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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία να 
εξασφαλίζει ισότιμους όρους, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις κρατικές 
ενισχύσεις· τονίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε 
εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες ρυθμίζονται από τον νόμο, ούτως 
ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά, προβλέποντας 
παράλληλα εξαιρέσεις και αιτιολογίες που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της 
Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει ότι «εφόσον οι 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα, το ίδιο πρέπει να πράξουν και 
οι φορείς επιβολής», ιδιαίτερα δεδομένου ότι η εξάπλωση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ανάδυση της ψηφιακής οικονομίας έχουν 
οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς και της ισχύος σε ορισμένους τομείς· 
πιστεύει ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί παγκοσμίως το δίκαιο εμπόριο, πρέπει πρώτα 
να καθιερωθούν παγκόσμιοι κανόνες για τον ανταγωνισμό και το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο συντονισμού ανάμεσα στις αρχές ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των διαδικασιών ανταγωνισμού·

2. υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες θα πρέπει να 
περιέχουν ένα συγκεκριμένο και ενισχυμένο κεφάλαιο σχετικά με τον ανταγωνισμό·

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να αναδείξει τις φιλοδοξίες της 
όσον αφορά το άνοιγμα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων και την αύξηση της 
πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε 
τρίτες χώρες· θεωρεί αναγκαίο να μειωθούν οι ασυμμετρίες μεταξύ της Ένωσης και 
τρίτων χωρών, ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της Κίνας, όσον αφορά την πρόσβαση σε 
δημόσιες συμβάσεις· καλεί όλους τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ να επιτρέψουν την 
άνευ διακρίσεων πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων στις 
αγορές δημοσίων συμβάσεών τους· επικροτεί τον ανανεωμένο διάλογο σχετικά με το 
διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θεσπίζει την αμοιβαιότητα που 
απαιτείται όταν οι εμπορικοί εταίροι περιορίζουν την πρόσβαση στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεών τους, και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να το εγκρίνει ταχέως· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ανοίξει τις αγορές δημοσίων συμβάσεων 
τρίτων χωρών με τη σύναψη διμερών εμπορικών εταιρικών σχέσεων· υπενθυμίζει ότι οι 
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται υπό συνθήκες που δεν στηρίζονται στην αγορά 
και οι οποίες καθοδηγούνται από γεωπολιτικούς παράγοντες θα μπορούσαν ουσιαστικά 
να κερδίσουν οποιονδήποτε ανταγωνιστή κατά την υποβολή προσφορών για 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τους 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
από κρατικά υποστηριζόμενες εταιρείες, ο οποίος πλήττει επιχειρήσεις και 
εργαζομένους στην Ευρώπη·

4. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μεταξύ άλλων 
μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού παγκοσμίως προς όφελος των εργαζομένων, των καταναλωτών και των 
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επιχειρήσεων, και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ενωσιακής εμπορικής 
στρατηγικής· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού για την 
τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, η Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα για να 
αποκαταστήσει δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού· επικροτεί την ενσωμάτωση διατάξεων 
για τις πολιτικές ανταγωνισμού στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την 
Ιαπωνία και στη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία με τον Καναδά· 
εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του διότι οι εν λόγω διατάξεις εξακολουθούν να έχουν 
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και δεν εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επιβολή και 
την επίλυση διαφορών· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η ενσωμάτωση 
φιλόδοξων διατάξεων για τον ανταγωνισμό σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και η 
επιβολή της εφαρμογής τους, με γνώμονα την εξασφάλιση δίκαιων κανόνων·

5. τονίζει τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα της επιβολής της 
νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό· ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής και 
των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού·

6. επικροτεί την πρόταση που αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων· θεωρεί ότι πρόκειται για ένα μέσο χρήσιμο για την 
προστασία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στρατηγικού ενδιαφέροντος από αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές που ενδέχεται να βλάψουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, και 
για τη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών θεμιτού ανταγωνισμού στην ΕΕ·

7. υπογραμμίζει τη σημασία του μέσου κατά των επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση του 
αθέμιτου παγκόσμιου ανταγωνισμού και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2017 η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 
έθεσε και πάλι τον υψηλότερο αριθμό νέων εμπορικών φραγμών για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ενώ συμμετείχε στην πλειονότητα των 
ευρωπαϊκών υποθέσεων κατά των επιδοτήσεων·

8. εκφράζει την ανησυχία του για την τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ και τον αντίκτυπό
της στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι προσπάθειες 
της Επιτροπής για την αποκατάσταση της ισορροπίας των εμπορικών συναλλαγών με 
τις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι σταθερές, αλλά και ισορροπημένες, αναλογικές και 
συμβατές με τον ΠΟΕ·

9. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση του θεμιτού 
ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση της 
αδικαιολόγητης χρήσης δασμολογικών φραγμών και επιδοτήσεων, μέσω ισχυρότερης 
συνεργασίας με άλλες χώρες σε φόρουμ όπως ο ΠΟΕ, ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
εμπόριο και την ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ), η Ομάδα των 20 και η Παγκόσμια Τράπεζα· 
υπενθυμίζει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ μεταξύ 1996 
και 2004 σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ εμπορίου και πολιτικής ανταγωνισμού, 
και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί 
έκτοτε στο πρόγραμμα εργασίας του ΠΟΕ· τονίζει ότι διατάξεις των συμφωνιών του 
ΠΟΕ, όπως το άρθρο IX της Γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των 
υπηρεσιών (GATS), παρέχουν βάση για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των μελών του 
ΠΟΕ σε θέματα ανταγωνισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να πραγματοποιηθεί νέα πρόοδος 
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κατά τη 12η υπουργική συνδιάσκεψη του ΠΟΕ, με στόχο την εξασφάλιση θεμιτού 
διεθνούς ανταγωνισμού·

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την εικαζόμενη αδυναμία του ΠΟΕ να 
αντιμετωπίσει οικονομίες που δεν στηρίζονται στην αγορά και να ανταποκριθεί στις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούνται από επιδοτήσεις και κρατικές 
παρεμβάσεις, παρά το γεγονός ότι πιστεύει ακράδαντα στον θεμελιώδη ρόλο που 
διαδραματίζει ο ΠΟΕ· επικροτεί την τριμερή δράση που ανέλαβαν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία 
και η ΕΕ για να μεταρρυθμιστεί καταλλήλως ο ΠΟΕ·

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την υποστήριξή της προς τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ, ώστε να μπορούν τόσο να προστατεύουν όσο και να 
επιβάλλουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως 
το ντάμπινγκ και η παροχή επιδοτήσεων από τρίτες χώρες· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, 
τις προσπάθειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε 
προβεβλημένες υποθέσεις κατά πολύ γνωστών εταιρειών, τονίζει όμως ότι η επιβολή 
του θεμιτού ανταγωνισμού στην περίπτωση των ΜΜΕ είναι επίσης υψίστης σημασίας·

12. τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών περί 
βιώσιμης ανάπτυξης είναι σημαντική για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις 
χώρες εταίρους και για την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό· επικροτεί τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων 
στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και κατά του 
ντάμπινγκ.
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