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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 απελευθέρωση του εμπορίου, εάν συνοδεύεται από κατάλληλες 
πολιτικές και φορείς που μεγιστοποιούν και κατανέμουν καλύτερα τα οφέλη του 
εμπορίου, μπορεί να δράσει θετικά όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και των 
ανισοτήτων, αλλά δεν επαρκεί από μόνη της για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική μεγέθυνση δεν 
αποτελούν αυτοσκοπούς, αλλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
ανθρώπου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το εμπόριο θα πρέπει να παραμείνει 
εργαλείο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· επικροτεί το γεγονός ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες αντιπροσωπεύουν πλέον το ήμισυ περίπου του παγκόσμιου 
εμπορίου, ποσοστό που αυξήθηκε από το 33 % το 2000, και ότι ο αριθμός των ατόμων 
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί στο ήμισυ από το 1990, σε μόλις 
κάτω από ένα δισεκατομμύριο άτομα· 

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της προώθησης μεταρρυθμίσεων των πολιτικών στο 
πλαίσιο του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, οι οποίες στηρίζουν στόχους που 
συνδέονται με την ανάπτυξη, συγκεκριμένα μέσω του θεματολογίου των Ηνωμένων 
Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει το δυναμικό του ΠΟΕ, ο 
οποίος αποτελεί ένα αποτελεσματικό, βασιζόμενο σε κανόνες, πολυμερές φόρουμ 
διαπραγματεύσεων και παρέχει μια πλατφόρμα ανοικτού διαλόγου για ζητήματα που 
άπτονται του παγκόσμιου εμπορίου· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του ΠΟΕ, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες εκπροσωπούνται επί ίσοις όροις·

3. υπενθυμίζει ότι η ελλιπής ενσωμάτωση των κανόνων και προτύπων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στους παγκόσμιους κανόνες που διέπουν το εμπόριο και τις επενδύσεις 
καθιστά δύσκολη τη λογοδοσία των εταιρειών· τονίζει την ανάγκη εξισορρόπησης του 
εμπορικού και επενδυτικού δικαίου με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα 
στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού· καλεί την ΕΕ, για τον σκοπό αυτό, να αναλάβει 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τη ρύθμιση συγκεκριμένων παγκόσμιων 
αλυσίδων εφοδιασμού, ιδιαίτερα στον τομέα ένδυσης ως πρώτο βήμα· επαναλαμβάνει 
επιπλέον τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής της ΕΕ στη διαδικασία της ανοικτής 
διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (OEIGWG), και της διαφύλαξης της υπεροχής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι των εμπορικών συμφερόντων·

4. ζητεί μια παγκόσμια εμπορική ατζέντα με βάση την αρχή του δίκαιου εμπορίου προς 
όφελος όλων, η οποία να θέτει τα αναπτυξιακά και τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο της διαδικασίας και να δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών χαμηλού εισοδήματος και των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
προωθηθούν ολοκληρωμένες, δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις σχετικά με 
κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις εμπορικές συμφωνίες·

5. ζητεί επιτακτικά να προστατεύονται αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
θεσπιστούν αποτελεσματικοί και προσβάσιμοι στα άτομα μηχανισμοί προσφυγής για 
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την επίλυση διαφορών σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
υπενθυμίζει τη σημασία να ενσωματώνονται η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση 
των γυναικών σε όλες τις εμπορικές πολιτικές, περιλαμβανομένων των κανόνων του 
ΠΟΕ·

6. είναι της άποψης ότι από την εποχή που δρομολογήθηκε ο Γύρος της Ντόχα, το 2001, ο 
κόσμος έχει αλλάξει δραματικά σε οικονομικό, πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο· 
προτρέπει, ως εκ τούτου, τον ΠΟΕ να φροντίσει για την καλύτερη αποτύπωση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα, ώστε να 
αντιμετωπιστούν δεόντως οι νέες προκλήσεις, όπως είναι το ηλεκτρονικό και το 
ψηφιακό εμπόριο, η επενδυτική διαφάνεια, οι επιδοτήσεις και οι πλεονάζουσες 
παραγωγικές ικανότητες, οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, οι δημόσιες συμβάσεις, οι 
εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες και τις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, περιλαμβανομένου 
του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα δίκαιο και 
ισορροπημένο πολυμερές εμπορικό σύστημα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό τα 
μέλη του ΠΟΕ που είναι αναπτυσσόμενες χώρες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
και να αποφασίζουν τα ίδια για τον ρυθμό και την αλληλουχία που θα εφαρμόσουν 
όσον αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου, σύμφωνα με το αναπτυξιακό τους 
επίπεδο·

7. απαιτεί να παρέχεται αυξημένη υποστήριξη σε έργα βοήθειας για το εμπόριο στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής συνδρομής, ούτως ώστε οι ψηφιακές ευκαιρίες να 
μετατρέπονται σε εμπορική πραγματικότητα για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

8. καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν δεόντως τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ· σημειώνει ότι στα προβλήματα αυτά 
περιλαμβάνονται: α) η απαγόρευση επενδυτικών μέτρων και επιχορηγήσεων, γεγονός 
που δυσχεραίνει τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας·  β) η απελευθέρωση των 
εισαγωγών στη γεωργία, που απειλεί τη βιωσιμότητα και τα μέσα βιοπορισμού των 
μικροκαλλιεργητών, των οποίων τα προϊόντα βρίσκονται αντιμέτωπα με ανταγωνισμό 
από φθηνότερα εισαγόμενα τρόφιμα· γ) ο αρνητικός αντίκτυπος ενός καθεστώτος 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) υψηλών προτύπων όσον αφορά την 
πρόσβαση σε φάρμακα και τη μεταφορά τεχνολογιών· και δ) οι αυξανόμενες πιέσεις 
που ασκούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες, για να ανοίξουν τους τομείς υπηρεσιών 
τους, πράγμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα των τοπικών παρόχων 
υπηρεσιών·

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διασφαλίσει η ΕΕ ότι οι δραστηριότητές της με 
αναπτυσσόμενες χώρες, στους τομείς της ανάπτυξης και του εμπορίου, βασίζονται σε 
ένα ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ίσων εταίρων, ευθυγραμμίζονται με την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και αποσκοπούν στην προώθηση και 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. επικροτεί την έναρξη ισχύος, στις 22 Φεβρουαρίου 2017, της Συμφωνίας του ΠΟΕ για 
τη διευκόλυνση του εμπορίου, και επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή αναμένεται να 
αποφέρει σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει τη 
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σημασία παροχής στοχευμένης και βιώσιμης τεχνικής και χρηματοδοτικής συνδρομής, 
καθώς και συνδρομής για την οικοδόμηση ικανοτήτων, ούτως ώστε να υποστηρίζονται 
τα μέλη του ΠΟΕ που είναι αναπτυσσόμενες χώρες, και δη οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, για την εφαρμογή της συμφωνίας και την προσαρμογή στη διαδικασία 
μεταρρύθμισης·

11. είναι της άποψης ότι οι κανόνες του ΠΟΕ και άλλες πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες 
θα πρέπει να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της ειδικής και διαφοροποιημένης 
μεταχείρισης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο ενεργή αξιοποίηση των 
εργαλείων προώθησης νηπιακών βιομηχανιών· καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να διασφαλίσουν την αρχή της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης 
για όλα τα μέλη που κατηγοριοποιούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως 
αναπτυσσόμενες χώρες·

12. υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν θεσπιστεί τα δύο μέσα που πρότειναν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ για την προώθηση των μέσων 
βιοπορισμού των μικροκαλλιεργητών, την επισιτιστική ασφάλεια και την αγροτική 
ανάπτυξη, δηλαδή τα ειδικά προϊόντα και ο μηχανισμός ειδικής διασφάλισης· καλεί την 
ΕΕ να υποστηρίξει τις απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών να προστατεύσουν τα 
συστήματα παραγωγής τροφίμων τους και να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους 
από τις δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών, μεταξύ άλλων και 
στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την 11η Υπουργική Συνδιάσκεψη του 
ΠΟΕ, δεν σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί, ωστόσο, την ενίσχυση της προτιμησιακής 
μεταχείρισης που διασφαλιζόταν προηγουμένως για τις ΛΑΧ σε επίπεδο ΠΟΕ, 
περιλαμβανομένων των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής και της προτιμησιακής 
μεταχείρισης για παρόχους υπηρεσιών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα 
οικοδόμησης ικανοτήτων τα οποία θα επιτρέψουν σε παρόχους από τις ΛΑΧ να 
επωφελούνται από την παρέκκλιση υπέρ των υπηρεσιών των ΛΑΧ·

14. τονίζει ότι ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να καταστεί βασική 
κατευθυντήρια αρχή που θα διέπει το έργο του ΠΟΕ, του οποίου οι κανόνες και οι 
λειτουργίες θα πρέπει να σχεδιάζονται αναλόγως και να ευθυγραμμίζονται με το 
θεματολόγιο 2030 και τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης αναφοράς για περαιτέρω δεσμεύσεις· 
υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας και η ευθυγράμμισή τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

15. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται επαρκή τρόφιμα καλής ποιότητας και 
καθαρό νερό, και να κατασκευαστούν πρόσθετες εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων, για 
την επίτευξη των ΣΒΑ 2 και 6· εφιστά, επιπλέον, την προσοχή στην κλίμακα και τις 
επιπτώσεις της ενεργειακής πενίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και απαιτεί να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής πενίας σύμφωνα με τον ΣΒΑ 7, 
ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και σε περιφέρειες εκτός ενεργειακού 
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16. επιμένει ότι η συμφωνία του ΠΟΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον 
τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS) θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στην 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
φάρμακα για όλους, και για τον σκοπό αυτόν προτρέπει να αξιοποιούνται πληρέστερα 
οι δυνατότητες ευελιξίας της συμφωνίας TRIPS που κατοχυρώνονται στη δήλωση της 
Ντόχα· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις όσον αφορά την 
ιδιωτικοποίηση των σπόρων, η οποία υπονομεύει το δικαίωμα του ανθρώπου στη 
διατροφή· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τη βιοπειρατεία και να λάβει 
μέτρα για την καταπολέμησή της·

17. εκφράζει την υποστήριξή του για τον μηχανισμό της τελωνειακής φορολογικής 
προσαρμογής άνθρακα ως σημαντικό εργαλείο που εξασφαλίζει δίκαιο ανταγωνισμό 
για εταιρείες που λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο 
κλίμα·

18. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία του 
ΠΟΕ για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας δεν 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα των κρατών να εγκρίνουν κανονισμούς με βάση την αρχή 
της προφύλαξης· καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υπερασπιστούν την 
πλήρη αναγνώριση της αρχής αυτής στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΠΟΕ·

19. εκφράζει ανησυχία, στο προαναφερόμενο πλαίσιο, για τον πιθανό κατακερματισμό της 
διεθνούς εμπορικής πολιτικής και για την επακόλουθη υπονόμευση του ρόλου του 
ΠΟΕ, εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των διμερών και πολυμερών εμπορικών 
συμφωνιών· υπενθυμίζει το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη για ένα πολυμερές σύστημα, ούτως ώστε να υπερασπίζονται τα συμφέροντά 
τους· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την επιστροφή του ΠΟΕ στην καρδιά της διακυβέρνησης του 
παγκόσμιου εμπορίου και να αποφεύγουν να επιβάλλουν διατάξεις ΠΟΕ+ στις 
πολυμερείς ή διμερείς συνθήκες που συνάπτουν με αναπτυσσόμενες χώρες, 
υπονομεύοντας έτσι τους μηχανισμούς ευελιξίας του ΠΟΕ, που σχεδιάστηκαν ειδικά 
για να προστατεύουν τα συμφέροντά τους·

20. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι αρκετές θέσεις του δευτεροβάθμιου 
δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ παραμένουν κενές και ότι η κατάσταση αυτή 
εμποδίζει την ορθή λειτουργία του μηχανισμού επίλυσης διαφορών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση του ατυχούς 
αυτού φραγμού·

21. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ενίσχυση της σημασίας της 
κοινοβουλευτικής διάστασης του ΠΟΕ, ιδιαίτερα μέσω αύξησης της υποστήριξης προς 
την αρμόδια γραμματεία, σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο προσωπικού· καλεί τα 
μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη δημοκρατική νομιμότητα και διαφάνεια, 
ενδυναμώνοντας την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ· τονίζει εν προκειμένω την 
ανάγκη διασφάλισης καλύτερης πρόσβασης των βουλευτών στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις και συμμετοχής τους στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των 
αποφάσεων του ΠΟΕ, καθώς και κατάλληλου ελέγχου των εμπορικών πολιτικών προς 
το συμφέρον των πολιτών τους.
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