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Μια μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις 

2015/2105(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0220/2016 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο 

μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 26ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα εν όψει της 10ης υπουργικής 

διάσκεψης του ΠΟΕ1, 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του προς την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις 

για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων και επί της συμφωνίας 

για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών της 8ης Ιουλίου 2015 και της 3ης 

Φεβρουαρίου 2016, αντίστοιχα, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους - Προς μια 

πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις», 

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο 

εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που 

πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη επέτειο 

από την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο 

Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές2, 

 έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση αριθ. 2/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον τίτλο 

«Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών;», 

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την τριμερή 

δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0415. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0175. 
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, 

την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, την 

πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ορυκτά από ζώνες 

συγκρούσεων, τη ρήτρα περί διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του νόμου του 

Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία και το γαλλικό νομοσχέδιο σχετικά με 

το καθήκον αρωγής, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για μια νέα εμπορική 

πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 20201, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»2, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς 

εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι 

κλιματικές αλλαγές3, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες4, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες5, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την 

προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, 

ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσόφυλα άτομα (ΛΟΑΔΜ) οι 

οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης/8ης 

Φεβρουαρίου 2013, τα συμπεράσματά του για το εμπόριο της 21ης Νοεμβρίου 2014 και 

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 27ης Νοεμβρίου 2015, 

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη 

θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2016)0385), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με 

τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

(2015/2041(INI)), 

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, 

                                                 
1 ΕΕ C 56E της 26.2.2013, σ. 87. 
2 ΕΕ C 188E της 28.6.2012, σ. 42. 
3 EE C 99E της 3.4.2012, σ. 94. 
4 EE C 99E της 3.4.2012, σ. 31. 
5 EE C 99E της 3.4.2012, σ. 101. 
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 έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παράγραφος 24,2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/478 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού 

καθεστώτος εισαγωγών, 

– έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη 

ΣΛΕΕ, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις 

της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

(Α8-0000/2016), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο για την 

επίτευξη ευημερίας, ισότητας, βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής προόδου 

και αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης, για την προώθηση επιχειρηματικών 

ευκαιριών, την αύξηση της απασχόλησης και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ) έχει υποστεί βαθιές αλλαγές 

από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έπειτα, τον Δεκέμβριο του 

2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν πρέπει να διεξάγεται σε συνθήκες 

απομόνωσης αλλά να διασυνδέεται και να αλληλεπιδρά με πολλούς άλλους τομείς 

πολιτικής· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διενεργήθη σοβαρή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

σχετικά με το κόστος των πολιτικών ελεύθερου εμπορίου (όπως για τις προσαρμογές 

της βιομηχανίας, το κλείσιμο βιομηχανιών, τις απώλειες θέσεων εργασίας στη 

μεταποίηση, τη μετεγκατάσταση ολόκληρων βιομηχανιών σε τρίτες χώρες, τη ρύπανση, 

την εκμετάλλευση των πόρων και την αύξηση των εμπορικών ελλειμμάτων) και για τη 

συνολική ανάλυση κόστους/ωφέλειας των πολιτικών ελεύθερου εμπορίου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη τέτοιας ειλικρινούς συζήτησης οδηγεί διάφορους 

ενδιαφερόμενους να αμφισβητούν τη λογική και την κατεύθυνση της εμπορικής 

πολιτικής της ΕΕ και τις πολιτικές της ΕΕ γενικότερα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξωτερικό εμπόριο δεν θα πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται 

κλειδί για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι πρωτίστως πρέπει 

να τεθεί επί τάπητος το πρότυπο της λιτότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο 

μπορεί να είναι θετικός παράγοντας μόνο εάν παράγει απτά και μετρήσιμα 

αποτελέσματα όσον αφορά τη συμβολή στην αξιοπρεπή απασχόληση, τη βιώσιμη 

οικονομική ευημερία, βιώσιμο αποτύπωμα και ισότητα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέας γενιάς εμπορική πολιτική θα πρέπει να ανταποκριθεί 
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στις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη διαφάνεια και τη συμμετοχή, την ευημερία 

και την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας, την κλιματική προστασία και 

την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και στην ανάγκη να διασφαλιστεί 

δικαιότερη κατανομή των κερδών από εμπόριο· 

ΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως η συμφωνία για την 

καταπολέμηση της παραποίησης (ACTA), η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών 

και Εμπορίου (ΤΤΙΡ), η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) και τη 

Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών (TiSA) έχουν φέρει 

την εμπορική πολιτική της ΕΕ στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού, και ότι όλο και 

περισσότεροι πολίτες ανησυχούν ότι η ΕΕ και οι εθνικοί κανονισμοί και πρότυπα θα 

μπορούσαν να υπονομευθούν από την ΚΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος 

η απελευθέρωση του εμπορίου συνίσταται κυρίως στην άρση των λεγόμενων 

κανονιστικών εμποδίων, δηλαδή των νόμων και των κανονισμών που έχουν εγκριθεί 

από δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα και απορρέουν από επιλογές της κοινωνίας, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται όλο και περισσότερες ανησυχίες ότι οι εμπορικές 

διαπραγματεύσεις κινδυνεύουν να υπερισχύσουν επί της δημοκρατικής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων και ότι δεν αποβλέπουν πρωτίστως στο δημόσιο συμφέρον, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε βελτίωση της διαφάνειας δύσκολα θα 

αντισταθμίσει την αυξανόμενη αίσθηση καχυποψίας απέναντι στους εμπορικούς 

διαπραγματευτές· 

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέλαβε σαφή δέσμευση ότι καμία εμπορική 

συμφωνία δεν θα μειώνει σε καμία περίπτωση τα επίπεδα ρυθμιστικής προστασίας, ότι 

οποιαδήποτε μεταβολή των επιπέδων ρυθμιστικής προστασίας μπορεί να είναι μόνο 

αυξητική και ότι το δικαίωμα ρύθμισης θα προστατεύεται πάντοτε· λαμβάνοντας 

ωστόσο υπόψη ότι η Επιτροπή πρόσφατα πάγωσε ορισμένα θεμελιώδη περιβαλλοντικά 

νομοθετήματα που είχαν σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο των εμπορικών 

συμφωνιών πρέπει να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και της 

ασφάλειας σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που ορίζεται στο άρθρο 191 της 

ΣΛΕΕ· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες, οι εταιρείες και οι ΜΜΕ της ΕΕ εκφράζουν 

αμφιβολίες για το κατά πόσον οι μεγάλες βιομηχανικές ενώσεις εκπροσωπούν 

πραγματικά τα συμφέροντα των πολιτών και των εταιρειών της ΕΕ και εν γένει της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ οφείλει να 

διακρίνεται όχι μόνο διότι επιτυγχάνει ευεργετικά αποτελέσματα από άποψη 

απασχόλησης και δημιουργίας πλούτου για πολίτες και επιχειρήσεις αλλά και διότι 

εγγυάται τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαφάνειας, δέσμευσης και λογοδοσίας, διότι 

συντηρεί έναν διαρκή διάλογο με τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς 

εταίρους, τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και διότι 

θεσπίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στις διαπραγματεύσεις· 

ΙA. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνοποίηση του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής 

συνέβαλε σε νέα ανοίγματα για οικονομική ανάπτυξη και πορεία εξόδου από τη 
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φτώχεια για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τη ΔΟΕ, όμως, περίπου 780 εκατομμύρια ενεργοί άνδρες και γυναίκες δεν κερδίζουν 

αρκετά για να σταματήσουν να απειλούνται από το φάσμα της φτώχειας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVC) έχει δημιουργήσει 

ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά η αδύναμη επιβολή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας 

και των επαγγελματικών προτύπων ασφάλειας στις προμηθεύτριες χώρες παραμένει 

πιεστικό ζήτημα για την προστασία των εργαζομένων από εξαντλητικά ωράρια 

εργασίας και απαράδεκτες συνθήκες· 

ΙB. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εμπορική της πολιτική και τις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις που διεξάγει, η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία 

ορισμένων τομέων όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του 

γεωργικού τομέα, και να εξετάσει τον αποκλεισμό τους· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι το 2050, η ΕΕ των 28 αναμένεται ότι θα αντιπροσωπεύει 

μόνο το 15 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το 23,7 % 

του 2013· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, μέχρι το 2015, το 90 % της παγκόσμιας 

ανάπτυξης παράγεται εκτός Ευρώπης· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το αντίστοιχο 

ποσοστό αύξησης στις αναδυόμενες οικονομίες σημειώνει σημαντική επιβράδυνση· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, τα συνήθη επίπεδα 

εκπομπών θα αυξηθούν έως 250 % στη ναυτιλία και 270 % στην αεροπλοΐα μέχρι το 

2050· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται τις θέσεις που υιοθετούνται 

στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την 

ΤΤΙΡ και την TiSA, προσαρμόζοντας τις διαπραγματευτικές θέσεις της ανάλογα και με 

την αναθεώρηση των διαπραγματευτικών εντολών με το Συμβούλιο· 

1. λαμβάνει υπόψη τη νέα στρατηγική της Επιτροπής όπως αυτή περιγράφεται από τον 

τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις 

επενδύσεις» και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα έμφαση σε στοιχεία όπως η 

υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, το δίκαιο και ηθικό εμπόριο και το 

κοινωνικό κόστος της απελευθέρωσης του εμπορίου· υπενθυμίζει ότι η εμπορική 

πολιτική θα πρέπει να διεξάγεται σωστά για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη· 

εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να αδυνατεί 

να λάβει τολμηρά μέτρα για να αναπροσανατολίσει την πολιτική αυτή προς μεγάλες 

σημερινές προκλήσεις, όπως η κρίση της πολυμέρειας, η αλλαγή του κλίματος, η 

αύξηση των παγκόσμιων ανισοτήτων ή οι μη βιώσιμες παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού· 

2. υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠ οφείλει να εφαρμόζεται εντός του πλαισίου που οριοθετούν οι 

αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 

21 ΣΕΕ και στο άρθρο 2 της ΣΛΕΕ και θα πρέπει να είναι πλήρως συνεπής με τις αξίες 

της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί 

η συνοχή μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών και των εσωτερικών που έχουν μια 

εξωτερική διάσταση· επισημαίνει ότι η ΕΕ υπέχει νομική υποχρέωση να σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οφείλει να θωρακίζει την βιώσιμη οικονομική, κοινωνική 

και περιβαλλοντική ανάπτυξη των χωρών με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις· 
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πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

θα πρέπει να υπερισχύουν έναντι των διατάξεων των εμπορικών και επενδυτικών 

συμφωνιών· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να προσδώσει ακόμη 

πιο διαφανή και ανοικτό χαρακτήρα σε όλα τα στάδια των εμπορικών 

διαπραγματεύσεων, αλλά θεωρεί ότι πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για να επιτευχθεί 

πραγματική διαφάνεια· ζητεί συνεπώς να διευρυνθεί η πρωτοβουλία διαφάνειας της 

Επιτροπής προκειμένου να επεκταθούν η πλήρης διαφάνεια και η δυνατότητα δημόσιου 

ελέγχου σε όλες τις εν εξελίξει και μελλοντικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι το υψηλό 

επίπεδο διαφάνειας μπορεί να ενισχύσει την παγκόσμια υποστήριξη του εμπορίου που 

βασίζεται σε κανόνες· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου 

Διαμεσολαβητή του Ιουλίου 2015, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα για 

όλες τις διαπραγματεύσεις· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σημαντικής προόδου 

από το Συμβούλιο όσον αφορά τη διαφάνεια και καλεί το Συμβούλιο να αρχίσει να 

δημοσιεύει όλες τις προηγούμενες εγκεκριμένες και τις μελλοντικές διαπραγματευτικές 

εντολές χωρίς καθυστέρηση· 

4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ισχυρή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και 

των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να αναπροσανατολίσει την εμπορική πολιτική 

προς την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και, με αυτόν τον τρόπο, να 

ενισχύσει τη νομιμότητά της· 

5. εκτιμά ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αποδείχθηκε ότι δεν είναι κατάλληλοι 

θεσμικοί μηχανισμοί για την επίτευξη κανονιστικής σύγκλισης, δεδομένου ότι πρέπει 

να διατηρηθεί η πρωταρχική λειτουργία της θέσπισης κανονιστικών διατάξεων που 

είναι η επιδίωξη του δημόσιου συμφέροντος, της ασφάλειας και της προστασίας από 

κινδύνους· τονίζει ότι η ρυθμιστική συνεργασία πρέπει να λαμβάνει χώρα σε διεθνή 

φόρα έξω από εμπορικές διαπραγματεύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα διατηρηθούν 

τα θεμελιώδη πρότυπα και οι κανονισμοί, τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, την 

ασφάλεια, τους καταναλωτές, την εργασία, την κοινωνική και την περιβαλλοντική 

νομοθεσία και την πολιτιστική ποικιλομορφία, την αρχή της προφύλαξης και της 

κανονιστικής αυτονομίας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· 

6. συντάσσεται με την άποψη ότι η ΕΕ οφείλει να συμβάλει στην πρόβλεψη, την 

αποτροπή και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων προξενούνται 

από την ΚΕΠ της, μέσω της τακτικής εκ των υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων 

στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη βιωσιμότητα και, συνεπώς, μέσω της αναθεώρησης 

των εμπορικών συμφωνιών, αναλόγως των αναγκών· υπενθυμίζει ότι το μόνο δίκαιο 

και σωστά οργανωμένο εμπόριο, αν ευθυγραμμιστεί με τους Στόχους της Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΣAA) και την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, θα μπορούσε 

να μειώσει την ανισότητα και την προώθηση της ανάπτυξης, και καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει, στο πλαίσιο αυτό, τη δεσμευτική εκτελεστότητα των ΣAA· υπενθυμίζει ότι 

οι ΣAA περιλαμβάνουν διάφορους συναφείς με το εμπόριο στόχους σε αρκετούς τομείς 

πολιτικής, και ένας από τους πιο συγκεκριμένους στόχους είναι η αύξηση των 

εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο το διπλασιασμό του μεριδίου των 

ΛΑΧ στις παγκόσμιες εξαγωγές μέχρι το 2020· 
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7. είναι πεπεισμένο ότι το πολυμερές σύστημα παραμένει το μόνο όχημα στο πλαίσιο της 

εμπορικής πολιτικής για να επιτευχθεί ισόρροπη και αειφόρος παγκόσμια οικονομική 

ανάπτυξη για όλους· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση 

του ΠΟΕ, με στόχο αυτός να καταστεί συνεπής με τους κανόνες που απορρέουν από το 

σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 

εργασιακά δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και την ανάπτυξη, με 

σκοπό να καταστεί η εμπορική πολιτική φορέας της παγκόσμιας διακυβέρνησης και 

μέσο για την αντιμετώπιση των επειγουσών παγκοσμίων προκλήσεων· επιμένει, 

ειδικότερα, ότι οι υποχρεώσεις και οι στόχοι στο πλαίσιο των πολυμερών 

περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) πρέπει να υπερισχύουν έναντι της συσταλτικής 

ερμηνείας των εμπορικών κανόνων και ότι τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διακρίνονται ανάλογα με τις μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας τους (MΠΕ)· 

θεωρεί ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα επείγουσες στο νέο πλαίσιο που 

προβλέπεται από τη συμφωνία του Παρισιού· 

8. τονίζει ότι η αναμορφωμένη πολυμέρεια θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για 

την εμπορική πολιτική της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει την πεποίθηση ότι το 

διαρκώς διογκούμενο διμερές και πλειομερές θεματολόγιο της ΕΕ δεν εξυπηρετεί την 

επίτευξη του πρωταρχικού αυτού στόχου, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

παγώσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ΣΕΣ και να μην ανοίξει νέες· 

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των σημερινών προκλήσεων, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 

δοθεί στο πλαίσιο μετά το Κοτονού, που θα πρέπει να απογυμνωθεί από τις αποικιακές 

δομές του, την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και - στην περίπτωση της 

Αφρικής - έχουν στενούς δεσμούς με την οικοδόμηση θεσμών στην Αφρικανική 

Ένωση· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία μιας ηπειρωτικής ζώνης 

ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική, ως ενισχυτικό της σταθερότητας, της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης, της στήριξης της τοπικής ευημερίας, την απασχόληση, 

την εξάλειψη της φτώχειας, τη διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και της δημοκρατίας 

από κάτω προς τα πάνω· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να διασφαλίσει τη 

σταθερότητα στην Ανατολική και Νότια γειτονία και ζητεί μεγαλύτερη εμπορική και 

οικονομική ολοκλήρωση , επιτυγχάνοντας, εν προκειμένω, πλήρη και ορθή εφαρμογή 

των ουσιαστικών και εκτεταμένων ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTAs) με την 

Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Δημοκρατίας της Μολδαβίας και μια πραγματικά 

ασύμμετρη συμφωνία με την Τυνησία· θεωρεί ότι, ιδίως για τις χώρες εταίρους, ο 

στόχος των DCFTAs πρέπει να είναι η απτή και βιώσιμη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των απλών ανθρώπων· 

10. λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την ενίσχυση 

της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 

εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω ακριβώς των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων αλλά 

ζητεί να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και 

επιβολή των αντίστοιχων δεσμεύσεων στην πράξη· 

11. υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, οι δεσμεύσεις σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα που 
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βασίζονται στις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και των 

κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, αποτελούν ελάχιστα πρότυπα, πρέπει να είναι δεσμευτικές και πρέπει να 

αποτελούν ουσιαστικό μέρος των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ μέσω του καθορισμού 

εκτελεστών δεσμεύσεων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κεφάλαια για τη 

εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 

ΕΕ· θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστούν αυτές οι διατάξεις της αειφόρου ανάπτυξης 

πραγματικά δεσμευτικές και εκτελεστές, θα πρέπει να εισαχθούν πραγματικά 

αποτρεπτικά στοιχεία, όπως η αξιοποίηση του γενικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών 

της συμφωνίας για την αντιμετώπιση των διαφορών με τη δυνατότητα αναστολής των 

προτιμήσεων πρόσβασης στην αγορά· επισημαίνει ότι τα εργασιακά και τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να ισχύουν σε όλους τους τομείς των εμπορικών 

συμφωνιών· 

12. ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού ο οποίος θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ζητεί από 

την Επιτροπή να κινεί έρευνα σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις από τρίτο μέρος 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από ρήτρα περί ουσιωδών στοιχείων· καλεί την 

Επιτροπή να θεσπίσει διαρθρωμένη και αποπολιτικοποιημένη διαδικασία στο πλαίσιο 

της οποίας οι διαβουλεύσεις με έναν εταίρο σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με σαφή κριτήρια· 

13. εκφράζει την ανησυχία του ότι η ανεξέλεγκτες αλυσίδες εφοδιασμού επέτρεψαν 

προμηθεύτριες επιχειρήσεις να αγνοήσουν τους νόμους της εργασίας, και να 

ανακατανείμουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, να προσλάβουν 

εργαζόμενους σε επισφαλείς και απαράδεκτες συνθήκες, να απαιτούν εξαντλητικό 

ωράριο εργασίας και να αρνούνται στους εργαζόμενους τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· 

υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για όσους 

προμηθευτές συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία και τα διεθνή εργασιακά 

πρότυπα και για όσες κυβερνήσεις επιθυμούν να βελτιώσουν μισθούς και συνθήκες 

διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της ανόδου των 

παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση 

των συνθηκών στις GVCs σε στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ· επισημαίνει 

ότι η περαιτέρω ενσωμάτωση της ΕΕ στις GVCs πρέπει να εμφορείται από τις δίδυμες 

αρχές της διαφύλαξης του Ευρωπαϊκού κοινωνικού και ρυθμιστικού μοντέλου και της 

διαφύλαξης και δημιουργίας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρεπούς 

απασχόλησης στην ΕΕ και σε άλλα μέρη του κόσμου· 

14. φρονεί ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να συμβάλλει στο να διασφαλίζεται μια 

διαφανής διαδικασία παραγωγής καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και η 

συμμόρφωση με θεμελιώδη περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα 

ασφάλειας· προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για τις βιώσιμες 

αλυσίδες εφοδιασμού, προτείνοντας νομοθεσία για τη θέσπιση υποχρεωτικής δέουσας 

επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, και να βασιστεί στις Κατευθυντήριες Αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να εργαστεί εκ του σύνεγγυς με τον 



 

AM\1099667EL.doc  PE585.314v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

ΟΟΣΑ και την ΔΟΕ προκειμένου να διαμορφώσουν μία σφαιρική μεθοδολογία που θα 

επιτύχει την βελτίωση των συνθηκών εργασίας ιδίως στον τομέα ένδυσης· θεωρεί ότι η 

έννοια της εθελοντικής ΕΚΕ είναι ξεπερασμένη και σε μεγάλο βαθμό 

αναποτελεσματική και ότι θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέσα της στροφής προς 

τους υποχρεωτικούς κανόνες για τη διασφάλιση της ευθύνης σε όλες τις παγκόσμιες 

αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα 

θύματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πολυεθνικές· 

15. υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν πρόσφατα νόμο για το εμπόριο, την εκτέλεση και τη 

διευκόλυνση των συναλλαγών που απαγορεύει τα προϊόντα που κατασκευάζονται με 

χρήση παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, χωρίς 

καθυστέρηση, νομοθεσία που θα απαγορεύει τις εισαγωγές των προϊόντων που 

παράγονται με οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής εργασίας ή σύγχρονης δουλείας· 

16. απορρίπτει την ένταξη του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων και των ISDS στις 

διμερείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· είναι της γνώμης ότι το ισχύον 

σύστημα διαιτησίας για τις επενδύσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα διεθνές 

επενδυτικό δικαστήριο που θα συσταθεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο 

θα επιτρέπει επίσης στα κράτη, τα συνδικάτα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, να κινούν διαδικασίες κατά των επενδυτών για παραβιάσεις των καθηκόντων 

των επενδυτών στον τομέα των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων ή την 

προστασία του περιβάλλοντος· 

17. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθήσουν τις συστάσεις της UNCTAD για 

το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

προκειμένου να καταστούν πιο υπεύθυνες, διαφανείς και αξιόπιστες οι επενδύσεις· 

18. εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία να εκπονηθεί μια αξιόπιστη βιομηχανική 

στρατηγική για την ΕΕ· πιστεύει ότι, ενώ οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

70% του ΑΕΠ στην ΕΕ, ο τομέας της μεταποίησης είναι ζωτικής σημασίας συστατικό 

για την εκβιομηχάνιση της ΕΕ και ότι η στρατηγική της ΕΕ για το εμπόριο πρέπει, 

συνεπώς, να επικεντρωθεί περισσότερο στο ρόλο του μεταποιητικού τομέα στην ΚΕΠ· 

19. τονίζει ότι περαιτέρω μέτρων ελευθέρωσης του εμπορίου, που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών σε 

όλα τα είδη των ρυθμιστικών θεμάτων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και πρότυπα 

περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, απαιτούν η ΕΕ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

ακόμη πιο αποτελεσματικά στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την εξασφάλιση 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας πρέπει να 

συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ 

και επισημαίνει ότι τα μέσα αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 

της καθώς αποκαθιστούν τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορική άμυνα χρονολογείται από το 1995· 

επισημαίνει ότι το σύστημα εμπορικής άμυνας της Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί 

επειγόντως χωρίς να αποδυναμωθεί· επισημαίνει ότι η νομοθεσία περί εμπορικής 

άμυνας της ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματική και πιο προσιτή για τις ΜΜΕ, 

οι έρευνες πρέπει να είναι μικρότερης διάρκειας και ότι η διαφάνεια και η 

προβλεψιμότητα πρέπει να αυξηθούν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
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πρόταση εκσυγχρονισμού TDI έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, το οποίο δεν ήταν σε 

θέση να καταλήξει σε αυτό το ουσιαστικό νομοθέτημα, και καλεί το Συμβούλιο να 

σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του TDI επειγόντως, με βάση την 

θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση· 

20. επαναλαμβάνει τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα, στο 

πλαίσιο της οποίας το εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· είναι 

πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν πληροί και τα πέντε κριτήρια που απαιτούνται για να 

αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια μη 

τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες για ντάμπινγκ και επιδοτήσεις των εισαγωγών 

από την Κίνα κατά τον καθορισμό της συγκρισιμότητας των τιμών, βάσει, και με πλήρη 

τήρησή τους, εκείνων των μερών του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της 

Κίνας που παρέχουν περιθώριο για εφαρμογή μη τυποποιημένης μεθοδολογίας· καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που να συνάδει με την αρχή αυτή και υπενθυμίζει 

την ανάγκη στενού συντονισμού με τους άλλους εταίρους του ΠΟΕ σχετικά με το θέμα· 

21. υπενθυμίζει τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων ως εργαλείων για την προώθηση της 

βιώσιμης και ηθικά πρότυπα παραγωγής· τονίζει ότι, στο πλαίσιο των εμπορικών 

συναλλαγών, τα κράτη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να θεσπίζουν κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως είναι τα κριτήρια για την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (MEAT) στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· πιστεύει 

ότι οι πολιτικές για τις δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη 

Σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι το μόνο μέλος του ΠΟΕ που 

εφαρμόζει εξ ορισμού την αρχή της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις και καλεί την 

Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά την υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκή Πράξης Αγορών και μιας 

Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις· 

22. είναι της άποψης ότι η ακόμα αυστηρότερη επιβολή των ΔΔΙ θέτει σε κίνδυνο τη 

θεμελιώδη ελευθερία της πληροφόρησης, καθώς και τη δημιουργία και τη διάδοση 

δημιουργικών προϊόντων που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη ενός ισχυρού 

πολιτιστικού τομέα, και ότι ολοένα και συχνότερα γίνεται κατάχρηση της εν λόγω 

επιβολής με σκοπό τον περιορισμό της καινοτομίας και την παρεμπόδιση του υγιούς 

ανταγωνισμού· εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την ιδέα ότι η ολοένα αυξανόμενη 

προστασία και εφαρμογή των νόμων όσον αφορά τα ΔΔΙ στις συμφωνίες ελεύθερων 

συναλλαγών και στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα οδηγήσουν αυτομάτως σε θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα για όλα τα μέρη και υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα οφέλη της επιβολής 

των ΔΔΙ είναι συχνά αδικαιολόγητα επαχθή για τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι, 

όσον αφορά ειδικότερα φαρμακευτικά προϊόντα ζωτικής σημασίας, είναι αναγκαίο να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο απόσυρσης ορισμένων μέτρων επιβολής, ιδίως όταν τα μέτρα 

αυτά χρησιμοποιούνται ώστε να αποτρέπουν τη διάθεση αναγκαίων φαρμακευτικών 

προϊόντων σε ασθενείς σε αναπτυσσόμενες χώρες· 

23. αναγνωρίζει τη σημασία της συμπερίληψης των υπηρεσιών στις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις λόγω του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες στην 

οικονομία της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι ο τομέας των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα 

οργανωμένος και έχει πολλές ευαισθησίες που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, όπως 

στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών· πιστεύει, λοιπόν, ότι οι διαπραγματεύσεις θα 

πρέπει να διεξάγονται στη βάση ενός θετικού καταλόγου και χωρίς ρήτρες μη 
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αναστρεψιμότητας και διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης· ζητεί, επιπλέον, να 

υπάρξει εξαίρεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26, 

των σημερινών και των μελλοντικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε συμφωνίας 

και ανεξάρτητα από το αν πρόκειται περί δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, όπως 

ήδη αναφέρθηκε από το Κοινοβούλιο στα προσφάτως εγκριθέντα ψηφίσματα· 

24. τονίζει ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί μη διαπραγματεύσιμο θεμελιώδες 

δικαίωμα· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί στη βάση της πλήρους απαλλαγής 

των υφιστάμενων και μελλοντικών νομικών πλαισίων της ΕΕ για την προστασία των 

δεδομένων, εξασφαλίζοντας την ανταλλαγή δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τους 

κανόνες προστασίας των δεδομένων που ισχύουν στη χώρα καταγωγής του 

υποκειμένου των δεδομένων· 

25. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συμπερίληψη διατάξεων για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις εμπορικές συμφωνίες έχει συχνά αρνητικές 

επιπτώσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη 

φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και τις παράνομες χρηματορροές· καλεί την 

Επιτροπή να συμπαραταχθεί στον αγώνα εναντίον της διαφθοράς στις ανεπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων θα 

μπορούσαν να προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία στον 

αγώνα κατά της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος, τη φορολογική απάτη και τη 

φοροδιαφυγή· θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις βάσει διεθνών προτύπων, οι υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων ανά χώρα και η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις κατάλληλες διεθνείς συμφωνίες ως προϋπόθεση για περαιτέρω 

ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 

26. θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και των 

συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση έχει διερευνηθεί σε πολύ μικρό βαθμό και καλεί 

την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την αλληλεπίδραση των εργαλείων αυτών, καθώς 

και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη συνοχή της πολιτικής στο πλαίσιο της 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής· 

27. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ έχει ιδιαίτερη 

ευθύνη κοινωνικής φύσεως όσον αφορά τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής της 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· χαιρετίζει τη 

μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε απόλυτη φτώχεια από το 1990· τονίζει, 

ωστόσο, ότι είναι επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων και 

εξάλειψη της φτώχειας, για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των ΣΕΣ και 

να δοθεί έναυσμα τόσο για ιδιωτικές όσο και για δημόσιες επενδύσεις στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να επιτρέψουν στις ΛΑΧ να αξιοποιήσουν καλύτερα 

τα οφέλη που απορρέουν προσφέρονται από το εμπόριο, βοηθώντας τες να 

διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να ενταχθούν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, 

που τους επιτρέπει να ειδικεύονται σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας· 

28. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει ενδιάμεση 

αναθεώρηση του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ), με στόχο να 

διασφαλιστεί ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), 
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συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ΕΑΤ και ΣΓΠ+, να καταστούν εργαλεία που θα 

επιτρέπουν τη διατήρηση των θεμελιωδών αξιών και που πρέπει να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά και να τελούν υπό παρακολούθηση· 

29. υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά δημόσιους πόρους, 

πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 

διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), να 

παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι χρηματικές ροές, η βιωσιμότητα του χρέους και 

η προστιθέμενη αξία για την αειφόρο ανάπτυξη των σχεδίων τους· 

30. ζητεί η βοήθεια για το εμπόριο και η τεχνική βοήθεια να έχουν στόχο την ενδυνάμωση 

των φτωχών παραγωγών, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, την ισότητα και 

την ενδυνάμωση των γυναικών και των συνεταιρισμών, προκειμένου να αυξηθούν τα 

οφέλη από το εμπόριο στις τοπικές και τις περιφερειακές αγορές· 

31. ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την πλήρη και 

αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων ευελιξίας που περιέχει η συμφωνία TRIPS, 

που αναγνωρίζονται και επιβεβαιώνονται από τη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη 

συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001, ώστε 

να είναι σε θέση να παρέχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά απαραίτητα φάρμακα 

στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων τους για τη δημόσια υγεία· υπενθυμίζει, εν 

προκειμένω, στο Συμβούλιο να τηρήσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε για τη δήλωση 

της Ντόχα, εξασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή εγγυάται ρητώς την πρόσβαση σε φάρμακα 

κατά τη διαπραγμάτευση διατάξεων σχετικών με τον φαρμακευτικό τομέα στο πλαίσιο 

των μελλοντικών διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών με 

αναπτυσσόμενες χώρες, ή όταν οι αναπτυσσόμενες χώρες δρομολογούν τη διαδικασία 

προσχώρησης στον ΠΟΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ μέρους της 

Επιτροπής υποστήριξη του αιτήματος των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) για 

παράταση της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα των φαρμάκων, αλλά εκφράζει τη 

λύπη του για την τελική απόφαση του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ να παραχωρήσει 

παράταση μόνο για 17 έτη· 

32. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στο 

πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας 

για τη μετανάστευση, με βάση την αρνητική κίνητρα όπως η αναστολή των εμπορικών 

προτιμήσεων, ως μέσο για να προκαλέσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεργαστούν 

για τη μετανάστευση διαχείρισης ή η επανεισδοχή και την επιστροφή των παράτυπων 

μεταναστών· 

33. επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο σεβασμός των ευρωπαϊκών και διεθνών 

κανόνων όσον αφορά το εμπόριο όπλων, και ιδίως της συνθήκης του ΟΗΕ για το 

εμπόριο όπλων και του ενωσιακού κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων· 

υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική νομοθεσία περί εξαγωγικών ελέγχων είναι επίσης 

βασική παράμετρος της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 

Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των 

εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης, σε μια προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών 

στόχων και υπεράσπισης των οικουμενικών αξιών της ΕΕ· 

34. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΔΟΕ, 865 εκατομμύρια γυναίκες σε 
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ολόκληρο το κόσμο θα συμμετείχαν, εάν τύγχαναν καλύτερης στήριξης, με πολύ 

μεγαλύτερο δυναμισμό στην οικονομική ανάπτυξη· δηλώνει ότι η εμπορική πολιτική 

μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο για τα δύο φύλα από τομέα σε τομέα της 

οικονομίας και ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για το φύλο και το εμπόριο και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο 

«Εμπόριο για όλους», δεν ασχολείται με την διάσταση που αποκτά η παράμετρος του 

φύλου στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της 

προκειμένου να αξιοποιήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως μέσο προώθησης της 

ισότητας των φύλων παγκοσμίως, καθώς και να διασφαλίσει ότι άνδρες και γυναίκες θα 

μπορούν να επωφελούνται εξίσου από το εμπόριο και να προστατεύονται σε παρόμοιο 

βαθμό από τις αρνητικές του επιπτώσεις· πιστεύει ότι, για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάσταση του φύλου θα περιλαμβάνεται, οριζόντια, σε 

όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και θα πρέπει να παρακολουθεί τον 

αντίκτυπο του φύλου των εμπορικών συμφωνιών που ισχύουν· 

35. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής περί ενισχυμένης 

σύμπραξης με το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την εφαρμογή των 

εμπορικών συμφωνιών· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται και να 

τηρείται εγκαίρως πλήρως ενήμερο, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ακόμη και μέσω 

συστηματικής διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο πριν από τη σύνταξη των εντολών 

διαπραγμάτευσης· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της όσον αφορά την 

εφαρμογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εμπορικών και επενδυτικών 

συμφωνιών· 

36. καλεί την Επιτροπή να μην ζητεί προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί εμπορίου που αποτελούν μέρος των 

συμφωνιών σύνδεσης, εάν προηγουμένως δεν δώσει τη συγκατάθεσή του το 

Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει και χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτρόπου Εμπορίου στο 

πλαίσιο αυτό, ωστόσο ζητεί επιτακτικά την επισημοποίηση αυτής της θέσης στη νέα 

διοργανική συμφωνία· θεωρεί, ωστόσο, ότι, υπό το πρίσμα του ολοένα και ευρύτερου 

πεδίου εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες περιέχουν τώρα διευθετήσεις 

επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους και ευρύτερα μη εμπορικά θέματα, 

δεν πρέπει να υπάρξει προσωρινή εφαρμογή πριν από την επικύρωση από όλα τα κράτη 

μέλη, στην περίπτωση των μικτών συμφωνιών· 

37. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την ακρίβεια τόσο των εκ των 

προτέρων όσο και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων με βάση την αναθεωρημένη 

μεθοδολογία· τονίζει ότι πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται εκτενής και ολοκληρωμένη 

εκτίμηση αντικτύπου στην αειφορία για τις πρωτοβουλίες εμπορικής πολιτικής, ιδίως 

υπό το φως της πρόσφατης σύστασης του Διαμεσολαβητή στην καταγγελία 

1409/2014/JN σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ· συνιστά ότι οι εκτιμήσεις θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον: ευαίσθητους τομείς της οικονομίας· και τα ανθρώπινα, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 

ότι δεν πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και εκ των υστέρων εκτιμήσεις και για την 

χαμηλή ποιότητα ορισμένων υφιστάμενων αξιολογήσεων, όπως καταδεικνύεται στην 

ειδική έκθεση 02/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· επιμένει ότι, στο 

πλαίσιο όλων των εμπορικών συμφωνιών, πρέπει να εκπονούνται υψηλότερης 
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ποιότητας ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να δίνεται η 

δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους 

Ευρωπαίους φορολογούμενους να αξιολογούν κατά πόσον οι εμπορικές συμφωνίες 

έχουν αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 

στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, με 

ειδική έμφαση στις ΜΜΕ, στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε χώρες εταίρους και να 

προτείνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι ΛΑΧ θα επωφεληθούν από τις 

εμπορικές πολιτικές μας· 

38. τονίζει ότι τα υψηλά πρότυπα της Ευρώπης όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια 

των τροφίμων, την καλή διαβίωση των ζώων και τις κοινωνικές συνθήκες, έχουν 

μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως από την άποψη της δημόσιας ηθικής και 

τις ενημερωμένες επιλογές των καταναλωτών· υπογραμμίζει την ανάγκη να 

διασφαλιστεί ότι οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την 

καλή διαβίωση των ζώων θα προστατεύονται από τη διατήρηση της αρχής της 

προφύλαξης, της αειφόρου γεωργίας και το υψηλό επίπεδο ανιχνευσιμότητα και την 

επισήμανση των προϊόντων και με τη διασφάλιση ότι όλες οι εισαγωγές 

συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ· σημειώνει τη μεγάλη απόκλιση 

στα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων σε διεθνές επίπεδο· υπογραμμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ρύθμιση της εξαγωγής ζώντων ζώων αγροκτήματος σε 

συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ και τα πρότυπα που ορίζονται από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE), για να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης από τις ανεπτυγμένες χώρες 

συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, και ότι 

οι εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να πληρούν τις ισοδύναμες 

προδιαγραφές· 

39. σημειώνει ότι η στρατηγική της Επιτροπής για άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών με 

ανεπτυγμένες χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, 

υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα σε σχέση με την Ευρώπη, θα οδηγήσει 

αναπόφευκτα στην έκθεση ευαίσθητων τομέων, όπως αυτού των βοοειδών, σε 

υψηλότερες δασμολογικές ποσοστώσεις, πράγμα που θα έχει σοβαρές συνέπειες για 

τους αγρότες μικρής κλίμακας σε ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης· ζητεί από την 

Επιτροπή να θεσπίσει ταυτόχρονα κανόνες που θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 

προστασίας για όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ στις αγορές των τρίτων χωρών 

με τις οποίες διενεργούνται διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα 

εφαρμογής· 

40. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με 

τρίτες χώρες δεν θα περιληφθούν διατάξεις που θα μπορούσαν να μειώσουν ή να 

αποδυναμώσουν τις εγγυήσεις που παρέχει σήμερα η Ένωση στους καταναλωτές σε 

σχέση με τον αγροδιατροφικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση προϊόντων που 

προέρχονται από ΓΤΟ ή από κλωνοποίηση· τονίζει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στη χρήση παρασιτοκτόνων, και ιδίως στις διαφορετικές προσεγγίσεις της 

χρήσης αυτής, δεδομένου ότι οι προδιαγραφές για τη χρήση των παρασιτοκτόνων στην 

ΕΕ είναι πολύ αυστηρότερες σε σύγκριση με τρίτες χώρες· 
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41. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη έξαρση των εγκλημάτων κατά 

άγριων ειδών και για το επακόλουθο παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, το οποίο δεν έχει 

μόνο καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στους αριθμούς των ειδών, 

αλλά συνιστά επίσης σαφή και υπαρκτό κίνδυνο για τα μέσα βιοπορισμού και τις 

τοπικές οικονομίες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ 

να εξαλείψει το εμπόριο άγριων ειδών στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ στο 

θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ιδίως στον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 15, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη όχι μόνο να διασφαλιστεί η 

εξάλειψη της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ειδών της 

χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και να αντιμετωπιστούν τόσο η ζήτηση όσο και η 

προσφορά παράνομων προϊόντων άγριων ειδών· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, από την 

Επιτροπή, μετά από μια περίοδο περίσκεψης, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο συμπερίληψης 

διατάξεων σχετικά με το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών στην εμπορική πολιτική της 

ΕΕ· 

42. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των 

Περιφερειών, στην UNCTAD και στον ΠΟΕ. 
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