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ΓΝΩΜΟ∆OΤΗΣΗ
µε θέµα
H ∆ιατλαντική συµφωνία εµπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης
(∆ΣΕΕΕΣ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
υποθέτει ότι η ∆ΣΕΕΕΣ θα µπορούσε να είναι µια ευκαιρία να δοθεί ώθηση στην
ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ, εφόσον θα µπορούσε να προσφέρει
αµοιβαία πρόσβαση στην αγορά για το εµπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, στις
επενδύσεις και στις δηµόσιες συµβάσεις, να συµβάλει στον περιορισµό της
γραφειοκρατίας και στην άρση των µη δασµολογικών φραγµών (Μ∆Φ) α στο
εµπόριο·
επισηµαίνει, ωστόσο, ότι στην περίπτωση µιας συµφωνίας µε παγκόσµια εµβέλεια,
πέρα από τις ευκαιρίες, υπάρχουν και κίνδυνοι· τονίζει εποµένως ότι πρέπει να
κατοχυρωθούν η δηµοκρατική συµµετοχή και οι αρµοδιότητες των τοπικών και
περιφερειακών αρχών·
θεωρεί το πολύ υψηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας, των
οποίων απολαύουν οι πολίτες της ΕΕ, ως επίτευγµα που χρήζει προστασίας µε κάθε
κόστος και ζητεί, όχι µόνο να µην επιτραπεί σε καµία περίπτωση να υποβαθµιστούν
οι ισχύοντες στα κράτη µέλη νοµικοί κανόνες που διέπουν λ.χ. την προστασία της
ζωής του ατόµου, την ασφάλεια των προϊόντων, την υγεία, την κοινωνική προστασία,
την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος, την ασφάλεια των τροφίµων, την
καλή µεταχείριση των ζώων και την προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών
και της ιδιωτικής ζωής, αλλά και να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης αυτών των
προτύπων. Η ΕΕτΠ υποστηρίζει την άποψη ότι το δικαίωµα ρύθµισης αυτών των
βασικών τοµέων θα πρέπει να παραµείνει στην αποκλειστική αρµοδιότητα των
σχετικών αρχών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο·
υπενθυµίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη διατλαντική συµφωνία ελεύθερου
εµπορίου περιλαµβάνουν τοµείς που εµπίπτουν στη νοµική αρµοδιότητα όλων των
επιπέδων διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών και περιφερειακών
αρχών, καλεί δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει αυτής της σηµαντικής

περιφερειακής και τοπικής διάστασης της συµφωνίας, να συµπεριλάβει την ΕΕτΠ, ως
εκπρόσωπο των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ, στη συµβουλευτική
οµάδα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διασύνδεση και συµµετοχή των
περιφερειακών, δηµοτικών και τοπικών αρχών στις διαπραγµατεύσεις·
υπογραµµίζει ότι η ∆ΕΕΕΣ είναι µια µικτή συµφωνία, η οποία υπόκειται στην
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να επικυρωθεί και από τα 28
κράτη µέλη της ΕΕ, πράξη η οποία, σύµφωνα µε το δίκαιο του κάθε κράτους µέλους,
µπορεί να απαιτεί όχι µόνο την έγκριση του εθνικού κοινοβουλίου, αλλά και των
κυβερνήσεων, κοινοβουλίων ή σωµάτων που εκπροσωπούν το περιφερειακό επίπεδο.
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