες να 
παρασκευάζουν το ίδιο φάρμακο».

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποτελεσματικούς κανόνες για 
την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι κανόνες αυτοί επιτυγχάνουν μια λεπτή ισορροπία, αφού 
δίνουν το δικαίωμα:
• στις μεν εταιρείες να επωφελούνται από την έρευνά 

τους και να παραμένουν μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών 
στον κόσμο·

• στους δε ασθενείς να επωφελούνται από νέα φάρμακα.

Στο πλαίσιο της TTIP δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε 
κάτι που:
• θα ανέτρεπε αυτή τη λεπτή ισορροπία, ή
• θα αύξανε το κόστος για τα εθνικά συστήματα υγείας 

των χωρών της ΕΕ, οι πόροι των οποίων έχουν ήδη 
συρρικνωθεί.

 2�11� Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Στενότερη συνεργασία όσον αφορά τα πρότυπα στον τομέα 
ένδυσης

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε να βελτιώσουμε 
τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Οι εταιρείες που εξάγουν —ή επιθυμούν να 
εξάγουν— κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
είναι αυτές που ανησυχούν περισσότερο για 
τους κανόνες καταγωγής και τους δασμούς.

Αλλά η συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών 
της ΕΕ και των ΗΠΑ μπορεί να τις ωφελήσει 
και αυτές.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε:
• να συνεργαστούμε για την επισήμανση των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των 
ειδών ένδυσης:
 – αμοιβαία αναγνώριση των συμβόλων 

των οδηγιών προστασίας,
 – συμφωνία όσον αφορά την ονομασία 

των νέων ινών·
• να συνεργαστούμε για την ασφάλεια 

των προϊόντων και την προστασία των 
καταναλωτών·

• να ασχοληθούμε με τα πρότυπα και τις 
μεθόδους δοκιμών.
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 2�12� Όχήματα
Δημιουργία διατλαντικής αγοράς για αυτοκίνητα και φορτηγά

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να εντοπίσουμε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 

και αμερικανικά πρότυπα που είναι 
ισοδύναμα·

• να εναρμονίσουμε ορισμένες ρυθμίσεις·
• να καταρτίσουμε ρυθμίσεις παγκόσμιας 

ισχύος·
• να συνεργαστούμε για την κατάρτιση 

νέων ρυθμίσεων.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των 
οχημάτων
Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 18% των συνο-
λικών εξαγωγών οχημάτων της ΕΕ. Αντίστοιχα, 
περισσότερα από 1 στα 8 αυτοκίνητα που 
εισάγονται στην ΕΕ προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Κατά κανόνα, οι προηγμένες ρυθμίσεις στην ΕΕ 
και τις ΗΠΑ επιτυγχάνουν παρόμοια επίπεδα 
ασφάλειας. Επομένως, ένα όχημα που κρίνεται 
ασφαλές στην ΕΕ θα πρέπει να θεωρείται 
ασφαλές στις ΗΠΑ, όπως ακριβώς θα πρέπει 
να θεωρείται ένα αμερικανικό όχημα στην ΕΕ.

Οι ρυθμίσεις μας, όμως, αναπτύχθηκαν παράλ-
ληλα, δημιουργώντας διαφορές που καθιστούν 
δαπανηρή τη συμμόρφωση και με τις δύο δέσμες 
κανόνων.

Για παράδειγμα, τα αμερικανικά και τα ευρω-
παϊκά αυτοκίνητα έχουν διαφορετικά πρότυπα 
ασφάλειας για σχεδόν κάθε εξάρτημα, από τα 
καθίσματα και τις ζώνες ασφαλείας έως τις 
πόρτες. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατασκευαστής 
αυτοκινήτων, για να εισαγάγει ένα όχημα από 
τις ΗΠΑ, πρέπει να ακολουθήσει μια μακρά 
διαδικασία έγκρισης.

Εάν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε αυτή 
η συμφωνία θα επιτρέπει σε περισσότερα 
αμερικανικά αυτοκίνητα να αναγνωρίζονται 
ως ασφαλούς οδήγησης στην Ευρώπη … και 
περισσότερα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα να αναγνω-
ρίζονται ως ασφαλούς οδήγησης στην Αμερική.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το 
εύρος των επιλογών σ’ ολόκληρη την ήπειρο.

Επομένως, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι 
κατασκευαστές θα επωφεληθούν εξίσου, αν 
οι ρυθμιστικές αρχές καθορίσουν από κοινού 
περιπτώσεις στις οποίες οι δικοί μας κανόνες 
παρέχουν την ίδια προστασία.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχουμε τέσσερις στόχους:

1�  Να συμφωνήσουμε σ τους τομείς όπου 
τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά 
τεχνικά πρότυπα ταυτίζονται

Αυτό είναι το σημαντικότερο, από οικονομική 
άποψη, μέτρο. Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και 
των ΗΠΑ προσπαθούν να καταρτίσουν μέθοδο 
σύμφωνα με την οποία θα αποφασίζουν πότε 
ταυτίζονται τα πρότυπα.

Η ΕΕ επιθυμεί και οι δύο πλευρές να αναγνω-
ρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις τους ως ισοδύναμες με 
τις απαιτήσεις της άλλες πλευράς.

2�  Να καταρτίσουμε ρυθμίσεις παγκόσμιας 
ισχύος στο πλαίσιο του ΌΗΕ και να 
ενθαρρύνουμε άλλες χώρες να τις 
εγκρίνουν

Αυτό συνιστά εναλλακτική επιλογή σε περί-
πτωση που:
• δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ότι τα 

ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά πρότυπα είναι 
ισοδύναμα μεταξύ τους·

• με τον τρόπο αυτό δεν διευκολύνουμε τις 
εμπορικές συναλλαγές.

Θέλουμε να διευρύνουμε τον κατάλογο με τα 
τεχνικά πρότυπα για τα οχήματα, τον οποίο 
εξέδωσε το 1998 η Οικονομική Επιτροπή του 
ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE).

3� Να συμφωνήσουμε ότι θα 
εναρμονίσουμε ορισμένες ευρωπαϊκές 
και αμερικανικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον 
αφορά τις νέες τεχνολογίες

Σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ακόμα ρυθμίσεις, 
αλλά η αναγκαιότητα αυτών των ρυθμίσεων 
είναι σαφής, τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΕ–ΗΠΑ 
θα μπορούσαν να είναι το πρώτο βήμα για τη 
θέσπιση παγκόσμιων κανόνων στο πλαίσιο 
της UNECE. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα 
ηλεκτρικά οχήματα.

4�  Να συντονίσουμε σχέδια για νέες 
ρυθμίσεις και για έρευνες σε νέες 
τεχνολογίες
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Κανόνες
Νέοι κανόνες για ευκολότερες και δικαιότερες εξαγωγές, εισαγωγές και επενδύσεις

Κεφάλαιο 3.1. Βιώσιμη ανάπτυξη Προστασία των ατόμων στον χώρο εργασίας 
και προστασία του περιβάλλοντος

Κεφάλαιο 3.2. Ενέργεια και πρώτες 
ύλες

Εξασφάλιση πρόσβασης των επιχειρήσεων 
στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες

Κεφάλαιο 3.3.

Διευκόλυνση των 
τελωνειακών 
διαδικασιών και του 
εμπορίου

Απλούστευση των διαδικασιών στα τελωνεία, 
μείωση της γραφειοκρατίας

Κεφάλαιο 3.4. Μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Διευκόλυνση των μικρότερων επιχειρήσεων 
να αξιοποιήσουν πλήρως την TTIP

Κεφάλαιο 3.5.

Προστασία των 
επενδύσεων 
και επίλυση 
διαφορών μεταξύ 
επενδυτών–κράτους

Ενθάρρυνση αμερικανικών επενδύσεων 
στην ΕΕ, παράλληλα με την προάσπιση 
του δικαιώματος που έχουν οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις να νομοθετούν όπως κρίνουν 
σκόπιμο

Κεφάλαιο 3.6.
Επίλυση 
διακρατικών 
διαφορών

Στήριξη των κυβερνήσεων στην επίλυση των 
διαφωνιών

Κεφάλαιο 3.7. Ανταγωνισμός
Εξασφάλιση της δυνατότητας ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και 
αμερικανικών επιχειρήσεων

Κεφάλαιο 3.8.

Διανοητική 
ιδιοκτησία και 
γεωγραφικές 
ενδείξεις

Εξασφάλιση οφελών για τις επιχειρήσεις από 
την έρευνα, διευκόλυνση των αγοραστών 
να επιλέγουν τρόφιμα από μια συγκεκριμένη 
περιοχή
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 3�1� Βιώσιμη ανάπτυξη
Προώθηση της προστασίας τόσο των δικαιωμάτων των 
ατόμων στον χώρο εργασίας όσο και του περιβάλλοντος

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να εγγυηθούμε βασικούς κανόνες που 

προστατεύουν τόσο τα δικαιώματα των 
ατόμων στον χώρο εργασίας όσο και το 
περιβάλλον·

• να διατηρήσουμε τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών στην πρακτική 
εφαρμογή της TTIP·

• να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να επι-
δεικνύουν καλή εταιρική συμπεριφορά.

Λόγοι διαπραγμάτευσης της 
βιώσιμης ανάπτυξης
Θέλουμε φιλόδοξες διατάξεις που να εξασφα-
λίζουν ταυτόχρονα οικονομική μεγέθυνση, 
ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία.

Η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών δεν 
είναι απαραίτητο να συντελείται σε βάρος των 
εργαζομένων ή του περιβάλλοντος.

Μάλιστα, θέλουμε η TTIP να στηρίζει την κοι-
νωνική πρόοδο. Πιστεύουμε ότι η λήψη μέτρων 
στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να ωφελήσει 
τους ανθρώπους:
• με την ενίσχυση της εργασίας και της 

περιβαλλοντικής διακυβέρνησης·

• με την αύξηση της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης·

• με την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στις ευρωπαϊκές και τις αμερικα-
νικές επιχειρήσεις.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε:
• να στηρίξουμε βασικά διεθνή πρότυπα και 

συμβάσεις για την εργασία και το περιβάλλον·
• να διατηρήσουμε το δικαίωμά μας να θεσπί-

ζουμε υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής και 
εργασιακής προστασίας και να αποτρέπουμε 
τυχόν συνεχή υποβάθμιση·

• να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του 
εμπορίου να προωθεί στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, όπως π.χ. με την ένταση των 
εμπορικών συναλλαγών σε βιώσιμα διαχει-
ριζόμενους φυσικούς πόρους ή σε πράσινα 
αγαθά και υπηρεσίες.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε:

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Εργασιακά πρότυπα

«Η TTIP θα περιορίσει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων 
και θα υπονομεύσει τον ρόλο 
της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ)».

Στην TTIP θέλουμε υψηλά επίπεδα προστασίας για τους 
εργαζομένους, με βάση τις νομικές πράξεις της ΔΟΕ.

2. Κλιματική αλλαγή

«Η TTIP θα θέσει σε κίνδυνο 
τη φιλόδοξη πολιτική της ΕΕ 
για το κλίμα».

Η νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα δεν αποτελεί αντικείμενο 
των διαπραγματεύσεων για την TTIP. Αντιθέτως, η TTIP 
θα υποστηρίξει τους στόχους μας για το κλίμα, π.χ. με την 
προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων σε πράσινα 
αγαθά και υπηρεσίες.
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3. Επίλυση διενέξεων

«Η TTIP δεν θα προβλέπει 
αποτελεσματικό τρόπο για την 
επίλυση των διενέξεων».

Θέλουμε έναν διαφανή και ανεξάρτητο μηχανισμό για 
την επίλυση των διενέξεων στο πλαίσιο καθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος, ο οποίος θα επιτρέπει στους 
ενδιαφερομένους από την κοινωνία των πολιτών να 
προβάλλουν τις απόψεις τους.

 3�2� Ενέργεια και πρώτες ύλες
Εξασφάλιση πιο σταθερής και βιώσιμης πρόσβασης στους 
φυσικούς πόρους

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να καθορίσουμε από κοινού κανόνες 

που να προωθούν την πρόσβαση στην 
ενέργεια και τις πρώτες ύλες με τρόπο:
 – ανοικτό,
 – αυστηρά καθορισμένο,
 – φιλικό προς τον ανταγωνισμό,
 – βιώσιμο·

• να καταργήσουμε τους υφιστάμενους 
περιορισμούς·

• να προωθήσουμε την ανάπτυξη της 
πράσινης ενέργειας.

Λόγοι διαπραγμάτευσης της 
ενέργειας και των πρώτων υλών
Η εξασφάλιση πιο ανοικτής, διαφοροποιημέ-
νης, σταθερής και βιώσιμης πρόσβασης στην 
ενέργεια και τις πρώτες ύλες είναι μία από τις 
κυριότερες προκλήσεις της Ευρώπης.

Πρέπει να καταρτίσουμε νέους κανόνες για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο 
τομέα, επειδή:
• εξαρτιόμαστε διαρκώς περισσότερο από τους 

φυσικούς πόρους εκτός ΕΕ·
• πρέπει να προωθήσουμε ισότιμη, φιλική προς 

τον ανταγωνισμό και βιώσιμη πρόσβαση 
στους πόρους αυτούς·

• οι διεθνείς κανόνες εμπορίου και επεν-
δύσεων δεν αντανακλούν τη σημερινή 
αλληλεξάρτηση.

Επομένως, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να ηγηθούν 
των προσπαθειών με στόχο:
• την προώθηση της βιωσιμότητας στη χρήση 

των συμβατικών καυσίμων· και
• την ανάπτυξη των νέων πράσινων ενεργειών 

του μέλλοντος.

Η TTIP είναι η ευκαιρία που έχουμε για να 
κάνουμε τη διαφορά.

Στόχοι της ΕΕ
Οι βασικοί στόχοι μας στον τομέα της ενέργειας 
και των πρώτων υλών είναι οι εξής:
• να καταρτίσουμε αρραγή δέσμη κανόνων 

για βιώσιμο εμπόριο και επενδύσεις, ώστε 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ενέργεια 
και τις πρώτες ύλες·

• να διαφοροποιήσουμε την πρόσβαση στους 
προμηθευτές πρώτων υλών και ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να:
• λειτουργήσουμε ως πρότυπο για τις μελλο-

ντικές διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες·
• να προσδώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και 

να καταργήσουμε τις διακρίσεις στο εμπόριο 
και τις επενδύσεις·

• να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό και 
τους διαφανείς κανόνες, και όσον αφορά 
την εκμετάλλευση πόρων και την πρόσβαση 
σε υποδομές όπως είναι οι αγωγοί·

• να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα·
• να συμβάλουμε στην ανάπτυξη νέων 

κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε:
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Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Υδραυλική ρωγμάτωση

«Η TTIP θα επιτρέπει στις 
αμερικανικές εταιρείες να 
παράγουν σχιστολιθικό αέριο στην 
ΕΕ, εάν καθορίσουμε από κοινού 
κανόνες εμπορίου και επενδύσεων 
στον τομέα της ενέργειας».

Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ είναι αρμόδια 
να αποφασίσει αν θα επιτρέψει την εξόρυξη σχιστολιθικού 
αερίου στο έδαφός της. Κανένα στοιχείο της TTIP δεν 
μπορεί να περιορίσει αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε 
χώρας της ΕΕ.

2. Ορυκτά καύσιμα

«Δεν υπάρχει τίποτα στην TTIP 
σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας».

Οι διαπραγματεύσεις μας στο πλαίσιο της TTIP 
καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα ενέργειας. Σκοπός μας 
είναι να ενσωματώσουμε κανόνες που προωθούν την 
ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση 
—τομείς που είναι καθοριστικοί για τη βιωσιμότητα.

3. Εκπομπές άνθρακα

«Η εισαγωγή αμερικανικού 
φυσικού αερίου, όπως μεθανίου, 
είναι ενεργοβόρος. Τα επίπεδα CO2 
θα αυξηθούν».

Η σχιστολιθική επανάσταση στις ΗΠΑ είχε ως μόνη, μέχρι 
στιγμής, συνέπεια την αύξηση των εισαγωγών άνθρακα 
στην ΕΕ. Η αντικατάσταση των εισαγωγών άνθρακα με 
φυσικό αέριο θα επιδράσει θετικά: θα μειώσει τα επίπεδα 
CO2 παρά θα τα αυξήσει.

4. Κυριαρχία

«Η TTIP θα μπορούσε να 
περιορίσει το δικαίωμα των χωρών 
να αποφασίζουν αν θα επιτρέπουν 
την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων τους».

Οι αποφάσεις για την τυχόν εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων δεν πρόκειται να θιγούν από την TTIP. Αλλά, αν 
ληφθεί απόφαση που επιτρέπει την εκμετάλλευση σε 
μια χώρα, η TTIP σκοπεύει να εντείνει τον καλύτερο 
ανταγωνισμό και την ανοικτή πρόσβαση.

 3�3� Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών 
και του εμπορίου
Απλούστευση των τελωνειακών κανόνων και ελέγχων προς 
διευκόλυνση των εξαγωγών

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να διευκολύνουμε τον εκτελωνισμό αγαθών 

από εταιρείες που πραγματοποιούν εμπο-
ρικές συναλλαγές με την ΕΕ και τις ΗΠΑ·

• να εξακολουθήσουμε να εξασφαλίζουμε 
ότι οι εταιρείες θα μπορούν να εξάγουν 
αγαθά μόνο εάν αυτά πληρούν τους 
κανόνες μας·

• να προστατεύουμε, έτσι, τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον.

Λόγοι διαπραγμάτευσης της 
διευκόλυνσης των τελωνειακών 
διαδικασιών και του εμπορίου
Όταν μια εταιρεία στην Ευρώπη εξάγει τα 
προϊόντα της στην Αμερική, οι τελωνειακοί 
υπάλληλοι στα αμερικανικά σύνορα ελέγχουν 
τα προϊόντα για να εξασφαλίσουν ότι πληρούν 
τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις των 
ΗΠΑ.

Το ίδιο ισχύει για τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ 
στην ΕΕ.
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Αυτοί οι τελωνειακοί έλεγχοι:
• εμποδίζουν επιβλαβή ή παράνομα αγαθά 

να φτάσουν στα μαγαζιά μας·
• εξασφαλίζουν ότι:

 – οι εταιρείες πληρώνουν τους οφειλόμε-
νους δασμούς και φόρους για το είδος 
των προϊόντων τους·

 – οι κυβερνήσεις εισπράττουν τα χρήματα 
που περιμένουν για να χρηματοδοτήσουν 
τους προϋπολογισμούς τους.

Θέλουμε να τονώσουμε το εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ με 
τον από κοινού καθορισμό νέων κανόνων για 
τις τελωνειακές διαδικασίες μας.

Αυτοί οι κανόνες αναμένεται ότι:
• θα απλουστεύσουν τις διαδικασίες, για να 

τις κάνουν αποδοτικότερες·
• θα συνεπάγονται λιγότερο χρόνο, χρήματα 

και ταλαιπωρία για όλες τις εταιρείες.

Δύο παραδείγματα όπου θα μπορούσαμε 
να διευκολύνουμε τη ζωή των ευρωπαίων 
εξαγωγέων είναι τα εξής:
• το τέλος διεκπεραίωσης που επιβάλλουν τα 

αμερικανικά τελωνεία·
• το τέλος συντήρησης που χρεώνουν ορι-

σμένα αμερικανικά λιμάνια στους χρήστες 
τους.

Όταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία αποστέλλει 
κάποιο φορτίο στις ΗΠΑ, πρέπει να πληρώσει 
τους προβλεπόμενους δασμούς.

Αλλά πρέπει επίσης να πληρώσει και έναν 
επιπλέον δασμό, για τη διεκπεραίωση των 
εμπορευμάτων που εξάγει. Το τέλος αυτό 
εξαρτάται από την αξία των εμπορευμάτων, αλλά 
μπορεί να φτάσει έως 485 δολάρια ΗΠΑ. Η TTIP 
θα απαλλάσσει τα εμπορεύματα ευρωπαϊκής 
καταγωγής από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Εάν μια ευρωπαϊκή εταιρεία εισάγει εμπορεύματα 
στις ΗΠΑ μέσω ορισμένων λιμένων, πρέπει επί-
σης να πληρώσει το τέλος συντήρησης λιμένος 
για να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του.

Ο συντελεστής είναι χαμηλότερος από 0,15% 
της αξίας του εισαγόμενου εμπορεύματος. Αλλά 
μπορεί να αναλογεί σε πολύ μεγάλο ποσό αν 
η αξία των εμπορευμάτων είναι υψηλή, όπως 
συμβαίνει με τα φάρμακα, τα οποία οι ευρω-
παϊκές εταιρείες εξάγουν στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού.

Σκοπός μας με την TTIP είναι να περιορίσουμε 
ή να καταργήσουμε τέτοια τέλη.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το κεφάλαιο της TTIP, θέλουμε να 
καταρτίσουμε νέους τελωνειακούς κανόνες 
οι οποίοι:
• θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στις 

εξαγωγές τους μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ·
• θα επιτρέπουν στους τελωνειακούς υπαλ-

λήλους να διεξάγουν τους ελέγχους που 
απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ότι:
 – τα αγαθά που εισάγονται στη χώρα είναι 

ασφαλή,
 – οι εταιρείες καταβάλλουν τους τυχόν 

οφειλόμενους δασμούς ή φόρους στα 
τελωνεία.

Ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να το επιτύχουμε είναι οι εξής:
• να καθορίσουμε από κοινού απλούς, αποτε-

λεσματικούς κανόνες που να είναι εύκολο να 
κατανοηθούν και να εφαρμοστούν·

• να καθιερώσουμε ενιαία έγγραφα τα οποία 
θα συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις, είτε στα 
ευρωπαϊκά είτε στα αμερικανικά σύνορα·

• να εξασφαλίσουμε ότι οι τελωνειακές δια-
δικασίες είναι διαφανείς, π.χ. καθιστώντας 
τες διαθέσιμες ηλεκτρονικά·

• να εντείνουμε την τελωνειακή συνεργασία 
ΕΕ και ΗΠΑ στο μέλλον.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 
είναι ο φορέας που ορίζει τους κανόνες του 
διεθνούς εμπορίου.

Και τα μέλη του —οι περισσότερες χώρες του 
κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της 
ΕΕ— έχουν ήδη υπογράψει τη διεθνή συμφωνία 
για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA).

Η συμφωνία αυτή:
• προβλέπει διαδικασίες που θα πρέπει να 

εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές μιας 
χώρας, όταν μια αλλοδαπή εταιρεία ή ιδιώτης 
θέλει να εξαγάγει αγαθά στη χώρα αυτή·

• διευκολύνει την εν λόγω εταιρεία ή τον 
ιδιώτη να εκτελωνίσουν τα αγαθά τους.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τόσο εμείς 
όσο και οι άλλοι θα εφαρμόσουμε την TFA. Και 
στην TTIP θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα 
περισσότερο, όταν είναι εφικτό.
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 3�4� Mικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Εξασφάλιση της δυνατότητας πλήρους αξιοποίησης της TTIP 
από τις μικρότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε να βεβαι-
ωθούμε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις σ’ 
ολόκληρη την ΕΕ —με προσωπικό λιγότερο 
από 250 άτομα— μπορούν:
• να πραγματοποιούν ευκολότερα πωλή-

σεις και εισαγωγές από τις ΗΠΑ —κάτι 
που χιλιάδες από αυτές κάνουν ήδη·

• να αξιοποιούν πλήρως την TTIP για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας.

Λόγοι διαπραγμάτευσης για τις ΜΜΕ
Οι 20 εκατομμύρια μικρές εταιρείες της Ευρώπης 
—που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα— 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Οι επιχειρήσεις αυτές:
• απασχολούν περισσότερα από τα δύο τρίτα 

των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα·
• δημιουργούν πολύ περισσότερες θέσεις 

εργασίας από άλλα τμήματα της οικο-
νομίας —το 85% του συνόλου μεταξύ 
2002 και 2010.

Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους 
ίδιους εμπορικούς φραγμούς με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, αλλά απασχολούν λιγότερο 
προσωπικό και έχουν μικρότερες δαπάνες 
μισθοδοσίας. Επομένως, οποιαδήποτε πρόοδο 
σημειώσουμε στο πλαίσιο της TTIP για
• την κατάργηση δασμών,
• την απλούστευση των τελωνειακών δια-

δικασιών,
• τη μείωση του κόστους των διαφορετικών 

προτύπων,
• τη βελτίωση της προστασίας των δικαιω-

μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

… θα είναι ιδιαίτερα θετική για τις μικρές 
επιχειρήσεις.

Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται επιπλέον 
βοήθεια για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαι-
ρίες εμπορίου και επενδύσεων που μπορεί να 
δημιουργήσει η TTIP.

Γι’ αυτό ακριβώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε 
ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν:
• πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται·
• βοήθεια κατά τις εξαγωγές ή τις επενδύσεις 

στο εξωτερικό·
• λόγο στην εφαρμογή της συμφωνίας TTIP.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε:
• να δημιουργήσουμε ένα δωρεάν ηλεκτρονικό 

γραφείο εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ, στο οποίο οι 
μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να βρίσκουν 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για 
τις εξαγωγές, εισαγωγές ή επενδύσεις στις 
ΗΠΑ, όπως:
 – δασμούς,
 – φόρους,
 – ρυθμίσεις και τελωνειακές διαδικασίες,
 – ευκαιρίες της αγοράς.

Η ΕΕ διαθέτει ήδη ανάλογο ηλεκτρονικό γραφείο 
εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις που θέλουν 
να πραγματοποιήσουν εξαγωγές στην Ευρώπη, 
το οποίο:
• αποτελεί πεδίο ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών για την παροχή βοήθειας προς 
τις μικρότερες επιχειρήσεις που θέλουν να 
εξαγάγουν ή να επενδύσουν στο εξωτερικό· 
ήδη συνεργάζονται για τη δικτύωση των επιχει-
ρήσεων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
—θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία 
τους σ’ αυτούς και σε άλλους τομείς·

• δίνει στις μικρότερες επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να έχουν λόγο όσον αφορά 
την εφαρμογή της συμφωνίας TTIP· 
θέλουμε να δημιουργήσουμε μια επιτροπή 
που θα συνδέεται με την κοινότητα των 
μικρών επιχειρήσεων και θα μεταφέρει τις 
προτεραιότητες και τις ανησυχίες τους στις 
εμπορικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις μικρές 
επιχειρήσεις της να αναφέρουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στις επιχειρηματικές επα-
φές τους με τις ΗΠΑ. Με βάση τις απαντήσεις 
των επιχειρήσεων, ενδέχεται να προτείνουμε 
περισσότερα μέτρα στο πλαίσιο της TTIP για να 
τις βοηθήσουμε περαιτέρω.
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 3�5� Προστασία των επενδύσεων
Προσέλκυση αμερικανών επενδυτών, με παράλληλη 
προστασία των δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να προσφέρουμε νέες επενδυτικές 

ευκαιρίες·
• να εφαρμόσουμε ίσους όρους ανταγω-

νισμού για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις 
στις ΗΠΑ·

• να μεταρρυθμίσουμε το ισχύον σύστημα 
προστασίας των επενδύσεων.

Λόγοι διαπραγμάτευσης της 
προστασίας των επενδύσεων
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις ΗΠΑ. 
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επένδυσαν συνολικά 
περισσότερα από 1,6 τρισεκατ. ευρώ στις ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βασίζονται επίσης 
σε επενδύσεις για την ανάπτυξή τους. Και όταν 
αναπτύσσονται, χρειάζονται προσωπικό με τα 
κατάλληλα προσόντα, καθώς και αξιόπιστες 
υποδομές.

Η στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ αναμέ-
νεται ότι θα ενθαρρύνει αυτού του είδους τις 
επενδύσεις.

Η TTIP μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να ανταγω-
νίζεται αποτελεσματικότερα, αφού θα παρέχει 
περισσότερες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, π.χ. στον τομέα των 
υπηρεσιών, όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Αλλά για να μπορούν οι επιχειρήσεις να 
ανταγωνίζονται στις ΗΠΑ απαιτούνται συχνά 
περαιτέρω σημαντικές επενδύσεις.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν περισσότερες από 1 400 
διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (BIT), ώστε 
να ενθαρρύνουν τις ξένες επιχειρήσεις να 
επενδύουν σε αυτές.

Παρέχουν στους υπερπόντιους επενδυτές 
ορισμένα δικαιώματα. Ένα από αυτά είναι 
η «επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κράτους» (ISDS).

Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται σε 
ειδική ομάδα διεθνών διαιτητών, η οποία κρίνει 
αν μια κυβέρνηση τους αντιμετώπισε άδικα. 
Αν οι διαιτητές αποφασίσουν ότι η κυβέρνηση 
πράγματι το έκανε, μπορούν να την αναγκάσουν 
να καταβάλει αποζημίωση.

Οι βασικές αρχές προστασίας των επενδύσεων 
απαγορεύουν:
• τις διακρίσεις σε βάρος ξένων επενδυτών·
• την απαλλοτρίωση ξένων επενδύσεων χωρίς 

αποζημίωση·
• την αρνησιδικία έναντι ξένων επενδυτών 

σε εγχώρια δικαστήρια·
• την καταχρηστική ή αυθαίρετη μεταχείριση 

ευρωπαίων επενδυτών στις ΗΠΑ και αμερι-
κανών επενδυτών στην ΕΕ.

Οι ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των 
επενδύσεων είναι, κατά κανόνα, αποτελεσμα-
τικές.

Αλλά πολλές επενδυτικές συμφωνίες που 
εφαρμόζουν ήδη οι χώρες της ΕΕ δεν βρίσκουν 
τη χρυσή τομή που επιθυμεί η ΕΕ ανάμεσα:
• στην εγγύηση του δικαιώματος των κυβερ-

νήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις και
• στην ανάγκη προστασίας των επενδυτών.

Επομένως, το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου 
του ISDS, πρέπει να βελτιωθεί και να επικαι-
ροποιηθεί.

Ως προς αυτό, η TTIP είναι μια καταπληκτική 
ευκαιρία για την ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή καθορίζει προσεκτικά μια νέα 
προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων.

Εξετάζουμε διάφορες πιθανές βελτιώσεις. Αυτές 
περιλαμβάνουν:
• την επανεξέταση του τρόπου εργασίας των 

διαιτητικών δικαστηρίων του ISDS, και του 
ορισμού των διαιτητών που συμμετέχουν 
σε αυτά·

• τη δημιουργία ενός συστήματος που να επι-
τρέπει και στους δύο διαδίκους να υποβάλουν 
έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου·

• την ενίσχυση του δικαιώματος των κυβερ-
νήσεων της ΕΕ να θεσπίζουν ρυθμίσεις προς 
όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
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Στόχοι της ΕΕ
Η ΕΕ θέλει:
• να προσελκύσει επενδυτές στην αγορά της 

ΕΕ·
• να προστατεύσει τους ευρωπαίους επενδυτές 

στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας μόνιμους, 
σταθερούς κανόνες για το εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ·

• να ενισχύσει το δικαίωμα των κυβερνήσεών 
της να θεσπίζουν ρυθμίσεις με σκοπό:
 – να προστατεύουν τους πολίτες και το 

περιβάλλον, ή
 – να επιτυγχάνουν άλλους στόχους που 

ωφελούν την κοινωνία στο σύνολό της.

Το 2014 ζητήσαμε από το κοινό να σχολιάσει 
τις προτάσεις μας ηλεκτρονικά.

Και τώρα βρισκόμαστε σε περαιτέρω διαβου-
λεύσεις με:
• τους ευρωπαίους ενδιαφερομένους και τις 

κυβερνήσεις,

• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό θα μας βοηθήσει στην κατάρτιση προ-
τάσεων για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 
συστήματος για την προστασία των επενδύσεων. 
Ασφαλώς, το τελικό αποτέλεσμα πρέπει επίσης:
• να προστατεύει το δικαίωμα των κυβερνή-

σεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις·
• να προσδίδει στο σύστημα μεγαλύτερη 

διαφάνεια.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα. Ακολουθεί συνο-
πτική παρουσίαση των κυριότερων απ’ αυτά, 
καθώς και των ενεργειών που κάνουμε για να 
τα αντιμετωπίσουμε.

Η έκθεση σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύ-
σεις θα περιλαμβάνει ανάλυση των δυνητικά 
ευαίσθητων ζητημάτων.

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. Δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις

«Η προστασία των επενδύσεων 
και το ISDS στην TTIP θα 
υπονομεύσουν το θεμιτό 
δικαίωμα των κυβερνήσεων να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις προς το 
δημόσιο συμφέρον».

Στις δημόσιες διαβουλεύσεις, η ΕΕ έχει υποβάλει αρκετές 
προτάσεις για την προστασία του δικαιώματος θέσπισης 
ρυθμίσεων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν κυρίως 
ρητή αναγνώριση του δικαιώματος θέσπισης ρυθμίσεων, 
καθώς και την αποσαφήνιση και τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων που παρέχονται στους επενδυτές.

2. Υποθέσεις του ISDS

«Οι διαδικασίες ISDS διεξάγονται 
εν κρυπτώ και στιγματίζονται 
από μεροληψία και σύγκρουση 
συμφερόντων».

Στις δημόσιες διαβουλεύσεις, η ΕΕ έχει υποβάλει προτάσεις 
που αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια 
και περαιτέρω εγγυήσεις αμεροληψίας και δεοντολογικής 
συμπεριφοράς των διαιτητών.

3. Αποφάσεις του ISDS

«Τα δικαστήρια του ISDS 
διαμορφώνουν ασυνεπή και 
ενίοτε μεροληπτική πρακτική, και 
οι αποφάσεις τους θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν».

Η ΕΕ έχει επισημάνει την ανάγκη αναθεώρησης των 
αποφάσεων του δικαστηρίου ISDS μέσω ενός μηχανισμού 
εφέσεων.
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 3�6� Επίλυση διακρατικών διαφορών
Δημιουργία δίκαιου και αποτελεσματικού τρόπου για την 
επίλυση των διαφορών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ που 
προκύπτουν από την TTIP

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να δημιουργήσουμε έναν αποτελεσματικό 

τρόπο για την επίλυση των διαφορών 
μεταξύ κυβερνήσεων στην ΕΕ ή τις ΗΠΑ 
σχετικά με την TTIP·

• να βασιστούμε στο σύστημα που εφαρ-
μόζεται ήδη στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου (ΠΟΕ)·

• να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημά μας 
είναι απόλυτα διαφανές.

Λόγοι διαπραγμάτευσης της 
επίλυσης διαφορών
Ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΟΕ επιλύει τις διαφορές 
μεταξύ των 160 μελών του είναι ιδιαίτερα επι-
τυχημένος. Αλλά αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται 
μόνο στις συμφωνίες του ΠΟΕ.

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο 
στην TTIP, για να αποσαφηνίσουμε και να 
ενισχύσουμε τα δικαιώματα και τους κανόνες 
που διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ.

Έτσι, μπορούμε:
• να επιλύσουμε τυχόν διαφορές με τις ΗΠΑ 

κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της 
TTIP —και με προβλέψιμο τρόπο·

• να εφαρμόζουμε σαφείς διαδικασίες για να 
επιλύουμε διαφορές προτού εξελιχθούν σε 
μεγάλης κλίμακας διένεξη·

• να αποφεύγουμε αρνητικές συνέπειες στις 
σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ.

Στόχοι της ΕΕ
Σε σχέση με τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών 
του ΠΟΕ, οι σημαντικές καινοτομίες περιλαμ-
βάνουν τα εξής:
• η ΕΕ και οι ΗΠΑ αποφασίζουν εκ των 

προτέρων ποιοι διαιτητές είναι επιλέξιμοι 
για συμμετοχή στις ειδικές ομάδες, και 
δεν επιλέγονται κατά περίπτωση. Αυτό θα 
αυξήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη στους 
διαιτητές και στις αποφάσεις τους·

• η μέθοδός μας για την επίλυση των διαφορών 
στο πλαίσιο της TTIP είναι ακόμη πιο διαφα-
νής από την επιτυχημένη μέθοδο του ΠΟΕ:
 – οι ακροάσεις είναι δημόσιες·
 – οι ενδιαφερόμενοι, όπως οι μη κυβε 

—ρνητικές οργανώσεις, μπορούν να γνω-
στοποιούν τις απόψεις τους εγγράφως·

 – δημοσιεύονται όλες οι απόψεις που υπο-
βάλλονται στην ειδική ομάδα διαιτητών.
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 3�7� Πολιτική για τον ανταγωνισμό
Μοντέλο για παγκόσμιες πολιτικές με στόχο την προώθηση 
ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να καθορίσουμε από κοινού κανόνες που 

θα εμποδίζουν τις επιχειρήσεις:
 – να συνεννοούνται για τον καθορισμό 

των τιμών ή
 – να κάνουν κατάχρηση της ισχύος τους 

στην αγορά·
• να εξασφαλίσουμε ότι οι ιδιωτικές εται-

ρείες θα μπορούν να ανταγωνίζονται τις 
κρατικές με ισότιμους όρους·

• να βεβαιωθούμε ότι οι επιδοτήσεις 
εταιρειών είτε στην ΕΕ είτε στις ΗΠΑ θα 
γίνονται με διαφάνεια.

Λόγοι διαπραγμάτευσης της 
πολιτικής για τον ανταγωνισμό
Ο δίκαιος και ελεύθερος ανταγωνισμός εξα-
σφαλίζει ισότιμους όρους για τις ευρωπαϊκές 
και τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ορισμένα 
ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας μπορούν να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό.

Ορισμένα από τα κυριότερα τέτοια ζητήματα 
είναι τα εξής:
• οι κρατικές επιχειρήσεις —οι εταιρείες τις 

οποίες κατέχουν ή ελέγχουν αποτελεσματικά 
οι κυβερνήσεις απολαμβάνουν μερικές φορές 
πλεονεκτήματα που δεν παρέχονται στους 
ανταγωνιστές τους του ιδιωτικού τομέα·

• οι επιδοτήσεις —η ΕΕ διαθέτει ήδη διαφα-
νές σύστημα εποπτείας και ελέγχου των 

επιδοτήσεων που ενίοτε χορηγούν οι χώρες 
στις επιχειρήσεις· πρόκειται για ένα σύστημα 
που ωφελεί όλες τις χώρες με τις οποίες 
έχουμε εμπορικές συναλλαγές.

Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπι-
στούν μόνο από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Η TTIP παρέχει την ευκαιρία στην ΕΕ και στις ΗΠΑ:
• να τονίσουν τις κοινές αρχές τους όσον αφορά 

την έκδοση και την επιβολή νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

• να επισημάνουν τα ισχύοντα υψηλά τους 
πρότυπα.

Ένα άρτιο κεφάλαιο περί ανταγωνισμού στην 
TTIP μπορεί να λειτουργήσει σαν παράδειγμα 
το οποίο θα ακολουθούσαν και άλλες χώρες.

Στόχοι της ΕΕ
Θέλουμε:
• να βασιστούμε στην αποτελεσματική 

συμφωνία συνεργασίας ΕΕ–ΗΠΑ, για την 
επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

• να καταρτίσουμε περαιτέρω κανόνες σχετικά 
με τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία, 
εντάσσοντας στη διαδικασία και άλλες χώρες·

• να εξασφαλίσουμε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες 
δεν θα υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις 
έναντι των κρατικών επιχειρήσεων με 
μονοπωλιακές εξουσίες ή ειδικά δικαιώματα·

• να καθορίσουμε από κοινού κανόνες για τη 
διαφάνεια, όσον αφορά τις επιδοτήσεις σε 
εταιρείες που προμηθεύουν βιομηχανικά 
αγαθά και υπηρεσίες.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα ζητήματα

Ευαισθησία/
ανησυχία

Ενέργειες ΕΕ

Δημόσιες υπηρεσίες

«Η TTIP μπορεί 
να υπονομεύσει 
τις δημόσιες 
υπηρεσίες στην 
ΕΕ».

Η βάση για τη θέση της ΕΕ σχετικά με τον ανταγωνισμό στην TTIP είναι το 
υφιστάμενο ενωσιακό νομικό πλαίσιο.

Η πρότασή μας προστατεύει πλήρως την αντιμετώπιση των δημόσιων 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των σχετικών κανόνων της ΕΕ, όπως κανόνων για 
τον ανταγωνισμό, τις επιδοτήσεις και τις κρατικές επιχειρήσεις.

Επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος η TTIP να υπονομεύσει τις δημόσιες 
υπηρεσίες στην ΕΕ.
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 3�8� Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΊ) 
και οι γεωγραφικές ενδείξεις
Διευκόλυνση της ταχύτερης διοχέτευσης πιο καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών στους ευρωπαίους και τους 
αμερικανούς καταναλωτές

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε:
• να καθορίσουμε κοινές αρχές και να 

βρούμε τρόπους στενότερης συνεργασίας·
• να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στην 

καινοτομία και την έρευνα·
• να βοηθήσουμε στη δημιουργία ανάπτυ-

ξης και θέσεων εργασίας, προς όφελος 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Λόγοι διαπραγμάτευσης των ΔΔΊ και 
των γεωγραφικών ενδείξεων
Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι 
η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυ-
ξης τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ. Επιπλέον, 
παρέχουν μεγαλύτερο εύρος επιλογών στους 
καταναλωτές και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επιβρα-
βεύουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που 
καινοτομούν ή που αξιοποιούν τη δημιουργι-
κότητά τους.

Στα ΔΔΙ περιλαμβάνονται:
• τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά 

σήματα και τα σχέδια,
• η πνευματική ιδιοκτησία,
• οι γεωγραφικές ενδείξεις.

Δίνουν το δικαίωμα σε εταιρείες ή ιδιώτες 
που επινοούν, βελτιώνουν, κατοχυρώνουν 
ή δημιουργούν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες:
• να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση τους·
• να εισπράττουν χρήματα από τις προσπάθειες 

και τις επενδύσεις τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι εταιρείες 
που χρησιμοποιούν εκτενώς ΔΔΙ αντιστοιχούν:
• στο 40% σχεδόν της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

αξίας περίπου 4,7 τρισεκατ. ευρώ ετησίως·
• στο 35% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει καταρτίσει σύγχρονους και ολοκλη-
ρωμένους κανόνες για την προστασία των ΔΔΙ. 
Οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν στη δημιουργία 
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, εξασφαλίζουν τη χρυσή τομή μεταξύ 
των συμφερόντων:
• εκείνων που κατέχουν τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας· και

• εκείνων που κάνουν χρήση αυτής της 
ιδιοκτησίας.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης προηγμένους κανόνες 
για τα ΔΔΙ.

Οι πολιτικές τους βασίζονται, κατά κύριο λόγο, 
σε παρόμοιες αρχές με τις δικές μας, και έτσι 
οι κανόνες για την προστασία των ΔΔΙ και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι προβλέψιμοι.

Επίσης, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πραγματοποιούν ήδη 
μεταξύ τους πολλές εξαγωγές και εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες εξαρτώνται 
σημαντικά από τη διανοητική ιδιοκτησία.

Στην TTIP, θέλουμε:
• να προβάλουμε περισσότερο τον ρόλο των 

ΔΔΙ στην τόνωση της καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας·

• να προστατεύουμε τους ανθρώπους και τις 
επιχειρήσεις που συλλαμβάνουν νέες ιδέες 
και τις χρησιμοποιούν για την παραγωγή 
υψηλής ποιότητας προϊόντων, επιβάλλοντας 
τους κανόνες ΔΔΙ με ισόρροπο τρόπο·

• να ενθαρρύνουμε, αφενός, τις επενδύσεις 
στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, οι 
οποίες παράγουν νέες ιδέες, και, αφετέρου, 
την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων
Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι ένας τομέας στον 
οποίο θέλουμε ιδιαίτερα να επιτευχθεί πρόοδος.

Πολλά τρόφιμα και ποτά από την ΕΕ παράγονται, 
μεταποιούνται ή παρασκευάζονται σε συγκε-
κριμένες περιοχές.

Έχουν «ονομασίες προέλευσης», που συνδέονται 
με τον τόπο καταγωγής τους. Για παράδειγμα:
• το «Tiroler Speck» είναι ένα είδος αλλαντικού 

από την Αυστρία·
• η «Grappa» είναι ένα αλκοολούχο ποτό από 

την Ιταλία·
• το «Beaufort» είναι γαλλικό τυρί.

Προς το παρόν, η ΕΕ και οι ΗΠΑ προστατεύουν με 
διαφορετικό τρόπο τις ονομασίες προέλευσης:
• η ευρωπαϊκή νομοθεσία τις προστατεύει ως 

«γεωγραφικές ενδείξεις»·
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• η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει στους παρα-
γωγούς να προστατεύουν αυτές τις ονομασίες 
ως εμπορικά σήματα, αλλά πολλές ευρωπαϊκές 
ονομασίες δεν είναι προστατευόμενες.

Το ισχύον αμερικανικό σύστημα, καθώς και 
ο τρόπος επιβολής του, σημαίνει ότι στις ΗΠΑ 
πουλιούνται συχνά προϊόντα τα οποία:
• χρησιμοποιούν ονομασίες προέλευσης από 

συγκεκριμένη περιοχή της ΕΕ, αλλά
• δεν έχουν πράγματι παρασκευαστεί εκεί.

Αυτό παραπλανά τους καταναλωτές στις ΗΠΑ 
και συνεπάγεται απώλειες για τους ευρωπαίους 
παραγωγούς.

Επομένως, θέλουμε οι ΗΠΑ να βελτιώσουν το 
σύστημά τους με αρκετούς σημαντικούς τρόπους.

Ενδεικτικά:
• προστατεύοντας έναν συμφωνημένο κατά-

λογο ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, 
με κανόνες που θα εμποδίζουν άλλους 
παραγωγούς να τις χρησιμοποιούν αθέμιτα·

• επιβάλλοντας αυτούς τους κανόνες αποτε-
λεσματικά.

Στόχοι της ΕΕ
Σ’ αυτό το μέρος της συμφωνίας, θέλουμε να 
συμφωνήσουμε με τις ΗΠΑ:
• κοινές αρχές οι οποίες:

 – να βασίζονται σε ισχύοντες κανόνες και 
ακολουθούμενη πρακτική στην ΕΕ και 
τις ΗΠΑ·

 – να τονίζουν τη σημασία των ΔΔΙ για τη 
δημιουργία καινοτομίας, ανάπτυξης και 
θέσεων εργασίας·

• δεσμευτικές υποχρεώσεις για ορισμένα 
σημαντικά θέματα, όπως:
 – τις γεωγραφικές ενδείξεις·
 – τις πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας 

που προστατεύονται ήδη στην ΕΕ, όπως:
 ▶ τα δικαιώματα παρακολούθησης για 

τους εικαστικούς καλλιτέχνες·
 ▶ τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης 

και μετάδοσης·
• έναρξη συνεργασίας μεταξύ των κυβερνή-

σεων και των ενδιαφερομένων σε τομείς 
στους οποίους έχουν κοινά συμφέροντα.

Ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα 
ζητήματα
Σ’ αυτόν τον τομέα, ορισμένα ζητήματα είναι 
ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριό-
τερων απ’ αυτά, καθώς και των ενεργειών που 
κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε:

Ευαισθησία/ανησυχία Ενέργειες ΕΕ

1. ACTA

«Η TTIP μπορεί να επιχειρήσει την εισαγωγή 
κανόνων από την πίσω πόρτα, τους οποίους 
η ΕΕ προσπάθησε πρώτη να εγκρίνει σε 
σχεδιαζόμενη εμπορική συμφωνία για 
την καταπολέμηση της παραποίησης/
απομίμησης (ACTA), την οποία απέρριψε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη λεπτομερείς κανόνες 
επιβολής, κάτι που δεν ίσχυε για κάποιες άλλες 
χώρες που σκόπευαν να ενταχθούν στην ACTA. 
Επομένως, δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε 
κανόνες για στοιχεία όπως:
• οι ποινικές κυρώσεις,
• η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου.

2. Υψηλότερες τιμές

«Οι σχετικοί με τα ΔΔΙ κανόνες στην TTIP 
μπορεί να αυξήσουν τις τιμές των νέων 
φαρμακευτικών προϊόντων».

Η σημερινή ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας και 
της διατήρησης προσιτών τιμών στα φάρμακα 
είναι σημαντική για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας. Δεν πρόκειται να το αλλάξουμε 
αυτό μέσω αλλαγών στους κανόνες ΔΔΙ.

3. Γεωγραφικές ενδείξεις

«Το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύει 
τους γεωργούς και τους παραγωγούς 
τροφίμων μας, αποτρέποντας την 
εισαγωγή προϊόντων που παραβιάζουν τη 
διανοητική ιδιοκτησία μας. Η TTIP μπορεί 
να χαλαρώσει αυτό το σύστημα».

Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ στον 
περιορισμό της προστασίας που παρέχουμε επί 
του παρόντος στις γεωγραφικές μας ενδείξεις 
στην Ευρώπη. Οι εισαγωγές που χρησιμοποιούν 
προστατευόμενες ονομασίες δεν θα μπορέσουν 
ποτέ να εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ.
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Δωρεάν εκδόσεις:

•  ένα αντίτυπο: 
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

•  περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm),  
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),  
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή  
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).
(*)  Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται  

μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:

• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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