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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 υγείας του ανθρώπου καθώς και πτυχές της 
υγείας των ζώων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διεθνών 
εμπορικών συμφωνιών·

2. αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες μπορούν να προωθήσουν βελτιώσεις 
στα περιβαλλοντικά πρότυπα και στα πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω δεσμευτικών υποσχέσεων, υπό τον όρο ότι αυτές οι υποσχέσεις 
υλοποιούνται, επιτηρούνται και επιβάλλονται κατάλληλα·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξει τον συμβατικό ορισμό των 
περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων υγείας στις διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπραγματεύεται επί του παρόντος 
με τη Νότια Κορέα, το Περού, την Κολομβία, την Ινδία, τις χώρες ΑΚΕ, το 
Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου και με μια σειρά χωρών που 
συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), με ιδιαίτερη έμφαση στα 
δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία των παιδιών και των γυναικών 
καθώς επίσης στην αλλαγή του κλίματος, την ασφάλεια των προϊόντων και τις 
πληροφορίες που αφορούν τους καταναλωτές·

4. σημειώνει ότι τα μέτρα και οι πολιτικές για την αλλαγή του κλίματος 
διασταυρώνονται ολοένα και περισσότερο με το διεθνές εμπόριο και καλεί τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να συμπεριλάβει περαιτέρω το θέμα της αλλαγής 
του κλίματος ως τμήμα του προγράμματος εργασίας του και να καθορίσει 
συγκεκριμένους κανόνες και πρότυπα εν προκειμένω·

5. εκφράζει την άποψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου θα πρέπει να 
παρακολουθεί την εφαρμογή της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων και επιμένει η 
Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου, να συμμετέχει στενά σε αυτήν την παρακολούθηση·

6. ζητεί την εναρμόνιση των περιβαλλοντικών προτύπων και των απαιτήσεων στον 
τομέα της υγείας ως απώτερο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο 
και επιμένει ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη και η βελτίωση αυτών των προτύπων σε 
περιφερειακό επίπεδο, κατά την εφαρμογή διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

7. θεωρεί ότι ο σεβασμός των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και των 
προτύπων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για διεθνείς 
εμπορικές διαπραγματεύσεις·

8. ζητεί τη δημιουργία μιας υπηρεσίας επίλυσης διαφορών με δεσμευτικές εξουσίες·
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9. τάσσεται υπέρ της χορήγησης ενός συστήματος προτιμήσεων στις αναδυόμενες χώρες 
υπό τον όρο ότι επιδεικνύουν αποφασιστικότητα να συμμορφωθούν προς τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα στον τομέα της 
υγείας· ορίζει τις αναδυόμενες χώρες ως χώρες οι οποίες δεν εμφανίζουν πλέον όλα τα 
τυπικά χαρακτηριστικά των αναπτυσσόμενων χωρών και μπορεί να θεωρηθεί 
δεδομένο ότι η οικονομική δυναμική που διαθέτουν θα τους επιτρέψει να ξεπεράσουν 
στο άμεσο μέλλον τα τυπικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μιας αναπτυσσόμενης 
χώρας·

10. 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·

11. διαπιστώνει ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μπορεί να συνάπτονται 
λαμβάνοντας υπόψη το υπόβαθρο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσεως· θεωρεί 
ότι αυτό δεν θα πρέπει να σηματοδοτεί την παραγνώριση κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να 
επιτευχθούν άλλοι στόχοι·

12. αναγνωρίζει ότι τα υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας και εργατικών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες που ανταγωνίζονται προϊόντα και υπηρεσίες από τρίτες χώρες 
με χαμηλότερα πρότυπα·σε αυτόν τον τομέα· θεωρεί ότι η βελτίωση και η επιβολή 
αυτών των προτύπων σε τρίτες χώρες μέσω όρων που περιλαμβάνονται στις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες θα δημιουργούσαν πιο δίκαιο ανταγωνισμό για ευρωπαϊκές 
εταιρείες, ενώ θα βελτίωναν και την περιβαλλοντική προστασία και τα ανθρώπινα, 
κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα σε αυτές τις τρίτες χώρες·

13. είναι της άποψης ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και τα μέλη του πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με τη δημιουργία μιας ανοιχτής παγκόσμιας αγοράς για 
περιβαλλοντικά αγαθά, υπηρεσίες και τεχνολογίες ως τρόπο να ενισχυθεί το διεθνές 
εμπόριο και να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πράσινων τεχνολογιών και 
επενδύσεων σε όλη την παγκόσμια οικονομία·

14. καλεί την Επιτροπή να επιμείνει ώστε να εγκριθεί μια συμφωνία για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες ως τμήμα του γύρου της Ντόχα των εμπορικών συνομιλιών του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με στόχο την ελευθέρωση του εμπορίου σε 
βασικές τεχνολογίες φιλικές προς το κλίμα·

15. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε τακτικές αξιολογήσεις εμπορικών συμφωνιών και 
να ενημερώνει και να πληροφορεί σε τακτική βάση το Κοινοβούλιο για αυτές τις 
αξιολογήσεις, δίδοντας επίσης προσοχή στο πλαίσιο αυτό στην επίτευξη συνεργασίας 
με ρυθμιστικούς φορείς σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και με τα 
συνδικάτα και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με σκοπό την εγγύηση της τηρήσεως 
των περιβαλλοντικών κοινωνικών προτύπων καθώς και των προτύπων στον τομέα της 
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υγείας·

16. 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· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι το αδιέξοδο στην πολιτική κατάσταση 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, διασφαλίζοντας 
τον καθορισμό κοινών συμφερόντων, ιδίως στον τομέα της περιβαλλοντικής 
προστασίας, ως τρόπου επίλυσης των σχετικών διενέξεων·

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

18. 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.
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