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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. τονίζει πως οι παγκόσμιοι ίσοι όροι ανταγωνισμού στο πλαίσιο ενός πολυμερούς 
συστήματος εμπορίου βασισμένου σε κανόνες είναι κεντρικής σημασίας για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, προκειμένου αυτές να 
προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξή τους, να διασφαλίσουν ένα σταθερό και 
προβλέψιμο περιβάλλον και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, όπως και για 
να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν και νέες εντός 
της ΕΕ, από τη στιγμή που όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· 

2. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ παίζουν ζωτικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, 
αντιπροσωπεύοντας σύμφωνα με εκτιμήσεις το 30 % των ενωσιακών εξαγωγών 
εμπορευμάτων προς τον υπόλοιπο πλανήτη1· υπενθυμίζει ότι, για να βοηθήσουν τις 
ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τα μείζονα προβλήματα της εισόδου σε νέες αγορές και να 
τους επιτρέψουν να είναι με την αξία τους ανταγωνιστικές, οι ενωσιακές πολιτικές 
στους τομείς του ανταγωνισμού και του εμπορίου θα πρέπει να συμβάλλουν σε ένα 
φιλικό για τις ΜΜΕ περιβάλλον εμπορικών συναλλαγών·

3. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η ενωσιακή πολιτική του ανταγωνισμού να 
προάγει τον θεμιτό ανταγωνισμό και την αμοιβαιότητα στους όρους συναλλαγών σε 
ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, με περαιτέρω σκοπό την ενίσχυση της δικής μας 
βιομηχανίας εντός της ΕΕ· ζητεί ως εκ τούτου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων μηχανισμών, 
με την ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών εργαλείων, και με την αντιμετώπιση των 
στρεβλωτικών επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά από ξένες κρατικές επιχειρήσεις και 
επιδοτήσεις, ιδίως όταν εμπλέκεται ενωσιακή χρηματοδότηση· επιδοκιμάζει, στο 
ανωτέρω πλαίσιο, την πρόθεση της νέας Επιτροπής να ενισχύσει τον μηχανισμό 
ελέγχου των ξένων άμεσων επενδύσεων, και ζητεί την επανέναρξη των συζητήσεων για 
την ενωσιακό μέσο διεθνών δημοσίων συμβάσεων·

4. καλεί επί πλέον την Επιτροπή είτε να ενισχύσει περαιτέρω την παγκόσμια συνεργασία 
σε θέματα ανταγωνισμού, είτε να διασφαλίσει δίκαιους όρους ανταγωνισμού μέσω 
διμερών εμπορικών συμφωνιών καθώς και στα διεθνή φόρα· στηρίζει πλήρως τις 
προσπάθειες της Επιτροπής στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την επικαιροποίηση των πολυμερών 
κανόνων περί επιδοτήσεων ή περί τομεακών πρωτοβουλιών, ώστε οι επιδοτήσεις να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο·

5. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να 
διαπραγματεύεται για φιλόδοξους, υποχρεωτικούς κανόνες σε θέματα ανταγωνισμού 
και κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο μιας ολιστικής και φιλόδοξης ενωσιακής 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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εμπορικής πολιτικής·

6. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι κανόνες περί ανταγωνισμού να είναι 
συμβατοί με τη σύγχρονη οικονομία και να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις που η 
ψηφιοποίηση της οικονομίας έχει στον τρόπο λειτουργίας των παγκοσμίων αγορών· 
επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τις τρέχουσες πλειονομερείς διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα μπορούν να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε παγκόσμιο επίπεδο υπό ίσους όρους βάσει παγκοσμίων 
εμπορικών κανόνων.


