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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. σημειώνει ότι οι ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ και η δεύτερη 

μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ το 2017· επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές όσον 

αφορά τα εμπορικά ελλείμματα και τα πλεονάσματα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για 

το εμπόριο αγαθών, το εμπόριο υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο και τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις· τονίζει ότι η σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στους τομείς του εμπορίου και των 

επενδύσεων -ως η πιο ισχυρή στον κόσμο και μια σχέση που πάντα βασίζεται σε κοινές 

αξίες- είναι μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής 

ανάπτυξης, του εμπορίου και της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ακόμη 

ότι η ΕΕ έχει πλεόνασμα αγαθών ύψους 147 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στο εμπόριο με τις 

ΗΠΑ· επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ απασχολούν 4,3 εκατομμύρια 

εργαζόμενους στις ΗΠΑ· 

2. τονίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι δύο βασικοί παράγοντες σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση, και ότι, δεδομένων 

των κοινών προκλήσεων, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον να συνεργαστούν 

και να συντονιστούν σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής για να διαμορφώσουν το 

μελλοντικό πολυμερές εμπορικό σύστημα και τα παγκόσμια πρότυπα· 

3. επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΠΟΕ στο πλαίσιο του πολυμερούς 

συστήματος ως την καλύτερη επιλογή για την εξασφάλιση ενός ανοικτού, δίκαιου και 

βασισμένου σε κανόνες συστήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα εξισορροπεί 

τα πολλά διαφορετικά συμφέροντα των μελών του· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την 

περαιτέρω ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· υποστηρίζει το εγχείρημα 

που έχει αναλάβει η Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με τις ΗΠΑ ώστε να 

αντιμετωπιστούν θετικά και από κοινού οι τρέχουσες θεσμικές και συστημικές 

προκλήσεις· 

4. τονίζει τον ρόλο του ΠΟΕ στην επίλυση εμπορικών διαφορών· καλεί όλα τα μέλη του 

ΠΟΕ να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του 

ΠΟΕ· εκφράζει εν προκειμένω την αποδοκιμασία του για την παρεμπόδιση, εκ μέρους 

των ΗΠΑ, του διορισμού νέων προσώπων για την πλήρωση των κενών θέσεων στο 

δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, γεγονός που απειλεί την ίδια τη λειτουργία του 

συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή και όλα τα μέλη του 

ΠΟΕ να διερευνήσουν τρόπους για να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο σχετικά με την 

ανανέωση των δικαστών στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ και, εάν 

κρίνεται απαραίτητο, να προβούν σε μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης 

διαφορών· θεωρεί ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν στην 

εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αποτελεσματικότητας και 

ανεξαρτησίας του συστήματος, παραμένοντας παράλληλα συμβατές με τις αξίες και τη 

γενική προσέγγιση που η ΕΕ υπερασπίζεται σε σταθερή βάση μετά την ίδρυση του 

ΠΟΕ, ιδίως δε με την προαγωγή του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια 

βάση, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της ανάγκης συμμόρφωσης όλων των 

μελών του ΠΟΕ με όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ΠΟΕ· 
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5. ενώ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενδέκατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ 

(MC11) δεν είχε αποτέλεσμα, ωστόσο χαιρετίζει την υπογραφή της κοινής δήλωσης για 

την εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς και προστατευτισμού 

από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία, που επισημάνθηκε επίσης στη δήλωση της G20 

του Ιουλίου 2017· ζητεί περαιτέρω συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στο θέμα 

αυτό, για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών όπως οι διακρίσεις, ο 

περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά, το ντάμπινγκ και οι επιδοτήσεις· 

6. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα εργασιών με τις ΗΠΑ και άλλα μέλη 

του ΠΟΕ ώστε να καταργηθούν οι επιδοτήσεις που προκαλούν στρεβλώσεις στους 

τομείς του βαμβακιού και της αλιείας (ιδίως όσον αφορά την παράνομη, λαθραία και 

άναρχη αλιεία (ΠΛΑ))· ζητεί συνεργασία για την προώθηση του πολυμερούς 

θεματολογίου σχετικά με νέα ζητήματα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό 

εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ανάπτυξης, η διευκόλυνση των 

επενδύσεων, το εμπόριο και το περιβάλλον, και το εμπόριο και το φύλο, καθώς και για 

την προώθηση ειδικών πολιτικών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ) στην παγκόσμια οικονομία· 

7. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με σκοπό 

την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και ιδίως 

της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)· 

8. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την 

επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πολυμερή συμφωνία για τα 

περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των 

υπηρεσιών (TiSA)· 

9. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν πόρους για την καταπολέμηση των 

αθέμιτων εμπορικών πολιτικών και πρακτικών, τηρώντας τους πολυμερείς κανόνες και 

τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ και αποφεύγοντας τις 

μονομερείς ενέργειες, δεδομένου ότι είναι επιζήμιες για όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες 

αξίας στις οποίες αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους οι εταιρείες της ΕΕ και των 

ΗΠΑ· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπορικό σύστημα, 

που οφείλεται στη χρήση μέσων και εργαλείων πολιτικής από τις ΗΠΑ (π.χ. ενότητα 

232 του 1962, ενότητα 301 του 1974), τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την ίδρυση 

του ΠΟΕ και τη θέσπιση του συστήματος επίλυσης διαφορών του· επισημαίνει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το 

αλουμίνιο δυνάμει της ενότητας 232 δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα της 

εθνικής ασφάλειας, και καλεί τις ΗΠΑ να χορηγήσουν στην ΕΕ και σε άλλους 

συμμάχους πλήρη και μόνιμη εξαίρεση από τα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να απαντήσει 

με πυγμή σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω δασμοί ως μέσο για να 

περιοριστούν οι εξαγωγές της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις με τη 

μορφή αντίμετρων ενδέχεται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αγαθά μετά τη 

δημοσίευση της έκθεσης συμμόρφωσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου 

στο πλαίσιο της προσφυγής των ΗΠΑ κατά της ΕΕ σχετικά με μέτρα που επηρεάζουν 

το εμπόριο μεγάλων αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας δεν θα ήταν νόμιμες, 

δεδομένου ότι 204 από τα 218 αιτήματα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ απορρίφθηκαν από τον 

ΠΟΕ, ενώ εξακολουθεί να αναμένεται μία ακόμα έκθεση σχετικά με τη συναφή 

υπόθεση κατά των παράνομων επιδοτήσεων των ΗΠΑ· 
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10. λαμβάνει υπό σημείωση τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε 

ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών ζητημάτων, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατα 

συναφθείσα διμερή συμφωνία για τα μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την 

ασφάλιση και την αντασφάλιση ή τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για την 

αναγνώριση των επιθεωρήσεων των κατασκευαστών φαρμάκων· καλεί την Επιτροπή 

και το Συμβούλιο να σεβαστούν πλήρως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

αυτήν τη διαδικασία· 

11. τονίζει την καίρια σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τις οικονομίες της ΕΕ και 

των ΗΠΑ· καλεί αμφότερα τα μέρη να υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία 

και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, και εξασφαλίζοντας επίσης ότι όσοι δημιουργούν καινοτόμα 

προϊόντα υψηλής ποιότητας θα μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν· 

12. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά για τις ΜΜΕ που 

εξάγουν στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας σχετικά με τους 

υφιστάμενους κανόνες και του ανοίγματος της αγοράς σε αμφότερες τις πλευρές του 

Ατλαντικού, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για τις ΜΜΕ· 

13. τονίζει τη σημασία που έχει η αγορά των ΗΠΑ για τις ΜΜΕ της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ 

και τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχουν στις ΜΜΕ οι 

δασμολογικοί, μη δασμολογικοί και τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, σε αμφότερες τις 

πλευρές του Ατλαντικού, καλύπτοντας όχι μόνο μια μείωση των δασμών αλλά και μια 

απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και ενδεχομένως νέους μηχανισμούς, με 

στόχο την παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ ώστε να ανταλλάσσουν εμπειρίες και 

βέλτιστες πρακτικές σχετικά με αγοραπωλησίες στις αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ· 

14. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διμερούς τους συνεργασίας, να αποφύγουν 

τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ τους, καθώς ο ανταγωνισμός αυτός δεν θα 

οδηγούσε παρά μόνο στη μείωση των επενδύσεων σε αμφότερες τις οικονομίες· 

15. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα πλαίσιο για το ψηφιακό 

εμπόριο, το οποίο θα συνάδει με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και τις συμφωνίες, τη 

νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους κανόνες περί προστασίας 

του απορρήτου των δεδομένων κάθε πλευράς, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα 

των υπηρεσιών· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να 

συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υιοθετήσουν παρόμοια υψηλά 

πρότυπα για την προστασία των δεδομένων· 

16. απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ να εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα της 

αλλαγής του κλίματος· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τρέχουσες και 

μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων προτύπων, όπως η Συμφωνία 

του Παρισιού, για την προώθηση του εμπορίου φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, και για την εξασφάλιση της παγκόσμιας 

ενεργειακής μετάβασης, με μια σαφή και συντονισμένη διεθνή εμπορική ατζέντα, τόσο 

για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης και ανάπτυξης· 

17. πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία σχετικά με τις 
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εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ δεν γίνεται να διεξαχθούν ούτε υπό πίεση 

ούτε υπό καθεστώς απειλών, και ότι μόνο μια ευρεία, φιλόδοξη, ισορροπημένη και 

συνολική συμφωνία που θα καλύπτει όλους τους τομείς του εμπορίου θα είναι προς το 

συμφέρον της ΕΕ· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενδεχόμενη δημιουργία ενός ειδικού 

και μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας στους τομείς της θέσπισης κανονιστικών 

ρυθμίσεων και της διαβούλευσης θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής· ζητεί από την 

Επιτροπή να αρχίσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπό τις κατάλληλες 

συνθήκες·  

18. επισημαίνει ότι οι εμπορικές ροές απαιτούν όλο και περισσότερο νέους, ταχύτερους και 

ασφαλέστερους τρόπους διασυνοριακής μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών· ζητεί από 

την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ως βασικούς εμπορικούς εταίρους, να συνεργαστούν για την 

εξεύρεση σχετικών με το εμπόριο λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό τη 

διευκόλυνση του εμπορίου· 

19. υπενθυμίζει τη σημασία του σημερινού διαλόγου και της τρέχουσας συνεργασίας 

μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας· αναγνωρίζει τον 

ρόλο των προσπαθειών της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας 

ως βασικών μοχλών γνώσης και οικονομικής ανάπτυξης, και υποστηρίζει, επίσης, τη 

συνέχιση και επέκταση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επιστήμη και την τεχνολογία 

μετά το 2018, με στόχο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων 

αναδυόμενων τεχνολογιών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, βιώσιμου εμπορίου 

και οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· 

20. συμμερίζεται τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με την παγκόσμια πλεονάζουσα 

ικανότητα παραγωγής χάλυβα· εκφράζει τη λύπη του, παράλληλα, διότι τα μονομερή 

μέτρα που δεν συμβαδίζουν με τον ΠΟΕ δεν μπορούν παρά να υπονομεύσουν την 

ακεραιότητα μιας βασισμένης σε κανόνες εμπορικής τάξης· υπογραμμίζει ότι ακόμη και 

μια μόνιμη απαλλαγή της ΕΕ από δασμούς των ΗΠΑ δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τη 

λήψη τέτοιων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της πλεονάζουσας ικανότητας 

παραγωγής χάλυβα στο πλαίσιο του παγκόσμιου φόρουμ της G20, ούτως ώστε να 

αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της πολυμερούς δράσης· εκφράζει εκ νέου την 

πεποίθησή του ότι η ανάληψη κοινών και συντονισμένων δράσεων στο πλαίσιο των 

βασισμένων σε κανόνες εμπορικών συστημάτων συνιστά τον καλύτερο τρόπο για την 

επίλυση αυτών των παγκόσμιων προβλημάτων·  

21. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εξετάσουν, με 

συντονισμένο και εποικοδομητικό τρόπο, το ζήτημα του αναγκαίου εκσυγχρονισμού 

του ΠΟΕ, με σκοπό να καταστεί πιο αποτελεσματικός, διαφανής και υπαγόμενος σε 

δημοκρατικό έλεγχο, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι θα ενσωματωθούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών εμπορικών κανόνων και 

πολιτικών η διάσταση του φύλου, η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάσταση και η 

διάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

22. επισημαίνει ότι η ΕΕ αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας υγιούς οικονομίας 

της αγοράς χωρίς στρεβλώσεις και ανοικτού δίκαιου εμπορίου βασισμένου σε αξίες και 

κανόνες· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του για τη στρατηγική που εφαρμόζει η 
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Επιτροπή ως απάντηση στη σημερινή εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, 

τηρώντας παράλληλα τους κανόνες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· απευθύνει 

έκκληση για ενότητα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ και ζητεί από την 

Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της 

κατάστασης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η ενότητα των κρατών μελών 

της ΕΕ στο ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι οι κοινές δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 

κοινής εμπορικής πολιτικής και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, 

καθώς και σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ, έχουν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικές 

από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία έχει αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη· 

επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για 

εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των κανόνων του 

πολυμερούς εμπορικού συστήματος· 

23. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Προέδρου Trump να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ 

από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) και για τις επιπτώσεις που θα έχει 

η απόφαση αυτή στις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· 

υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες της ΕΕ που αποβλέπουν στη διαφύλαξη των 

συμφερόντων των εταιρειών της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, και ιδίως την απόφαση 

της Επιτροπής να ενεργοποιήσει τις απαγορευτικές διατάξεις, γεγονός που καταδεικνύει 

την προσήλωση της ΕΕ στο ΚΟΣΔ· πιστεύει ότι οι ίδιες διατάξεις θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν όπου κρίνεται σκόπιμο· 

24. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις προσπάθειες 

εφαρμογής και επέκτασης των συστημάτων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, 

ούτως ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές 

επίπεδο, μεταξύ άλλων και στον τομέα του εμπορίου ορυκτών και μετάλλων από 

περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· 

25. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν πλέον στις 

προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος· ως προς αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εισαγωγέας τροπαίων από κυνήγι ελέφαντα, εκφράζει 

αποδοκιμασία για την απόφαση του Προέδρου Trump να άρει την απαγόρευση στις 

εισαγωγές τέτοιων τροπαίων από ορισμένες αφρικανικές χώρες, μεταξύ άλλων από τη 

Ζιμπάμπουε και τη Ζάμπια· 

26. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διατλαντική 

κοινοβουλευτική συνεργασία, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση και τη 

διεύρυνση του πολιτικού πλαισίου για τη βελτίωση των εμπορικών και επενδυτικών 

σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· 

27. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα ενδέχεται να 

καταλήξουν σε μια συμφωνία που δεν θα είναι πλήρως συμβατή με τον ΠΟΕ και η 

οποία θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει τα συμφέροντά μας και να επισκιάσει τις 

διατλαντικές εμπορικές σχέσεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη για μια συνολικότερη 

συμφωνία με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας, δεδομένων των κοινών 

συμφερόντων που έχουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. 
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