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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

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

ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη της Επιτροπής, του Δεκεμβρίου 2016, με θέμα τις 

επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ στον γεωργικό τομέα, δείχνει ότι οι 

συμφωνίες της ΕΕ με το Μεξικό, τη Νότια Κορέα και την Ελβετία έχουν αυξήσει τις 

εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ κατά περισσότερο από 1 δισ. EUR 

και την προστιθέμενη αξία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής κατά 600 

εκατ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με το Περού και την Κολομβία (Μάρτιος 2013 και 

Αύγουστος 2013, αντίστοιχα), οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων προς αμφότερες τις 

χώρες έχουν αυξηθεί σημαντικά (κατά 73% προς το Περού και κατά 82% προς την 

Κολομβία)· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2013 η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών 

προϊόντων διατροφής και από το 2010 διατηρεί πλεόνασμα εξαγωγών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ σε τρίτες χώρες 

αυξάνονται και το 2017 η αξία τους ανήλθε στο πρωτοφανές ποσό των 137,9 δισ. EUR· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών 

προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες· 

1.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνάδει με άλλες πολιτικές 

της ΕΕ, όπως με την αναπτυξιακή και την περιβαλλοντική πολιτική, και να στηρίζει την 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), και ότι μπορεί να συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ιδίως δε στην εξασφάλιση 

ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό, καθώς και λογικών τιμών 

για τους καταναλωτές· τονίζει ότι ο τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα 

πρέπει να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν οι εξαγωγές, 

δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90% της επιπλέον παγκόσμιας ζήτησης για 

γεωργικά προϊόντα διατροφής κατά την επόμενη δεκαετία θα προέρχεται από χώρες 

εκτός Ευρώπης· επιμένει ότι η ΚΓΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας σε επίπεδο διατροφής, περιβάλλοντος και κλίματος και, σε 

δεύτερη φάση, να αποβλέπει στην παραγωγή με στόχο τις πωλήσεις στη διεθνή αγορά 

γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 

έχουν αρκετές ευκαιρίες για να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν από μόνες τους έναν 

ισχυρό τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής· 

2. εκτιμά ότι οι διάφορες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ από τη δεκαετία του 1990 

και μετά επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου και 

του ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων 

διατροφής, ωστόσο αποδυνάμωσαν επίσης μεγάλο μέρος του γεωργικού τομέα λόγω 

της αστάθειας των παγκόσμιων αγορών· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός, όπως ζητείται 

και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας 

στην Ευρώπη, να δοθεί έμφαση σε άλλους στόχους της ΚΓΠ, όπως το βιοτικό επίπεδο 

των γεωργών ή στόχοι που αφορούν την υγεία, την απασχόληση, το περιβάλλον και το 
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κλίμα· 

3. επιβεβαιώνει ότι η εμπορική και η γεωργική πολιτική της ΕΕ είναι αλληλένδετες και θα 

εξακολουθήσουν να είναι έτσι και στο μέλλον, ότι η πρώτη δεν πρέπει να υπερισχύει 

της δεύτερης και ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας πρέπει να 

είναι προτεραιότητα· επισημαίνει ότι αυτή η σχέση υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

της γεωργίας στο πλαίσιο τόσο των διμερών διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες 

ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ όσο και των πολυμερών διαπραγματεύσεων στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), σχετικά με θέματα όπως η 

πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα, η εγχώρια στήριξη, οι εξαγωγικές 

επιδοτήσεις, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, οι κανόνες υγειονομικής και 

φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS), η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων 

προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής, η απλούστευση των 

διαδικασιών εισαγωγής, καθώς και η διασφάλιση της εισαγωγής στην εσωτερική αγορά 

προϊόντων που παράγονται σύμφωνα με τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα της 

ΕΕ, με την αρχή της προφύλαξης, τους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων και 

σύμφωνα με άλλα πρότυπα ασφάλειας· 

4. επιμένει ότι οι διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής αποτελούν ουσιώδες μέρος των 

κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων στο παγκόσμιο εμπόριο 

γεωργικών προϊόντων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτρέψει τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) να αναγνωρίσει τη σημασία των εν λόγω διαδικασιών και 

μεθόδων· 

5. υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή και των ΣΒΑ πρέπει να συγκαταλέγεται στις αρχές που διέπουν κάθε 

εμπορική πολιτική όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο 

έγγραφο προβληματισμού της σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ορθώς 

επισημαίνει τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα δίκαιου εμπορίου και για βιώσιμα και 

τοπικά προϊόντα ως μεταβαλλόμενη τάση της παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι η 

εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ και 

των στόχων για το κλίμα που έχουν τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού· 

6. πιστεύει ότι, παρότι οι εμπορικές συμφωνίες ενδέχεται να ωφελήσουν ως επί το 

πλείστον τις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις στην ΕΕ και στο εξωτερικό, μπορούν 

επίσης να έχουν σοβαρές αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη γεωργία 

μικρής και μεσαίας κλίμακας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες· 

7. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την προώθηση 

των γεωργικών συμφερόντων της ΕΕ σε πρόσφατες διμερείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά 

προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας της ΕΕ, καθώς και την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες· ευελπιστεί ότι η τάση αυτή μπορεί να 

συνεχιστεί και να ενισχυθεί·  

8. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των εν εξελίξει και μελλοντικών διμερών εμπορικών 

διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, να εγγυηθεί ίσους όρους ανταγωνισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο και να προσεγγίσει με τη μέγιστη προσοχή την απελευθέρωση της 

πρόσβασης στην αγορά τόσο σε σχέση με τρίτες χώρες όσο και σε σχέση με την ΕΕ 

όσον αφορά ευαίσθητους γεωργικούς τομείς και να λάβει υπόψη εξαρχής μεταβατικές 
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περιόδους, δασμολογικές ποσοστώσεις, κατάλληλα μέτρα προστασίας που συνεκτιμούν 

τις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές επιπτώσεις τόσο στην ΕΕ όσο 

και στις χώρες στις οποίες εξάγουμε, τον ενδεχόμενο αποκλεισμό των πλέον 

ευαίσθητων προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών κατόπιν εξέτασης της 

κάθε περίπτωσης χωριστά, και τη συμμόρφωση με τους κανόνες αμοιβαιότητας όσον 

αφορά τους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς τρίτων χώρων· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί 

να αφορά διαφορετικά προϊόντα, ανάλογα με τον εκάστοτε εμπορικό εταίρο· 

υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, για τα ευαίσθητα προϊόντα και για 

κάθε κλάδο, τα μέγιστα σωρευτικά ποσά των γεωργικών παραχωρήσεων που 

χορηγούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του συνόλου των διεθνών δεσμεύσεών της· 

9. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στις εμπορικές συμφωνίες 

αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή άμεσα και 

οι οποίες θα επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή των προτιμήσεων σε περίπτωση 

διατάραξης της αγοράς και ζημιών για τους ευαίσθητους τομείς· 

10. τονίζει, συνεπώς, την αρχή της υπό όρους πρόσβασης στην αγορά, που σημαίνει ότι τα 

εισαγόμενα αγαθά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ· 

11. θεωρεί επίσης ότι για τα προϊόντα που παράγονται ως αποτέλεσμα αποψίλωσης δασών 

ή αρπαγής γαιών ή πόρων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα 

πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ· 

12. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την εγχώρια στήριξη του 

γεωργικού τομέα κατά την 11η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ· εκφράζει, ωστόσο, την 

ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν η ΕΕ και η Ομάδα 

Cairns πριν από τη διάσκεψη και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία στον 

τομέα της εγχώριας στήριξης· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική θέση της ΕΕ 

επί του θέματος δεν πρέπει να υπερισχύει στις συζητήσεις για το μέλλον και τη 

μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και πρέπει να σέβεται δεόντως το πλαίσιο της 

μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο οι κανόνες του 

διεθνούς εμπορίου να μην εμποδίζουν την εγχώρια στήριξη που μπορεί να δοθεί στην 

ευρωπαϊκή γεωργία για την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων που πλήττουν την 

αγορά, για τη μετεξέλιξη των γεωργικών πρακτικών σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

κλιματικά αποδοτικά συστήματα παραγωγής και για την καλύτερη εξασφάλιση του 

στρατηγικού εφοδιασμού με φυτικές πρωτεΐνες, ούτως ώστε τελικά να προωθείται η 

ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας· σημειώνει ότι τα ισχυρά περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά πρότυπα μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα των δημόσιων 

αγαθών που παρέχονται στους Ευρωπαίους μέσω αυτής της πολιτικής· 

13. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταργήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις από την πλευρά της 

και ότι δεν υπάρχει πλέον γραμμή του προϋπολογισμού για τις εξαγωγικές επιδοτήσεις 

στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, στο 

πλαίσιο αυτό, να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη μείωση της εγχώριας στήριξης που 

προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ που εξακολουθούν να 

χορηγούν εξαγωγικές επιδοτήσεις να εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση σχετικά με 

τον εξαγωγικό ανταγωνισμό, που εγκρίθηκε στο Ναϊρόμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2015· 

14. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί και να εντείνει την αμυντική δράση 

της Ένωσης ώστε να αρθούν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά εμπόδια όσον αφορά 
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την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, τα οποία αυξάνονται, ενώ παράλληλα θα 

διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματος στη διατροφή· υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα εμπόδια 

επηρεάζουν γεωργικά προϊόντα (27% σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Επιτροπής 

σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά), τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται κυρίως 

με SPS μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά· 

15. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει και να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις του Brexit 

κατά την προετοιμασία των ανταλλαγών προσφορών και κατά τον υπολογισμό των 

ποσοστώσεων. 
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