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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

Συστάσεις

1. εφόσον οι συννομοθέτες καταλήξουν σε συμφωνία για ένα νέο και ολοκληρωμένο μέσο 
εξωτερικής δράσης, ο τίτλος του θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο εμπόριο και να 
έχει, για παράδειγμα, την εξής μορφή: «Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης, Εμπορίου 
και Διεθνούς Συνεργασίας»·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων για δράσεις του τομέα 6, 
«Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος», στην πρόταση της Επιτροπής για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, και ζητεί να αυξηθούν αναλόγως 
(κατά 30 %) οι πόροι που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο στον τομέα αυτό και να 
δεσμευτούν οι εν λόγω πιστώσεις ειδικά για σκοπούς εμπορίου·

3. τονίζει ότι στόχος του ΠΔΠ είναι η εφαρμογή πολιτικής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της φιλόδοξης στρατηγικής 
«Εμπόριο για όλους» παρουσιάστηκε μια προσέγγιση εμπορικής πολιτικής που 
βασίζεται σε σύστημα αξιών για την Ένωση, το οποίο περιλαμβάνει αρχές δίκαιου και 
ηθικού εμπορίου, και ζητεί ένα ΠΔΠ 2021-2027 που θα παρέχει επαρκή 
χρηματοδότηση, καθώς και να δοθεί πολιτική και διοικητική στήριξη για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης προς στήριξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), μέσω συνεκτικών στρατηγικών· εκφράζει 
την ανησυχία του για την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης για τον σκοπό αυτό 
στις προτάσεις του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 
επιμέρους στόχοι των ΣΒΑ προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση και σταθερότητα, απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις τρίτες χώρες, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο· υπενθυμίζει ότι η 
υλοποίηση των ΣΒΑ αφορά τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, καθώς και στις ενωσιακές 
πρωτοβουλίες του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει ότι η συμβολή στην υλοποίηση της Ατζέντας 
2030 πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο αναφοράς για την αξιολόγηση της 
επιτυχίας της πολιτικής· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην παροχή επαρκών τροφίμων καλής ποιότητας και καθαρού νερού και 
στην οικοδόμηση πρόσθετων εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι ΣΒΑ 2 και 6· εφιστά, επιπλέον, την προσοχή στην κλίμακα και τις 
επιπτώσεις της ενεργειακής πενίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και απαιτεί πρόσθετα 
μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής πενίας σύμφωνα με τον ΣΒΑ 7, ιδίως σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές στις εκτός δικτύου περιφέρειες όσον αφορά την 
ενέργεια· τονίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο της «Βοήθειας για το εμπόριο»·

4. τονίζει ότι στη μελλοντική αρχιτεκτονική των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων 
πρέπει να διατηρηθεί η ευελιξία που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα μέσα, όπως ο 
μηχανισμός εταιρικής σχέσης, για τη χρηματοδότηση προσπαθειών που συνδέονται με 
το εμπόριο όπως οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ), και ζητεί να αυξηθούν 
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τα ποσά που διατίθενται για τα συνοδευτικά αυτά μέτρα· σημειώνει ότι ένας από τους 
στόχους των εξωτερικών μέσων της Ένωσης είναι η δημόσια διπλωματία με σκοπό την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κατανόησης σε χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά τις 
πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ύψιστης 
σημασίας, και αναγνωρίζει τη σημασία των ΕΣΟ ως ισχυρών εργαλείων για την ορθή 
εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία ότι οι ΕΣΟ υποχρηματοδοτούνται και πάσχουν από έλλειψη ικανότητας, ιδίως 
σε τρίτες χώρες, και ζητεί, ως εκ τούτου, περισσότερες πιστώσεις προκειμένου να 
στηριχθεί, στις χώρες εταίρους, η συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στις αντίστοιχες ΕΣΟ·

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να 
διενεργούνται εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των 
εμπορικών συμφωνιών, και να επανεξεταστεί η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών αποτελεσμάτων και του αντικτύπου στην 
επίτευξη των ΣΒΑ και στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τον κοινωνικό, 
υγειονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εμπορικών της σχέσεων και συμφωνιών 
κατά την αξιολόγηση των σημερινών και μελλοντικών σεναρίων, και τονίζει επίσης την 
ανάγκη για στοιχεία διαχωρισμένα ανά φύλο· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τις επιστημονικές υπηρεσίες της UNCTAD και του ΟΟΣΑ·

6. επισημαίνει ότι η σύναψη κάθε νέας εμπορικής συμφωνίας μπορεί να επιφέρει 
σημαντική απώλεια εσόδων για τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί 
από την Επιτροπή να υπολογίζει με ακρίβεια την απώλεια αυτή και να παρέχει στο 
Κοινοβούλιο τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία για κάθε συμφωνία που συνάπτεται· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη παρακρατούν το 20 % των τελωνειακών δασμών που 
επιβάλλονται στις εισαγωγές από χώρες εκτός της Ένωσης, ως κόστος είσπραξης· 
υποστηρίζει την πρόταση για μείωση αυτού του ποσοστού στο 10 % για την περίοδο 
του ΠΔΠ 2021-2027, προς όφελος των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την 
καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης·

7. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες πηγές χρηματοδοτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, ως 
εκ τούτου, αυστηρότερη και ομοιογενέστερη εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα της 
Ένωσης· τονίζει εκ νέου την ανησυχία του σε σχέση με την έκθεση της OLAF του 
20171, σύμφωνα με την οποία εισαγωγείς στο Ηνωμένο Βασίλειο απέφυγαν να 
καταβάλουν μεγάλα ποσά τελωνειακών δασμών με τη χρήση εικονικών και πλαστών 
τιμολογίων και εσφαλμένων δηλώσεων δασμολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή· 
σημειώνει ότι περαιτέρω επιθεωρήσεις της Επιτροπής αποκάλυψαν ότι το εν λόγω 
σύστημα απάτης μέσω χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας που δρα μέσω του κόμβου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας· υπενθυμίζει ότι, παρά την 
ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους απάτης που συνδέονται με την εισαγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας από το 2007 και παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να λάβει κατάλληλα μέτρα 
για τον έλεγχο των κινδύνων, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έλαβε μέτρα για την πρόληψη 

                                               
1 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης , «Έκθεση της OLAF για το 2016 — δέκατη έβδομη έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016», 2017.



AD\1165616EL.docx 5/8 PE626.928v02-00

EL

της απάτης· σημειώνει με ανησυχία τα συμπεράσματα της OLAF σύμφωνα με τα οποία 
η συνεχής αμέλεια των τελωνείων του Ηνωμένου Βασιλείου στέρησε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έσοδα ύψους 1,987 δισεκατομμυρίων EUR ως αποτέλεσμα των 
απολεσθέντων δασμών, και καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να καταβάλει το πρόστιμο των 
2,7 δισεκατομμυρίων EUR που έχει ζητήσει η Επιτροπή·

8. επαναλαμβάνει ότι η εμπορική πολιτική και οι αναπτυξιακές πολιτικές αποτελούν 
συμπληρωματικά στοιχεία των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, με αποτέλεσμα να 
συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, 
και ότι οι αρχές για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας πρέπει να εφαρμόζονται και 
στο πλαίσιο της «Βοήθειας για το εμπόριο»· υπενθυμίζει την ανεκπλήρωτη δέσμευση 
που έχουν αναλάβει η Ένωση και η πλειονότητα των κρατών μελών να αυξήσουν τις 
δαπάνες τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στο 0,7 % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) μέχρι το 2030, μεταξύ άλλων με τη διάθεση ποσοστού 
20 % της ΕΑΒ της ΕΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και ανθρώπινης ανάπτυξης, και 
ποσοστού 0,2 % του ΑΕΕ της Ένωσης για ΕΑΒ υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών·

9. τονίζει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να προβλέπει μακροοικονομική συνδρομή υπό 
αυστηρούς όρους οικονομικής και κοινωνικής προόδου·

10. τονίζει ότι ο ζωτικός ρόλος των ΜΜΕ για την οικονομία της Ένωσης θα πρέπει να 
αποτυπώνεται σε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική, που θα παρέχει στις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και θα στηρίζει 
τις ευκαιρίες τους στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα των διαφόρων πρωτοβουλιών οι οποίες στηρίζουν τη διεθνοποίηση 
των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του μηχανισμού εταιρικής σχέσης, σε σχέση με 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες των κρατών μελών, καθώς και άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για την ενίσχυση των ΜΜΕ, όπως το COSME, με 
στόχο τη διασφάλιση συμπληρωματικότητας και ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· 
καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα προγράμματα διεθνοποίησης των 
ΜΜΕ και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παράσχει ένα σύστημα υπολογισμού 
των κανόνων προέλευσης προσαρμοσμένο στις ΜΜΕ, το οποίο θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις προτιμήσεις που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο 
υφιστάμενων συμφωνιών, με στόχο την αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης των 
προτιμήσεων· επισημαίνει ότι η πρόσβαση των ΜΜΕ στα εξωτερικά χρηματοδοτικά 
μέσα θα πρέπει να βελτιωθεί μέσω λιγότερο περίπλοκων και πιο εύχρηστων ρυθμίσεων, 
πράγμα που μπορεί να διευκολύνει μια πιο ευέλικτη χρήση των διαθέσιμων πόρων και, 
ταυτόχρονα, να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία· υπογραμμίζει ότι 
απαιτείται βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ όσον αφορά 
τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως σε εθνικό επίπεδο·

11. συνιστά τη δημιουργία ισχυρών και συνεκτικών μηχανισμών παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων όσων απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (ΕΒΑ), στο πλαίσιο της μελλοντικής αρχιτεκτονικής των χρηματοδοτικών 
μέσων, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης λογοδοσίας, διαφάνειας, δημοκρατικού 
ελέγχου από το Κοινοβούλιο και βελτιωμένης στοχοθέτησης των δαπανών· ζητεί να 
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εξασφαλιστούν αυξημένοι και επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι στο πλαίσιο της 
μελλοντικής αρχιτεκτονικής των χρηματοδοτικών μέσων και να διατεθεί προσωπικό 
στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα 
αυξανόμενα καθήκοντά της, να παρακολουθείται η εφαρμογή των εμπορικών 
συμφωνιών και να αναπτυχθούν μέσα εμπορικής άμυνας, ιδίως για την υπεράσπιση και 
την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης κατά την ανάπτυξη παγκόσμιων 
εμπορικών κανόνων και κανονισμών, να μεταρρυθμιστεί ο ΠΟΕ και να ενσωματωθεί 
με καλύτερο τρόπο η εμπορική πολιτική και η θέσπιση κανόνων στο πλαίσιο του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί πρόσθετη ενωσιακή στήριξη για την 
κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ, μεταξύ άλλων με την παροχή αυξημένης 
στήριξης, από άποψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, στην αρμόδια γραμματεία· 
τονίζει τη σημασία της παροχής επαρκών οικονομικών πόρων για την τακτική και 
αποτελεσματική παρακολούθηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια 
ΕΒΑ εκ μέρους διεθνών οργανισμών, π.χ. με αποστολές της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, καθώς και για εργασίες επιτήρησης και διερεύνησης από άλλες οργανώσεις 
των Ηνωμένων Εθνών·

12. ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή κονδύλια μέσω των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και την παροχή τεχνικής 
βοήθειας σε αυτές, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, για τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα 
της νομοθεσίας για το εμπόριο, όπως είναι ο κανονισμός που καθορίζει τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς 
κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού 
που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, η διαδικασία Κίμπερλυ, καθώς και η εμβληματική πρωτοβουλία της 
Επιτροπής σχετικά με τον τομέα της ένδυσης και παρόμοιες πρωτοβουλίες, και το 
παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών·

13. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις αποτελεί έναν 
αποδοτικό και αποτελεσματικό μηχανισμό για την κάλυψη των κινδύνων που 
σχετίζονται με δανειοδοτικές πράξεις της Ένωσης σε τρίτες χώρες· ζητεί επιτακτικά την 
αύξηση της χορήγησης δανείων για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και την ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών υποδομών στις περιοχές που πλήττονται 
περισσότερο από τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση·

14. επισημαίνει ότι η στήριξη για τη διευκόλυνση του εμπορίου στις χώρες εταίρους πρέπει 
να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό καθήκον στο πλαίσιο του ΠΔΠ, ενώ 
παράλληλα συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση του χρόνου εισαγωγής 
στην αγορά για τις τοπικές και περιφερειακές αγορές, να ενισχυθεί η στήριξη των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ιχθύων και γεωργικών προϊόντων και να αυξηθούν τα 
κίνητρα για δίκαιο και ηθικό εμπόριο με την Ένωση.
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