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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου να άρει όλες τις σχετικές με τα πυρηνικά 

κυρώσεις εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης 

των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, επιτρέπει 

την επανέναρξη της συνεργασίας με το Ιράν και θα δημιουργήσει ευκαιρίες και οφέλη και 

για τις δύο πλευρές, προσφέροντας τη δυνατότητα να ανοίξει εκ νέου η ιρανική αγορά για 

τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· υπενθυμίζει επίσης πως το Ιράν διαθέτει έναν μεγάλο, νέο 

και σχετικά υψηλού μορφωτικού επιπέδου πληθυσμό, η σύνθεση του ΑΕΠ του είναι από 

τις πιο διαφοροποιημένες στην περιοχή, έχει ανάγκη επενδύσεων και αποτελεί δυνητική 

αγορά για ευρωπαϊκά αγαθά υψηλής ποιότητας· 

2. σημειώνει ότι πολλές ανακοινώσεις της Επιτροπής και αντιπροσωπείες από την ΕΕ στο 

Ιράν, στην τελευταία από τις οποίες συμμετείχαν η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος 

της ΕΕ και επτά Επίτροποι, εστιάστηκαν στους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς· 

3. τονίζει ότι το εμπόριο και η επανάληψη της πρόσβασης σε ένα εμπορικό σύστημα 

βασισμένο στους παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο για 

να εξέλθει το Ιράν από την απομόνωσή του και ότι το εμπόριο θα μπορούσε επίσης να 

αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και τόνωσης της 

συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής, ώστε να αυξηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, 

η απασχόληση και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή· 

4. ζητά να υπάρξει συνοχή μεταξύ της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και των αρχών της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και πιστεύει ότι όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά έργα και 

οι επενδύσεις της ΕΕ στο Ιράν πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις 

μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της ΕΕ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 

5. εκφράζει ανησυχία για τη μεγάλη έκταση της διαφθοράς και των εμπορικών συναλλαγών 

μέσω μεθόδων παράκαμψης των κυρώσεων, που οδήγησαν στη δημιουργία μιας 

«γκρίζας» οικονομίας και αποτελούν κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις· τονίζει, 

συνεπώς, την ανάγκη να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να αυξηθεί η διαφάνεια, καθώς 

και να αναπτυχθεί ένας πραγματικά ιδιωτικός τομέας και μια οικονομία της αγοράς στο 

Ιράν· 

6. υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ συμβάλλει στην προώθηση των αξιών που 

υπερασπίζεται η Ένωση· υπογραμμίζει ότι η ενδεχόμενη ανανέωση των εμπορικών 

δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν θα πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα με την εφαρμογή 

ουσιαστικών βελτιώσεων όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των θεμελιωδών ελευθεριών στο Ιράν, καθώς και των διεθνών εργασιακών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών προτύπων· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανανέωση 

των εμπορικών και των επενδυτικών δεσμών να υπάρξουν απτές βελτιώσεις στους τομείς 

αυτούς, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ευημερίας του ιρανικού 

λαού· υπενθυμίζει ότι το Ιράν έχει υπογράψει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και καλεί το Ιράν 
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να σέβεται με μεγαλύτερη συνέπεια τις διεθνείς δεσμεύσεις του· 

7. σημειώνει ότι σχεδόν το 70% της ιρανικής οικονομίας ελέγχεται στενά από το κράτος, 

γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ στη 

χώρα, καθώς και ότι η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών θα μπορούσε να ενισχύσει 

την οικονομική, στρατιωτική και πολιτική ισχύ ορισμένων προσώπων που δεν ασκούν 

αιρετό αξίωμα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, δύο έτη μετά την άρση των 

κυρώσεων, σχετικά με δυνητικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που 

δραστηριοποιούνται στο Ιράν και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτών των εμπορικών 

σχέσεων στο Ιράν· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσει το Ιράν ένα περιβάλλον 

κατάλληλο για διεθνείς επενδύσεις και ότι αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις συστάσεις 

της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (FATF)· 

8. τονίζει ότι το Ιράν αντιμετωπίζει πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων 

λειψυδρία και υποβάθμιση του εδάφους, και ότι, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες 

της επιχειρηματικής συνεργασίας, η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με το Ιράν για την 

ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης ανάπτυξης· 

9. σημειώνει ότι η ισχύουσα διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ για τη συμφωνία εμπορίου 

και συνεργασίας με το Ιράν είναι παρωχημένη· καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο 

επανέναρξης των συζητήσεων για την ένταξη του Ιράν στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου, δεδομένου ότι η προσχώρηση στον ΠΟΕ θα οδηγούσε σε περαιτέρω 

φιλελευθεροποίηση της ιρανικής οικονομίας, θα έδινε ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, 

θα ενσωμάτωνε τη χώρα στο βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο σύστημα, θα προσέφερε 

έναν μηχανισμό για την υποστήριξη των αναγκαίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων και θα 

υποχρέωνε το Ιράν να σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις του· υπογραμμίζει ότι είναι επίσης 

σημαντικό να αναπτύξει το Ιράν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τους 

περιφερειακούς παράγοντες, με τον δέοντα σεβασμό προς τους κανόνες του ΠΟΕ, στην 

προοπτική της δημιουργίας ενός συνεκτικού οικονομικού και εμπορικού συνασπισμού· 

σημειώνει ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την οικοδόμηση αυτού του 

περιφερειακού διαλόγου μέσω της εμπειρογνωμοσύνης της και της στήριξής της· καλεί 

την Επιτροπή να διερευνήσει επιλογές για την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών 

δεσμών με στόχο τη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του Ιράν με τους κανόνες του ΠΟΕ και 

την προστασία των ευρωπαϊκών επενδύσεων· τονίζει ότι ένα τυπικό πλαίσιο 

διαπραγματεύσεων θα επέτρεπε στην ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως την επιρροή της ως η 

μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά και οικονομικός συνασπισμός και να δημιουργήσει ένα 

φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων και διάλογο· 

10. θεωρεί ότι, παρόλο που το Ιράν έχει υπογράψει πολλές συμβάσεις με ευρωπαϊκές 

εταιρείες, δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις δεσμεύσεις του λόγω έλλειψης ρευστότητας, 

με αποτέλεσμα οι διεργασίες ανοίγματος του Ιράν να είναι παγιδευμένες σε έναν φαύλο 

κύκλο· 

11. σημειώνει ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ορισμένες κυρώσεις των ΗΠΑ δεν 

επηρεάζονται από την πυρηνική συμφωνία και θα παραμείνουν σε ισχύ, ιδίως οι κυρώσεις 

που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υποστήριξη της 

τρομοκρατίας και τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων· εκφράζει τη λύπη του για το 
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γεγονός ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται ακόμη σε ισχύ περιορίζουν το πεδίο 

της πολιτικής της ΕΕ και εμποδίζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ιράν· θεωρεί 

ανάρμοστο να εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την 

εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας και ζητεί από την Επιτροπή και την 

ΕΥΕΔ να συνεχίσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και μέσω 

της χορήγησης προσωρινών εξαιρέσεων, μέχρις ότου συμφωνηθεί μια μόνιμη λύση· 

12. θεωρεί ότι η ανασφάλεια δικαίου των επενδύσεων στο Ιράν, εξαιτίας των εξωεδαφικών 

νόμων των ΗΠΑ και της διεξαγωγής των συναλλαγών σε δολάρια, κάνει αναγκαία την 

εφαρμογή τροποποιήσεων στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο με το Ιράν· 

ζητεί να χρησιμοποιείται το ευρώ ως νόμισμα στις συναλλαγές με το Ιράν, ώστε να 

αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων από τις αρχές των ΗΠΑ, όπως έχει συμβεί στο 

παρελθόν εις βάρος ορισμένων ευρωπαϊκών τραπεζών· 

13. σημειώνει ότι η ΕΕ αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και ότι το 

Ιράν αποτελεί βασικό παράγοντα στη διεθνή αγορά ενέργειας, και, επομένως, υποστηρίζει 

την περαιτέρω συνεργασία με το Ιράν στον τομέα αυτόν· ενθαρρύνει τις ιρανικές 

εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την ενίσχυση της 

συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων, την προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης· 

14. υπογραμμίζει το δυναμικό του ανοικτού και ασφαλούς διαδικτύου στο Ιράν για την 

ψηφιακή οικονομία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό 

καθεστώς ελέγχου των εξαγωγών, με στόχο την πρόληψη της κατάχρησης ειδών διπλής 

χρήσης και τεχνολογιών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εναντίον της 

ΕΕ· 

15. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ουσιαστικής σημασίας για να έχει η ενίσχυση των 

εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν θετική επίδραση στην ιρανική κοινωνία 

στο σύνολό της· 

16. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ΜΜΕ από την Ευρώπη και το Ιράν κατά 

την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων· 

17. υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη με ισορροπημένη 

εκπροσώπηση των φύλων και χωρίς αποκλεισμούς στο Ιράν· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στον ρόλο των γυναικών στο Ιράν, οι οποίες υφίστανται νομικές διακρίσεις, 

καθώς και στο ζήτημα των ευρωπαίων γυναικών που επισκέπτονται το Ιράν, καθώς 

απαιτείται να φορούν θρησκευτικά σύμβολα, πράγμα που ενδέχεται να αποτρέψει τα 

ταξίδια γυναικών στο Ιράν· 
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