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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται, στο πολυμερές πλαίσιο του ΠΟΕ και 
μιας διαφανούς και αποτελεσματικά ρυθμιζόμενης αγοράς, μια αποτελεσματική βάση 
παραγωγής, που θα στηρίζεται σε κατάλληλες τομεακές πολιτικές και θα έχει ως στόχο τη 
μεγέθυνση και την αειφόρο ανάπτυξη·

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
κατεύθυνση της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και ως απάντηση στην οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική δραστηριότητα 
καινοτόμος και ποιοτική, και τούτο προκειμένου να μειωθούν το χρέος και η ανεργία των 
κρατών μελών, να υπάρξει δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στα ακόλουθα: 
υποστήριξη των παραγωγών που σέβονται το περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ενίσχυση των ίδιων 
κεφαλαίων των ΜΜΕ και πρόσβαση στη χρηματοδότηση, διεθνοποίηση των ΜΜΕ, 
ελευθέρωση των προστατευόμενων αγορών, σταθεροποίηση των συναλλαγών, ενίσχυση 
της νομικής προστασίας των ευρωπαϊκών εταιρειών στο εξωτερικό και καταπολέμηση 
του αθέμιτου ανταγωνισμού, των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και της παραποίησης·

4. εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη, υποβοηθούμενη από τις αποφάσεις που έλαβε η ΕΕ 
και σε πλαίσιο συντονισμού με τα κράτη μέλη, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων 
ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται ολοένα και περισσότερο να 
ανταγωνισθούν σε παγκόσμιες, ανοικτές και διαφανείς αγορές·

5. θεωρεί ότι η εξωτερική ανταγωνιστικότητα έχει ζωτική σημασία για την ΕΕ και ότι 
βασίζεται σε έναν δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών παραγωγών· 
θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν 
απειλούνται από αθέμιτες πρακτικές· υπογραμμίζει τη σημασία ενός συστήματος 
αποτελεσματικής εμπορικής άμυνας και υπενθυμίζει την ανάγκη να χρησιμοποιούνται, 
όταν δικαιολογείται κάτι τέτοιο, μέσα εμπορικής άμυνας έναντι των χωρών που δεν 
σέβονται τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου ή τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με 
την ΕΕ·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων της ΕΕ στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να 
προστατευθούν η βιομηχανία και η απασχόληση, και ζητεί να σχεδιαστούν κατά τρόπο 
ώστε να αποτελούν τμήμα μιας βιομηχανικής στρατηγικής που βασίζεται στο δίκαιο 
ανταγωνισμό· εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει να γενικευθεί η προσθήκη νομικά δεσμευτικών 
ρητρών για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών· 
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7. θεωρεί επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική θα 
πρέπει να εξετάσουν το θέμα της μεγαλύτερης ομοιογένειας των ελέγχων στα σύνορα, 
μέσο απαραίτητο για την καταπολέμηση της παραποίησης και για την προστασία των 
ευρωπαίων καταναλωτών· εκτιμά ότι μια βιομηχανική πολιτική θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζει εναρμόνιση των συστημάτων είσπραξης των τελωνειακών δασμών των 
χωρών που βρίσκονται στα σύνορα της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται ανισότητες και να 
μην παραβλάπτονται ούτε τα συμφέροντα των εισαγωγέων ούτε η ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού·

8. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να εγγυάται το σεβασμό της 
αμοιβαιότητας των εμπορικών κανόνων, με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και των κανόνων της αγοράς έναντι των οικονομικών εταίρων και των 
ανταγωνιστών της Ένωσης·

9. ζητεί από την Επιτροπή οι κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων νομοθετικών 
μέσων για την προώθηση του εμπορίου της ΕΕ.



AD\851503EL.doc 5/5 PE450.948v03-00

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 1.12.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

21
3
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David 
Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, 
Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert 
Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski, 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Jörg 
Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Pieper, Giommaria Uggias


