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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το 1962, 

πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, μετά τη δημιουργία της ΚΓΠ, 

επιμένει στην «κοινοτική προτίμηση», γεγονός που σημαίνει ότι δίδεται προτεραιότητα 

στα προϊόντα που προέρχονται από τα κράτη μέλη· 

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ έρχεται σε 

αντίθεση με τις μείζονες γεωργικές πολιτικές στον υπόλοιπο κόσμο, στο πλαίσιο των 

οποίων οι ενισχύσεις στους αγρότες συνδέονται άμεσα με τις τιμές ή τον όγκο της 

παραγωγής και έχουν αντικυκλικό χαρακτήρα· θεωρεί ότι υπό τις συνθήκες αυτές είναι 

σημαντικό να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη γεωργικών συμφωνιών 

ελευθέρων συναλλαγών που δεν θα αποσταθεροποιούν τον ευρωπαϊκό τομέα της 

γεωργίας και της υπαίθρου· 

3. τονίζει ότι είναι ζωτικός ο ρόλος του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και του 

αγροδιατροφικού τομέα για την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, ενώ υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία 

που έχουν για το μέλλον της γεωργίας στην Ένωση οι επενδύσεις στον τομέα και η 

βελτίωση της θέσης της ΕΕ ως βασικού παράγοντα στην παγκόσμια αγορά· 

4. αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι οι αγρότες της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά 

σημαντικές προκλήσεις και θεωρεί ότι γι’ αυτόν το λόγο η δημιουργία ενός σταθερού 

κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη στήριξη των αγροτών της ΕΕ μέσω της ΚΓΠ 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ώθηση 

της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα· 

5. επικροτεί την αναφορά στον αγροδιατροφικό τομέα στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

«Εμπόριο για όλους» ως τομέα για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας οι δυνατότητες για 

εξαγωγές, καθώς και ως τομέα που πρέπει να προωθηθεί ενεργά μέσω νέας κοινοτικής 

στρατηγικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις· 

6. επιμένει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των μέτρων που 

προτείνονται στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης και εκείνων που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές εισόδημα για 

τους γεωργούς και να διατηρηθεί ένα ευρωπαϊκό παραγωγικό πρότυπο που 

χαρακτηρίζεται από σεβασμό για το περιβάλλον, τα ζώα, την ασφάλεια των τροφίμων και 

την εδαφική ισορροπία· υπενθυμίζει, όπως έχει ήδη υπογραμμίσει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη Διατλαντική εταιρική 

σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), την ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομική 

και κοινωνική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους» δεν περιέχει 

καμία ρητή αναγνώριση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα και των ιδιαίτερων 

ευαίσθητων πτυχών του γεωργικού τομέα ως στοιχείων ζωτικής σημασίας που πρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με το εμπόριο· 

8. θεωρεί ότι στο σημερινό πλαίσιο της κρίσης είναι σημαντικό το άνοιγμα νέων αγορών για 

τη γεωργική παραγωγή της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας 

και τα ζωντανά ζώα, καθώς και για τα φρούτα και τα λαχανικά· τονίζει την ανάγκη 

εντοπισμού νέων αγορών με υψηλό αγοραστικό δυναμικό· 

9. ενθαρρύνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την έγκριση μόνο των ισορροπημένων 

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες που αναμένεται να παράσχουν ειδικές 

διασφαλίσεις για ευαίσθητους τομείς και επαρκή προστασία για όλους τους ευρωπαίους 

παραγωγούς γεωργικών προϊόντων· στηρίζει σθεναρά τον αποκλεισμό τομέων που θα 

μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά· 

10. είναι της άποψης ότι η ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων και οι αποτελεσματικοί 

κανόνες καταγωγής πρέπει να υποστηριχθούν στις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες 

ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), ώστε να αποφεύγεται η υπονόμευση αυτών των κανόνων 

από άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει ΣΕΣ 

με την ΕΕ και άλλων τρίτων χωρών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξαιρέσει 

τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα από κάθε τύπου κανόνες σωρεύσεως καταγωγής· 

υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο σκοπός των διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ είναι να 

διευκολυνθεί το εμπόριο όσον αφορά τα γνήσια προϊόντα της ΕΕ και τα προϊόντα των 

χωρών που έχουν υπογράψει ΣΕΣ με την ΕΕ· 

11. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα των 

μικροκαλλιεργητών και των ευάλωτων περιοχών· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει 

την ισχυρή εμπορική της ταυτότητα ως παραγωγού υψηλής ποιότητας· τάσσεται υπέρ της 

εξάντλησης των επαφών με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό 

τομέα πριν από την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου· 

12. θεωρεί ότι η ΣΕΣ που πρόκειται να συναφθεί με τον Καναδά και οι συμφωνίες που 

βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ και την Mercosur ή 

εκείνες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα 

ανοίξουν την αγορά της ΕΕ στους πιο ανταγωνιστικούς γεωργικούς παραγωγούς 

παγκοσμίως και σε εκείνους που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό εξαγωγών· καλεί, ως εκ 

τούτου, την Επιτροπή να υπερασπίσει δεόντως τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα· 

13. υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι η μεγαλύτερη αγορά για τις γεωργικές 

εξαγωγές της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη 

συμφωνία ΤΤΙΡ θα έχουν ως αποτέλεσμα μια φιλόδοξη, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη 

και υψηλού επιπέδου συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων, που θα δώσει ώθηση στη 

βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και θα αυξήσει τις ροές των εμπορικών 

συναλλαγών για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ· 

14. θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας και τη 

δρομολόγηση εκστρατειών προώθησης με στόχο το άνοιγμα νέων αγορών· τονίζει ότι 

πρέπει πρώτα απ’ όλα να ενισχυθούν τα συστήματα ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 

διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό εμπορικό σήμα για τα προϊόντα της ΕΕ στην 

παγκόσμια αγορά, ωφελώντας, έτσι, έμμεσα, το σύνολο του ευρωπαϊκού γεωργικού 

τομέα· 
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15. θεωρεί, ωστόσο, ότι έχει πρωταρχική σημασία η ενθάρρυνση της εσωτερικής ζήτησης, 

ειδικότερα όσον αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, λαμβανομένου υπόψη 

ότι στα 24 από τα 28 κράτη μέλη η κατανάλωση είναι μικρότερη από τα 400 γραμμάρια 

που είναι η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας· 

16. επικροτεί τη ρεαλιστική αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τη συνεχιζόμενη έλλειψη 

προόδου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (ΑΠΝ)· πιστεύει ότι, 

ακόμη και αν είναι απαραίτητες οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις, είναι σαφές ότι το 

αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα δεν ανταποκρίνεται ακόμη στις προσδοκίες του 

ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, παρά τις μονομερείς παραχωρήσεις από πλευράς 

της ΕΕ, όπως για παράδειγμα εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 10η Υπουργική 

Διάσκεψη στο Ναϊρόμπι· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να καθορίσει μια νέα και πιο 

αποτελεσματική στρατηγική για πολυμερείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ· 

17. υπογραμμίζει τη σημασία των συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) / σφαιρικών και σε βάθος 

συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την 

Ουκρανία για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν αμελλητί την πλήρη υλοποίηση των εν λόγω συμφωνιών· 

18. πιστεύει ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο που θίγουν άμεσα τα 

συμφέροντα της ευρωπαϊκής γεωργίας, πρέπει να αναγνωριστεί ο ηγετικός ρόλος του 

Επιτρόπου για θέματα γεωργίας σε όλες τις πτυχές του τομέα της γεωργίας· θεωρεί ότι, 

βάσει της αρχής της συλλογικότητας στο πλαίσιο της Επιτροπής, δεν πρέπει ποτέ να 

λαμβάνεται απόφαση για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών που να αντίκειται στην 

εκτίμηση του Επιτρόπου σχετικά με τα θεμελιώδη συμφέροντα της γεωργίας στην ΕΕ· 

19. τονίζει ότι η γεωργία είναι ένα ιδιαιτέρως στρατηγικό πολιτικό ζήτημα, ότι η επισιτιστική 

ασφάλεια και ο τρόπος ζωής όλων των Ευρωπαίων εξαρτώνται από τη γεωργία, και ότι η 

εμπορική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους της ΚΓΠ, όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ· αντιτίθεται, επομένως, σε οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες του ευρωπαϊκού 

αγροδιατροφικού τομέα για επενδύσεις ή στην οποία η ευρωπαϊκή γεωργία θυσιάζεται ως 

απλό μέσο συναλλαγής· καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να θέτει τα συμφέροντα της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών πάνω από τα συμφέροντα της γεωργίας· 

20. εκφράζει τη λύπη του, επιπλέον, για καταστάσεις στις οποίες οι γεωργοί βιώνουν τις 

επιπτώσεις πολιτικών συγκρούσεων που δεν οφείλονται στη γεωργία· 

21. τονίζει τις απειλές από το σωρευτικό αποτέλεσμα των δασμολογικών παραχωρήσεων, είτε 

προκύπτουν από πολυμερείς, είτε από διμερείς διαπραγματεύσεις, είτε από αυτόνομα 

συστήματα όπως το ΣΓΠ· υπενθυμίζει ότι το 71% όλων των εισαγωγών γεωργικών 

προϊόντων διατροφής της ΕΕ πραγματοποιείται ήδη με μηδενικούς δασμούς· 

22. θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να προβλέπουν ρήτρες διασφάλισης όσον 

αφορά τις διατάξεις, που θα ενεργοποιούνται μέσω απλοποιημένων και ευέλικτων 

μηχανισμών· 

23. παροτρύνει την Επιτροπή να επιδείξει τη μέγιστη σύνεση κατά την προετοιμασία ή την 

επανεξέταση προσφορών για πρόσβαση στις αγορές σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, και 
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να θεσπίσει στρατηγική για την προστασία των ευαίσθητων τομέων· ζητεί οι προσφορές 

αυτές να βασίζονται συστηματικά σε εξαντλητική ανεξάρτητη εκτίμηση των επιπτώσεων 

που θα έχουν στον γεωργικό τομέα της Ευρώπης οι νέες εμπορικές παραχωρήσεις σε 

τρίτες χώρες· 

24. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάζει χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων για 

κάθε νέα πρόταση εμπορικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του 

αντικτύπου σε τοπικές και περιφερειακές αγορές· αναμένει τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης επιπτώσεων σχετικά με το σωρευτικό αποτέλεσμα των διαφόρων 

ποσοστώσεων ευαίσθητων προϊόντων που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εταίρους μας (που 

βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση ή που έχουν προγραμματιστεί), όπως υποσχέθηκε η 

Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 11ης Απριλίου 

2016· 

25. παροτρύνει την Επιτροπή να διαβιβάσει εγκαίρως τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και να αναμένει τη θέση του Κοινοβουλίου πριν δεχτεί ή προτείνει 

οποιαδήποτε εμπορική προσφορά, και να τροποποιήσει ή να αποσύρει τις εμπορικές 

προσφορές που είναι ήδη υπό συζήτηση ή βρίσκονται στη φάση της προετοιμασίας, εάν η 

αξιολόγηση των επιπτώσεών τους αποκαλύψει αρνητικές συνέπειες για ευαίσθητα 

προϊόντα· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει αξιολόγηση του ανοίγματος της 

ΕΕ στην παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων· 

26. τονίζει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ αποτελεί αποδοτικό τομέα της ενωσιακής 

οικονομίας, που διακρίνεται για την ποιότητα, την ποικιλομορφία και την καινοτομία 

στην παραγωγή και συνεισφέρει σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια· 

27. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μικρών και 

μεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων, τόσο στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών όσο και 

κατά την ανάλυση του αντικτύπου τους· 

28. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο σαφή και αξιόπιστα 

τελωνειακά στοιχεία για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση, και ότι τα εν 

λόγω εμπορεύματα θα πρέπει να παρακολουθούνται· 

29. τονίζει ότι τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια των 

τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων και τις κοινωνικές συνθήκες, που 

αντανακλούν τις κοινωνικές μας αξίες και αποτελούν απαίτηση των ευρωπαίων 

καταναλωτών, θέτουν τους γεωργούς της ΕΕ σε οικονομικά μειονεκτική θέση σε σχέση 

με τους γεωργούς τρίτων χωρών λόγω των μοντέλων παραγωγής, του μεγέθους των 

δομών παραγωγής και των συνήθως χαμηλότερων προτύπων των εν λόγω χωρών· είναι 

της γνώμης ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να προωθούν τον θεμιτό ανταγωνισμό 

μεταξύ των διαφόρων εμπορικών εταίρων, ούτως ώστε οι γεωργοί της ΕΕ να μπορούν να 

αξιοποιήσουν πλήρως τις δασμολογικές παραχωρήσεις χωρίς να είναι εκτεθειμένοι σε 

αθέμιτο ανταγωνισμό· 

30. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης της προστασίας των προτύπων της ΕΕ για την 

ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, με εφαρμογή μηχανισμών αμοιβαιότητας και 

διατήρηση θεμελιωδών αξιών, όπως είναι η αρχή της προφύλαξης, η βιώσιμη γεωργία και 

ένα υψηλό επίπεδο ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης προϊόντων· επισημαίνει τις μεγάλες 

αποκλίσεις που σημειώνονται σε διεθνές επίπεδο στα πρότυπα για την καλή μεταχείριση 
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των ζώων και καταδικάζει τη χρήση του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή στις 

εμπορικές συμφωνίες· 

31. τονίζει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις εισαγωγές στα σύνορα και επιθεωρήσεων 

από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σχετικά με τις συνθήκες 

παραγωγής και εμπορίας σε χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τους κανόνες της Ένωσης· 

32. επισημαίνει την ανεπαρκή προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων σε πολλούς από 

τους ανεπτυγμένους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως στις ΗΠΑ, όπου δεν υπάρχει 

ομοσπονδιακή νομοθεσία για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων πριν από τη σφαγή· 

απαιτεί να συμπεριλάβει η Επιτροπή την καλή μεταχείριση των ζώων ως σημείο 

προβληματισμού σε όλες τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς 

διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο, έτσι ώστε να απαιτείται όλες οι εισαγωγές 

προϊόντων ζωικής προέλευσης από ανεπτυγμένες χώρες να είναι σύμφωνες με τη 

νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, και οι εισαγωγές από 

αναπτυσσόμενες χώρες να πληρούν αντίστοιχα πρότυπα· 

33. τονίζει ότι κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών 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· 

34. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στις συμφωνίες που αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες δεν υπάρχουν 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·  

35. ζητεί οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνο εφόσον τα 

εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, 

καλής μεταχείρισης των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, και εφόσον 

συμμορφώνονται με τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα· 

36. ζητεί από την Επιτροπή να απαγορεύσει τις εισαγωγές οποιωνδήποτε γεωργικών 

προϊόντων πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από το πραγματικό κόστος παραγωγής, ούτως 

ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε είδος κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού 

ντάμπινγκ· 

37. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνουν οι καταναλωτές έγκυρες πληροφορίες σχετικά 

με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής· 

38. δεδομένου ότι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις εξασφαλίζουν στην ευρωπαϊκή 

γεωργία ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ότι τα προϊόντα από 

τρίτες χώρες μπορούν επίσης, κατόπιν αιτήματος, να προστατεύονται από το καθεστώς 

γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, παροτρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να τηρεί 

αποφασιστική στάση σε σχέση με το ζήτημα αυτό σε όλες τις εν εξελίξει 

διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για την TTIP· θεωρεί, 

επιπλέον, ότι δεν θα πρέπει να υπογραφεί καμία συμφωνία που δεν θα προστατεύει τις 

γεωγραφικές ενδείξεις· 
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39. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων 

που περατώθηκαν πρόσφατα ή που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, μόνον ένας "βραχύς 

κατάλογος" γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ προστατεύεται από τους εμπορικούς μας 

εταίρους· ζητεί από την Επιτροπή, επομένως, να θεσπίσει κανόνες που θα διασφαλίζουν 

ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ στις αγορές 

των τρίτων χωρών με τις οποίες γίνεται η διαπραγμάτευση, σε συνδυασμό με κατάλληλα 

μέτρα εφαρμογής· 

40. σημειώνει ότι η προστασία και η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες 

χώρες έχει δυνητικά μεγάλη αξία για ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ, και 

θεωρεί ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας 

και δράσεις για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης· 

41. εκφράζει, ως προς αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της εμπορικής 

συμφωνίας με τον Καναδά, ορισμένες σημαντικές ονομασίες, οι οποίες προστατεύονται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρήθηκαν γενικές ή ημι-γενικές· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει 

την Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή των εμπορικών διαπραγματεύσεων, να παράσχει 

στήριξη στις χώρες εκείνες που δεν έχουν ακόμη προβλέψει καθεστώτα προστασίας των 

γεωγραφικών ενδείξεων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικά συστήματα, 

συμβατά με τις ισχύουσες διατάξεις στην ΕΕ· 

42. τονίζει τη σημασία της επίτευξης προόδου όσον αφορά τα υγειονομικά, τα 

φυτοϋγειονομικά και άλλα μη δασμολογικά εμπόδια στο γεωργικό εμπόριο, σε όλες τις 

συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ που 

ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών· 

43. τονίζει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

χρησιμοποιηθούν για να αλλοιωθεί η νομοθεσία της ΕΕ· 

44. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΤΤΙΡ και άλλων εν εξελίξει διαπραγματεύσεων 

για ρυθμιστικά ζητήματα, θα πρέπει να ενισχυθεί η ευρύτερη διεθνής συνεργασία για 

ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν τη γεωργία, πράγμα που θα έχει επιπλέον θετικό 

αντίκτυπο σε τρίτες χώρες, ιδίως δε σε αναπτυσσόμενες χώρες· 

45. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την καινοτομία ώστε να ενισχυθεί η 

παραγωγικότητα με στόχο την αντιμετώπιση της διαρκούς αύξησης του πληθυσμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της στήριξης πρωτοβουλιών που επιδιώκουν, μεταξύ άλλων, 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την καλύτερη προσαρμογή των αγροτών 

στις περιβαλλοντικές προκλήσεις κάθε είδους. 
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