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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η ΕΑΒ συνιστά έναν μοναδικό και πολύτιμο πόρο για την παγκόσμια 

προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας, της ανισότητας και της περιθωριοποίησης· 

τονίζει ότι ενώ όλες οι πηγές χρηματοδότησης είναι σημαντικές για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, η βοήθεια μπορεί να επιτύχει πράγματα που άλλες πηγές δεν μπορούν· 

επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι το εμπόριο θα καταστεί 

αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ότι 

η δράση του ιδιωτικού τομέα, εάν ευθυγραμμιστεί με διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για 

την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στην εφαρμογή του Θεματολογίου για το 2030· 

υπογραμμίζει την ανάγκη εκ νέου εξισορρόπησης του εμπορικού και επενδυτικού 

δικαίου με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού· 

2.  τονίζει ότι, όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης, οι ιδιωτικές εταιρείες 

θα πρέπει να συμβάλλουν, στον βαθμό που τους αναλογεί, στην υλοποίηση του 

Θεματολογίου για το 2030 και να συμμορφώνονται με κοινές αρχές και αξίες, όπως οι 

διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, ήτοι η 

ανάληψη ευθύνης, η ευθυγράμμιση, η εναρμόνιση και η λογοδοσία, και ότι οι στόχοι 

ανάπτυξης θα πρέπει να υπερισχύουν· υπενθυμίζει τη δέσμευση όσον αφορά τη 

διαφάνεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προτείνεται για τον 

ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGPs) και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, 

με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες 

της ΕΕ, να καταρτίσουν ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο για δεσμευτικές 

υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αλυσίδες 

εφοδιασμού· 

3. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές της με αναπτυσσόμενες χώρες, 

στους τομείς τόσο της ανάπτυξης όσο και του εμπορίου, βασίζονται σε ένα 

ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ισότιμων εταίρων, ευθυγραμμίζονται με την αρχή της 

συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και 

αποσκοπούν στην προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

παροτρύνει ένθερμα την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για να ενσωματώσει σε όλες τις 

αναπτυξιακές δραστηριότητες τη βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγισή της· 

4. προειδοποιεί για τον κίνδυνο ανάπτυξης δύο μέτρων και δύο σταθμών σε ό,τι αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών στις επενδυτικές και εμπορικές 

συμφωνίες· σημειώνει ότι η εξάρτηση από προαιρετικά μέτρα για την προώθηση της 

δέουσας επιμέλειας ενδέχεται να μην επαρκεί και ότι τα δικαιώματα των επενδυτών 

πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα και το περιβαλλοντικό δίκαιο· τονίζει, 

σε ένα πλαίσιο στο οποίο η Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία πολυμερούς 

επενδυτικού δικαστηρίου ως μόνιμου φορέα για την επιβολή των δικαιωμάτων των 
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επενδυτών, τη σημασία της αντιμετώπισης τέτοιων ανισορροπιών, και καλεί την ΕΕ να 

συμμετάσχει ενεργά σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το δεσμευτικό 

μέσο του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί η υπεροχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·  

5. επαναβεβαιώνει την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως οι εξωεδαφικές υποχρεώσεις των 

κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζονται στις 

αρχές του Μάαστριχτ, και να χρησιμοποιηθούν ως βάση τα διάφορα μέσα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως δε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)· 

6. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ότι μια βασιζόμενη σε 

κανόνες, ελεύθερη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς εμπορική πολιτική, εάν 

ευθυγραμμίζεται με τους ΣΒΑ, μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας, που 

είναι ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, στη 

μείωση των ανισοτήτων και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· ζητεί να 

διασφαλιστούν πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής· υπογραμμίζει την 

ανάγκη να διασφαλίζουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο τη 

χρηστή διακυβέρνηση και τον σεβασμό του κράτους δικαίου·  

7. τονίζει ότι η διακυβέρνηση του παγκόσμιου εμπορίου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 

για μια εμπορική ολοκλήρωση που θα δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για βιώσιμη 

ανάπτυξη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η τρέχουσα δομή ειδικής και 

διαφοροποιημένης μεταχείρισης (SDT) στον ΠΟΕ δεν έχει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα· τονίζει την ανάγκη να καταστούν οι διατάξεις περί SDT πιο 

αποτελεσματικές και λειτουργικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες·  

8. υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 

σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της αναπτυξιακής 

συνεργασίας στις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· 

ζητεί από την ΕΕ να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο των εμπορικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών της στις αναπτυσσόμενες χώρες και να διασφαλίζει ότι όλες 

οι επενδυτικές και εμπορικές συμφωνίες της περιλαμβάνουν διατάξεις για ανεξάρτητες 

εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, εκτελεστές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς λογοδοσίας·  

9. επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 

επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να προστατεύει 

την τοπική παραγωγή τροφίμων και να προλαμβάνει τις επιζήμιες επιπτώσεις των 

φθηνών εισαγωγών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής 

σχέσης (ΣΟΕΣ)·  

10. επαναλαμβάνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής είναι άνισα 

κατανεμημένες· καλεί, επομένως, την ΕΕ να εντάξει στο πλαίσιο της εμπορικής 

πολιτικής της την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, 

τα δικαιώματα γαιοκτησίας και την ουσιαστική συνεκτίμηση των τοπικών και 

αυτόχθονων κοινοτήτων·  

11. σημειώνει ότι οι διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) 
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μπορούν να περιλαμβάνουν αυστηρότερες διατάξεις από εκείνες που έχουν εγκριθεί σε 

επίπεδο ΠΟΕ και ότι οι διατάξεις αυτές μπορεί να θέτουν περιορισμούς στις εθνικές 

κυβερνήσεις· ειδικότερα, επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων 

χωρών για την εφαρμογή των πολιτικών που είναι αναγκαίες για την προώθηση της 

επισιτιστικής ασφάλειας και της αγροτικής τους ανάπτυξης δεν λαμβάνονται επαρκώς 

υπόψη στις περιφερειακές και διμερείς ΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των ΣΟΕΣ με 

χώρες ΑΚΕ, και ότι συχνά οι αναπτυσσόμενες χώρες παρεμποδίζονται από το να 

χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις συμφωνίες του 

ΠΟΕ· 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τουλάχιστον 218 εκατομμύρια παιδιά γίνονται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω της παιδικής εργασίας, κυρίως με σκοπό τη μείωση 

του κόστους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 

επικράτειά της στο πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης δεοντολογίας δεν είναι 

αποτέλεσμα καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, να εγγυάται την αξιόπιστη χρήση 

των χαρακτηρισμών «δίκαιος» και «δεοντολογικός» και να βοηθάει τους καταναλωτές 

να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές· 

13. υπογραμμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών 

ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) εγείρει ανησυχίες όσον αφορά τη συνοχή της 

παγκόσμιας διακυβέρνησης του εμπορίου και υπονομεύει τον κεντρικό ρόλο του ΠΟΕ 

στη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων· σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει τη 

σπουδαιότητα της πολυμερούς, βασισμένης σε κανόνες τάξης πραγμάτων, δυνάμει της 

οποίας όλες οι χώρες εκπροσωπούνται ισότιμα, ως του πλέον αποτελεσματικού τρόπου 

για την επίτευξη ενός παγκόσμιου εμπορικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει 

τη σημασία των εκτελεστών διατάξεων όσον αφορά τα κοινωνικά, εργασιακά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα στις εμπορικές συμφωνίες και επικροτεί τη δέσμευση της 

Επιτροπής να συμπεριλάβει δεσμευτικά κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω 

αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης που θα επιτρέπουν σε κάθε άτομο να 

αξιώνει επανόρθωση· ζητεί την εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης χρηματοοικονομικής υποστήριξης, στις εμπορικές συμφωνίες 

που συνάπτονται με αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να υποστηριχθούν οι 

προσπάθειές τους όσον αφορά τον σεβασμό και την εφαρμογή των διεθνώς 

συμφωνηθέντων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· επαναλαμβάνει την 

έκκλησή της για περισσότερη διαφάνεια στο εμπόριο φυσικών πόρων· 

14. υπενθυμίζει ότι η Αφρική εξακολουθεί να είναι περιθωριοποιημένη σε παγκόσμιο 

επίπεδο και καλεί την Ένωση αφενός να στηρίξει τη φιλοδοξία της Αφρικής για την 

οικοδόμηση μιας πραγματικής ενδοαφρικανικής αγοράς και αφετέρου να αποφύγει τη 

λήψη μέτρων που μπορούν να θέσουν εμπόδια ως προς τη φιλοδοξία αυτή· 

υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη μεγιστοποίησης τόσο της ανάπτυξης όσο και 

του θετικού αντικτύπου της μετανάστευσης και της κινητικότητας· 

15. καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και δυνατοτήτων των 

αναπτυσσόμενων χωρών και να υποστηρίξει τις αφρικανικές χώρες για την ενίσχυση 

των δυνατοτήτων παραγωγής και μεταποίησης που διαθέτουν, ώστε να εξαρτώνται 

λιγότερο από πρώτες ύλες και απλά μεταποιημένα προϊόντα, ενισχύοντας την 

ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιες αγορές, και να βοηθήσει στη 
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δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ενισχύοντας ειδικότερα τον ρόλο των 

γυναικών στην επίσημη και ανεπίσημη οικονομία· τονίζει την ανάγκη κάθε εμπορική 

συμφωνία με αναπτυσσόμενες χώρες να προβλέπει αρκούντως ασύμμετρα 

χρονοδιαγράμματα ελευθέρωσης, προστασία για τις νεοσύστατες βιομηχανίες, κανόνες 

καταγωγής των προϊόντων οι οποίοι στηρίζουν την ανάπτυξη, και αποτελεσματικές 

ρήτρες διασφάλισης· 

16. υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην 

Αφρική· τονίζει ότι οι ΣΟΕΣ, εάν συνοδεύονται από κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα και 

παρακολουθούνται δεόντως, μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικό εργαλείο για την 

προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του 

εμπορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να τεθούν στο επίκεντρο των εν λόγω συμφωνιών 

η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επίτευξη του Θεματολογίου για το 

2030· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους για την ανάπτυξη 

αισθήματος ευθύνης σε επίπεδο κυβέρνησης και κοινωνίας των πολιτών· επιμένει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας ο σεβασμός, όπως επισημαίνεται στον 

ΣΒΑ 17.15, του δικαιώματος των χωρών εταίρων να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 

λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις που αρμόζουν στο εθνικό τους πλαίσιο και να 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πληθυσμών τους, καθώς και ότι είναι σημαντικό οι 

εν λόγω χώρες να τηρούν τις υποχρεώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες 

διεθνείς δεσμεύσεις τους· τονίζει ότι οι μελλοντικές σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ πρέπει να 

βασίζονται σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ισότιμων εταίρων· 

17. σημειώνει ότι μέχρι σήμερα έχει συναφθεί μόνο μία ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, από την ΕΕ να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

αναπτυσσόμενες χώρες αναφορικά με τις ΣΟΕΣ κατά τη διαδικασία μετά το Κοτονού· 

τονίζει, συγκεκριμένα, την ανάγκη διενέργειας ενδελεχούς ανάλυσης του αντίκτυπού 

τους στις αφρικανικές οικονομίες και τις αντίστοιχες αγορές εργασίας τους και στην 

προώθηση του διαπεριφερειακού εμπορίου στην Αφρική· 

18. εκφράζει τη λύπη του διότι κάθε χρόνο εκρέει από την Αφρική με τη μορφή παράνομων 

χρηματοοικονομικών ροών ένα ποσό που υπερβαίνει τη συνολική ετήσια ΕΑΒ· 

επισημαίνει τις επιζήμιες επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

που συνεπάγεται σημαντικές απώλειες δημόσιων πόρων ικανών να χρησιμοποιηθούν, 

για παράδειγμα, όχι μόνο για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας 

του περιβάλλοντος και των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και για την προώθηση της 

κοινωνικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση 

αυτού του σοβαρού προβλήματος, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη 

διάθεσή της, κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών· επιμένει ότι, στις 

ΣΕΣ που συνάπτει η ΕΕ και στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα που χορηγεί, θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται αυστηρές διατάξεις για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·  

19. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο και 

για την ενίσχυση της συνεργασίας σε φορολογικά ζητήματα με τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης εγχώριων πόρων·  

20. υπενθυμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός διακυβερνητικού φορέα του ΟΗΕ που θα 
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ασχοληθεί, αντιμετωπίζοντας ισότιμα τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη μεταρρύθμιση 

των παγκόσμιων φορολογικών κανόνων· 

21. υπενθυμίζει τον αντίκτυπο που έχει η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί εν προκειμένω την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική 

ΚΓΠ θα υπερβεί τα προβλήματα που προκύπτουν από το τρέχον γεωργικό μοντέλο, το 

οποίο είναι προσανατολισμένο στις εξαγωγές, ενισχύοντας τις εσωτερικές αγορές της 

ΕΕ και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων με βιώσιμο τρόπο ώστε, αφενός, να 

μην υπονομεύεται η ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και, αφετέρου, να 

εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς· 

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να προσαρμοστούν οι εμπορικές πολιτικές για να 

στηρίξουν τις εθνικές προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, στο 

πλαίσιο της συμμόρφωσης με τη συμφωνία του Παρισιού· 

23. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ καθορίζει ότι: «Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση 

επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών»· επισημαίνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες όσον 

αφορά την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ εμπορίου και φύλου, λόγω διαφόρων 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης δεδομένων· τονίζει την ανάγκη για 

καλύτερη κατανόηση της δυναμικής του φύλου που συνδέεται με τις εμπορικές 

συμφωνίες· επιμένει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα πρέπει να προάγουν 

την ισότητα των φύλων και να επιδιώκουν τη μείωση των ανισοτήτων· 

24. ζητεί διαφάνεια στις εμπορικές συμφωνίες και πλήρη συμμετοχή των κοινωνιών των 

πολιτών των οικείων χωρών εταίρων στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή των 

μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών· 

25. υποστηρίζει ένθερμα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και 

υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις 

επενδύσεις στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στο νότιο ημισφαίριο· 

26. επικροτεί το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ με σκοπό να ενθαρρυνθούν η 

βιώσιμη ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί την επέκταση της τρέχουσας εντολής εξωτερικού 

δανεισμού της ΕΤΕπ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης 

ανάπτυξης – μέσω του συνδυασμού πόρων, της συγχρηματοδότησης έργων και της 

ανάπτυξης του τοπικού ιδιωτικού τομέα – εστιάζοντας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες και στα ευάλωτα κράτη· 

27. τονίζει ότι υπάρχουν βαθιά κενά στη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα, που εγείρουν 

σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα πολλών συστημάτων δεοντολογικού 

ελέγχου και πιστοποίησης στις αλυσίδες εφοδιασμού· 

28. επικροτεί την επικαιροποιημένη το 2017 στρατηγική της Επιτροπής με τίτλο «Βοήθεια 

για το Εμπόριο» που στοχεύει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της στήριξης της 

ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 

και να ενισχυθεί η χρηματοδοτική δέσμευση της ΕΕ για τις πρωτοβουλίες στον τομέα 

της ενίσχυσης του εμπορίου, προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, 

ιδίως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να επιτύχουν ευημερία μέσω του εμπορίου και 
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των επενδύσεων, και να υποστηριχθούν οι δράσεις τους για την επίτευξη των ΣΒΑ.  
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