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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την άποψη ότι τα μέτρα για την τήρηση σημαντικών περιβαλλοντικών 
προτύπων και προτύπων στον τομέα της υγιεινής καθώς και πτυχές της υγείας των ζώων 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

2. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξει τον συμβατικό ορισμό των περιβαλλοντικών 
προτύπων και των προτύπων υγείας στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

3. εκφράζει την άποψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου θα πρέπει να επιτηρεί την 
εφαρμογή της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων·

4. απορρίπτει την εναρμόνιση των περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων στον 
τομέα της υγείας·

5. ζητεί τη δημιουργία μιας υπηρεσίας επίλυσης διαφορών με δεσμευτικές εξουσίες·

6. τάσσεται υπέρ της χορήγησης ενός συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων στις 
αναδυόμενες χώρες·

7. ζητεί η Επιτροπή να καλέσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), σε 
περιπτώσεις διαφορών, να μην αποφασίζει μόνο βάσει εκτιμήσεων που άπτονται της 
εμπορικής πολιτικής. Θεωρεί ότι το παραδεκτό διασυνοριακών μέτρων σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας δεν θα πρέπει να εξαρτάται εάν οι 
παρεμβάσεις οδηγούν ή όχι, σύμφωνα με την άποψη του ΠΟΕ, σε στρεβλώσεις του 
ελεύθερου εμπορίου·

8. διαπιστώνει ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μπορεί να συνάπτονται λαμβάνοντας 
υπόψη το υπόβαθρο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσεως· θεωρεί ότι αυτό δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει στο να παραμελούνται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα με 
σκοπό την επίτευξη άλλων στόχων·

9. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει τακτικές αξιολογήσεις των εμπορικών συμφωνιών, 
δίδοντας προσοχή στο πλαίσιο αυτό στην επίτευξη συνεργασίας με τα συνδικάτα και τους 
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς με σκοπό την εγγύηση της τηρήσεως των 
περιβαλλοντικών κοινωνικών προτύπων καθώς και των προτύπων στον τομέα της υγείας·

10. τονίζει ότι ο τομέας του εμπορίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς 
και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων αποτελεί ένα σημαντικό αγαθό στην 
εγγύηση της ειρήνης και της ευημερίας στον πλανήτη, αλλά ότι δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται ως λύση για όλα τα προβλήματα που υφίστανται μεταξύ των κρατών στον 
κόσμο·

11. καλεί την Επιτροπή, με βάση τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, να ενημερώνει πλήρως το Κοινοβούλιο
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όσον αφορά όλους τους σχετικούς τομείς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες,·

12. καλεί την Επιτροπή, υπό το φως των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου που 
προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, να εγγυηθεί μια αποτελεσματική ροή 
πληροφοριών και να χορηγήσει στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου το καθεστώς του 
παρατηρητή δίδοντας τους ως εκ τούτου μόνιμη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
συνεδριάσεις και έγγραφα.


