
PA\801109EL.doc PE438.145v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2009/2218(INI)

11.1.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και την "Επίσημη 
Βοήθεια για Ανάπτυξη +" (ΕΒΑ +)
(2009/2218(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joe Higgins



PE438.145v01-00 2/3 PA\801109EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\801109EL.doc 3/3 PE438.145v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. τονίζει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Η Ευρώπη στον Κόσμο: Η συμμετοχή 
της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό" δεν αποτελεί με κανένα τρόπο συμβολή στη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά, αντιθέτως, υπογραμμίζει τη ληστρική φύση του 
εμπορίου που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το συμφέρον πολυεθνικών 
εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ·

2. τονίζει ότι η νεοφιλελεύθερη ατζέντα της ελευθέρωσης του εμπορίου, που έχει κατά 
κόρον εφαρμοσθεί από όλες τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις τα τελευταία 20 με 25 έτη,
έχει οδηγήσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

3. αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής 2009 
(CΟΜ(2009)160 τελικό, σ. 30), Βοήθεια για το Εμπόριο (ΒγΕ), οι πιστώσεις της ΒγΕ της 
ΕΕ προς τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) περιορίσθηκαν από 
2.975 εκατ. ευρώ το 2005 σε 2.097 εκατ. το 2007, το μερίδιο των χωρών ΑΚΕ στο 
σύνολο των πιστώσεων της ΕΕ για τη ΒγΕ σημείωσε πτώση από 50% σε 36% την ίδια 
χρονική περίοδο και ότι αυτό δεν είναι βεβαίως συνεπές με προηγούμενες υποσχέσεις για 
προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και την ανάπτυξη·

4. σημειώνει ότι υπήρξε μαζική αντίδραση από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών, για παράδειγμα στην Μπουρκίνα Φάσο, τη Γκάνα, την Κένυα και 
τη Σενεγάλη, στην καθιέρωση των ΣΟΕΣ και τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται προς όφελος των εργαζομένων και των φτωχών μαζών του 
πληθυσμού στην Ευρώπη και στον κόσμο·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα λεγόμενα "Θέματα της Σιγκαπούρης", όπως η 
ελευθέρωση των υπηρεσιών, των επενδύσεων και των δημοσίων συμβάσεων, η εισαγωγή 
κανόνων ανταγωνισμού και ισχυρότερης επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό της επίτευξης των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας·

6. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες που 
χρησιμοποιούν τις "ευελιξίες" που ενσωματώνονται στη Συμφωνία ΤRIPS προκειμένου 
να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν φάρμακα σε προσιτές τιμές στο πλαίσιο των εγχώριων 
δημόσιων προγραμμάτων τους για την υγεία·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διατάξεις TRIPS+ συμπεριλήφθηκαν στη 
Συμφωνία Εταιρικής Οικονομικής Σχέσης CARIFORUM-EC, καθώς και στη συμφωνία 
που ολοκληρώνεται με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων, διατάξεις οι οποίες 
δημιουργούν φραγμούς στην πρόσβαση σε βασικά φάρμακα. 


