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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη 
πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που έχει άμεσες συνέπειες στις ζωές των 
πολιτών, και ότι πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να προσαρμοστεί στον νέο της ρόλο σε έναν 
κόσμο με πολλαπλούς ηγετικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή· προς τούτο προτρέπει το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
συνεργαστούν όσον αφορά τα εξής:

α) ισχυροποίηση της κοινής εμπορικής πολιτικής μέσω της ενσωμάτωσής της στο 
ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής· ανάληψη ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια εμπορική 
πολιτική σε πολυμερές και διμερές επίπεδο· ενίσχυση της συνεργασίας με τους διμερείς, 
στρατηγικούς και περιφερειακούς εμπορικούς εταίρους και με τους πολυμερείς 
οργανισμούς όπως τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 
Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ), το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
(UNEP), τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) μέσω της ενεργούς συμμετοχής στην αναγκαία 
μεταρρύθμισή του, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του, η δυνατότητά του να 
ανταποκρίνεται στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις —μεταξύ των οποίων η Ατζέντα του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή— και η νομιμοποίησή του· ισχυροποίηση του ηγετικού ρόλου της Ένωσης και 
της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της προώθησης μιας εμπορικής πολιτικής 
που βασίζεται σε αξίες, ενισχύοντας τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
εμπόριο και την εισαγωγή των ύψιστων ευρωπαϊκών προτύπων·

β) ανάληψη ηγετικού ρόλου στην υπεράσπιση ενός ανοικτού, βασισμένου σε 
κανόνες, δίκαιου και βιώσιμου παγκόσμιου εμπορικού συστήματος με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, ούτως ώστε να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων και συμφωνιών, 
όπως οι συμφωνίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, οι συμβάσεις της ΔΟΕ, 
καθώς και οι διατάξεις κατά της διαφθοράς και οι συμφωνίες για χρηματοοικονομική 
διαφάνεια, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και συνεργασία σε θέματα φορολογίας· εξασφάλιση της δυνατότητας των εταιρειών της 
ΕΕ να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με ίσους όρους, προβλέψιμους κανόνες, 
θεμιτό ανταγωνισμό και καθορισμένες υποχρεώσεις, σε ένα πλαίσιο που ευνοεί την 
εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την υιοθέτηση κοινής θέσης της Ένωσης στις 
διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την προώθηση της εταιρικής ευθύνης και των δεσμευτικών 
υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής·

γ) πλήρης και άμεση ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
και την εντολή του Συμβουλίου, συν τοις άλλοις και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των 
διεθνών συμφωνιών, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες 
και τα προνόμιά του· απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
και ενίσχυση της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να ασκεί έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια 
των εν λόγω διαδικασιών· αύξηση της διαφάνειας έναντι των πολιτών της ΕΕ μέσω της 
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δημοσίευσης των οδηγιών διαπραγμάτευσης (εντολές) για τις εμπορικές συμφωνίες πριν 
από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να αυξηθεί επίσης η προβλεψιμότητα και η 
ασφάλεια δικαίου για τους οικονομικούς φορείς, και να τους δοθεί η δυνατότητα να 
αξιοποιούν καλύτερα και έγκαιρα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ΕΕ· πλήρης 
τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης και της πρόσφατης νομολογίας της ΕΕ, βάσει 
των οποίων η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Ένωσης·

δ) προσαρμογή της εμπορικής πολιτικής στις παγκόσμιες τάσεις αυτονόμησης, 
ψηφιοποίησης και υπηρεσιοποίησης, ανόδου των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και 
διασυνδεσιμότητας του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καταβάλλοντας 
προσπάθειες για να συμπεριλαμβάνονται στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές 
συμφωνίες κατάλληλες διατάξεις που διασφαλίζουν τις μεταφορές δεδομένων, 
ανταγωνιστικές τιμές για τα ενδιάμεσα αγαθά και την ελευθέρωση των συναλλαγών 
στον τομέα των υπηρεσιών·

ε) στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου να 
επωφεληθούν πλήρως από την κοινή εμπορική πολιτική· αύξηση των επενδύσεων στην 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως με στόχο την απαλλαγή της 
οικονομίας μας από τις ανθρακούχες εκπομπές· στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
με στόχο την ηγετική τους θέση στον εν λόγω τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, και κατ’ 
επέκταση την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· 
έμφαση στο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν πρέπει να θεωρείται φραγμός για τις επενδύσεις· 
επιμονή στη διεθνή συνεργασία και σε μια διαδικασία διεθνούς συμμετοχής, 
ειδικότερα στην αφρικανική ήπειρο, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να προαχθούν 
οι βιώσιμοι οικονομικοί κύκλοι σε περιφερειακό επίπεδο, η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και η ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής προστασίας·

στ) συστηματική συμπερίληψη του ψηφιακού εμπορίου, των ΜΜΕ, δεσμευτικών και 
εκτελεστών κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και διατάξεων για την 
ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες, και ανάληψη ηγετικού ρόλου στις 
πολυμερείς συζητήσεις όσον αφορά τα εν λόγω θέματα· προστασία των δεδομένων των 
πολιτών της ΕΕ στον πλήρη βαθμό που κατοχυρώνεται στον γενικό κανονισμό της 
Ένωσης για την προστασία δεδομένων [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και προώθηση της 
ενίσχυσης των προτύπων της ΕΕ σχετικά με την προστασία του καταναλωτή, την 
προστασία δεδομένων και την πρόσβαση στην αγορά· προσπάθειες οικοδόμησης μιας 
παγκόσμιας συμμαχίας και υποστήριξη των αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την 
καταπολέμηση του διασυνοριακού κυβερνοεγκλήματος· ανάπτυξη μιας ψηφιακής 
στρατηγικής της ΕΕ που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ψηφιακή υποδομή και σε 
ψηφιακές επιχειρήσεις προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας·

ζ) διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και της πρόσβασης σε αυτό, με σκοπό να 
ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της προοδευτικής και αμοιβαίας ελευθέρωσης του 
εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών· 

η) βελτίωση της συνοχής ανάμεσα στην κοινή εμπορική πολιτική και στην κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή 
πολιτική και την πολιτική για το κλίμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι αξίες και οι 
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στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και στα άρθρα 21, 207 και 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με πλήρη σεβασμό στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανάπτυξη· 

θ) αναγνώριση του κινδύνου παρεμπόδισης του εμπορίου που εγκυμονεί η ακραία 
πολιτικοποίηση των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ·

ι) έμφαση στη στρατηγική σημασία που έχει η δημιουργία μιας εποικοδομητικής 
πολιτικής γειτονίας μέσω της ανάπτυξης δίκαιων εμπορικών σχέσεων και οικονομικής 
συνεργασίας με οικονομίες που ανήκουν στην ανατολική και τη νότια γειτονία της 
Ένωσης, προκειμένου να προαχθεί η οικονομική και κοινωνική τους ευημερία και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

ια) πρόβλεψη των επιπτώσεων του Μπρέξιτ και προτάσεις άμβλυνσης των 
αρνητικών οικονομικών συνεπειών για την Ένωση και τους πολίτες της, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σήμερα στην 
Ένωση· 

ιβ) βελτίωση της στρατηγικής επικοινωνίας της κοινής εμπορικής πολιτικής, με την 
παροχή περισσότερων δημόσιων και ολοκληρωμένων αναλύσεων σχετικά με τις πιθανές 
συνέπειες των νέων εμπορικών συμφωνιών πριν από την έγκριση των σχετικών οδηγιών 
διαπραγμάτευσης (εντολές)· καλύτερη προβολή των ευκαιριών που προσφέρει το εμπόριο 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας· βελτίωση της διαφάνειας και εμβάθυνση του 
διαλόγου με επαγγελματικούς και κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής συμμετοχή τους στην παρακολούθηση και την 
εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, κυρίως μέσω του διαλόγου και των εγχώριων 
συμβουλευτικών ομάδων για τις εμπορικές συμφωνίες, και μέσω της διάθεσης 
περισσότερων πόρων στους εν λόγω μηχανισμούς· παροχή βοήθειας στους πολίτες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις 
μεταβαλλόμενες ισορροπίες στην αρχιτεκτονική των παγκόσμιων οικονομικών 
σχέσεων και να προσαρμοστούν σε αυτές.



PE627.014v02-00 6/7 AD\1167398EL.docx

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 5.11.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

30
3
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, 
Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, 
France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, 
David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, 
Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, 
Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Norbert Lins



AD\1167398EL.docx 7/7 PE627.014v02-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30 +

ALDE Nadja Hirsch, Patricia Lalonde

ECR Sander Loones

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Helmut Scholz

NI David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, 
Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 
Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster

VERTS/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot

3 -

ECR Sajjad Karim

ENF France Jamet

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

1 0

GUE/NGL Eleonora Forenza

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


	1167398EL.docx

