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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστεί τις αρχές του διοικούμενου και δίκαιου 
εμπορίου, απορρίπτοντας τον προστατευτισμό ή οιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης των 
θεμιτών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των αναπτυσσομένων χωρών που δεν 
υπονομεύουν ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά εφαρμόζοντας 
διαφορετική ερμηνεία του άρθρου XXIV του ΠΟΕ, που επιτρέπει την εξαίρεση των 
ευάλωτων κατασκευαστικών και άλλων τομέων από τις εμπορικές συμφωνίες σε όσες 
περιπτώσεις ενδείκνυται·

2. επιβεβαιώνει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να απαιτούν από όλα τα μέρη να 
έχουν επικυρώσει και εφαρμόσει στην πράξη τις βασικές συμβάσεις της Δήλωσης της 
ΔΟΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Αρχές, και να έχει το κεφάλαιο για την αειφόρο 
ανάπτυξη το ίδιο δεσμευτικό καθεστώς με τις διατάξεις πρόσβασης στην αγορά, 
υπαγόμενο στον ίδιο μηχανισμό επίλυσης διενέξεων·

3. εμμένει ότι, κατά τη συνεργασία της με τη ΔΟΕ και άλλους φορείς της συνθήκης, η 
Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να πληροί την υποχρέωσή της να εκτιμά τις επιπτώσεις των 
εμπορικών διαπραγματεύσεων επί των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να διαβουλεύεται τα εργατικά συνδικάτα και τους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς ΜΚΟ κατά τρόπο διαφανή καθόλη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και 
εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών, εξασφαλίζοντας το σαφές δικαίωμά τους να 
καταγγέλλουν παραβιάσεις·

4. ζητεί οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και η αναθεώρηση του κανονισμού ΣΓΠ+ να 
υπερβούν τις αδυναμίες σχετικά με τη συνοχή, διαφάνεια και διαδικαστική δικαιοσύνη με 
την εφαρμογή διαφανών κριτηρίων όσον αφορά το σεβασμό των εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες-εταίρους·

5. χαιρετίζει τη χρήση των Αξιολογήσεων των Επιπτώσεων στην Αειφορία, αλλά εκφράζει 
τη λύπη του για τις αποτυχίες ικανοποιητικής αντίδρασης στα πορίσματά τους, όπως στη 
δυτική Αφρική ή στην περίπτωση της Κολομβίας· τονίζει την επιρροή που μπορεί να 
ασκήσει η ΕΕ για να επιτύχει απτές βελτιώσεις όσον αφορά τα εργασιακά και ανθρώπινα 
δικαιώματα πριν από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, καθώς και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής τους·

6. αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τις σημερινές και μελλοντικές εμπορικές 
συμφωνίες διεξάγονται στο πλαίσιο οικονομικής ύφεσης· ότι η χρήση αγορών off-shore
προκαλεί μεγάλο μέρος των απωλειών θέσεων εργασίας· και ότι η εμπορική πολιτική της 
ΕΕ θα έπρεπε να προσπαθεί να αποφύγει την υπερβολική και υπέρ το δέον ταχεία μείωση 
του μεριδίου αγοράς και των επιπέδων απασχόλησης σε οιοδήποτε τομέα της ΕΕ· ζητεί να 
συνάπτονται οι εμπορικές συμφωνίες λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα να προσφέρει 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση επαρκή βοήθεια υπέρ της 
αναδιάρθρωσης·
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7. ζητεί οι εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ να προάγουν, πλην των δικαιωμάτων, και 
υποχρεώσεις των επενδυτών και επιχειρήσεων, ως ορίζει η Διαδικασία του 
‘Heiligendamm’, και οι εμπορικές συμφωνίες να επιβάλλουν τη συμμόρφωση προς τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, προς την τριμερή 
δήλωση της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, προς την 
πρωτοβουλία "Παγκόσμιο Συμβόλαιο" του ΟΗΕ και προς τις συστάσεις του ειδικού 
εντεταλμένου του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8. ζητεί οι περί κοινωνικών προβλημάτων καταγγελίες να αποτελούν το αντικείμενο 
αποφάσεων, μεταπαρακολούθησης και αναθεώρησης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·

9. εμμένει ότι οιαδήποτε συμπερίληψη σε εμπορικές συμφωνίες της ‘Μεθόδου IV’ για τις 
προσωρινές μετακινήσεις εργαζομένων θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των 
εθνικών προδιαγραφών εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων των χωρών-εταίρων·

10. καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη διεύρυνση του μηχανισμού του ΠΟΕ για την 
αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής ούτως ώστε να καλύπτει τις σχετικές με το εμπόριο 
πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των βασικών προδιαγραφών 
εργασίας και της τροποποίησης του ‘Ορισμού της Επιδότησης’ στη Συμφωνία του ΠΟΕ 
για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των βασικών προδιαγραφών εργασίας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών.


