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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. υπογραμμίζει ότι το θεματολόγιο 

των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και η 

συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή 

του κλίματος παρέχουν τους κύριους 

δείκτες αναφοράς βάσει των οποίων πρέπει 

να μετράται η συμβολή της εμπορικής 

πολιτικής της ΕΕ στην επίτευξη των 

συμφωνηθέντων παγκόσμιων στόχων για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι οι 

εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργούνται 

πριν από την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
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ανάπτυξης· σημειώνει ότι οι εθνικές 

στρατηγικές βιωσιμότητας και τα σχέδια 

εφαρμογής για τη συμφωνία του Παρισιού 

πρέπει να αποτελούν ένα από τα βασικά 

στοιχεία των εκτιμήσεων επιπτώσεων· 

επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες 

και οι πιθανές επιπτώσεις τους πρέπει να 

συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των ΣΒΑ· 

ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή, στις 

μελλοντικές εκθέσεις της σχετικά με την 

εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων 

συναλλαγών, να προσφέρει μια 

αξιολόγηση, που θα συμπεριλαμβάνει και 

δεδομένα, για τον αντίκτυπό τους στην 

εκπλήρωση των ΣΒΑ και της συμφωνίας 

του Παρισιού· σημειώνει ότι, εάν κάποιο 

μέρος μιας συμφωνίας παρεμποδίζει την 

υλοποίηση των ΣΒΑ ή της συμφωνίας του 

Παρισιού, πρέπει να γίνονται 

προσαρμογές· 

ανάπτυξης· σημειώνει ότι οι εθνικές 

στρατηγικές βιωσιμότητας και τα σχέδια 

εφαρμογής για τη συμφωνία του Παρισιού 

πρέπει να αποτελούν ένα από τα βασικά 

στοιχεία των εκτιμήσεων επιπτώσεων· 

επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες 

και οι πιθανές επιπτώσεις τους πρέπει να 
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του Παρισιού· σημειώνει ότι, εάν κάποιο 

μέρος μιας συμφωνίας παρεμποδίζει την 

υλοποίηση των ΣΒΑ ή της συμφωνίας του 

Παρισιού, πρέπει να γίνονται 

προσαρμογές· επαναλαμβάνει, συνεπώς, 

την έκκλησή του προς την ΕΕ να 

συμπεριλαμβάνει πάντα στα κεφάλαια για 

το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις, 

που θα υπόκεινται σε κατάλληλους και 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης 

των διαφορών, και να εξετάσει το 

ενδεχόμενο καθιέρωσης, μεταξύ 

διαφόρων μεθόδων επιβολής, ενός 

μηχανισμού κυρώσεων· 
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