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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει αυστηρά τη διαπραγματευτική εντολή της στον ΠΟΕ, η 
οποία θέτει την ήδη ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ως όριο δράσης της, με την 
προϋπόθεση ότι ισοδύναμες παραχωρήσεις θα υπάρξουν και από τους εμπορικούς
εταίρους· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την κατάργηση των εξαγωγικών 
επιδοτήσεων με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν παράλληλες ενέργειες από 
τους εμπορικούς εταίρους της σχετικά με τις εξαγωγικές επιδοτήσεις, καθώς και όλα τα 
εξαγωγικά μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος·

2. υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003 και ο έλεγχος υγείας της ΚΓΠ το 2008 
απέδειξαν τη σοβαρότητα των δεσμεύσεων της ΕΕ για μεταρρύθμιση προλαμβάνοντας τα 
πιθανά αποτελέσματα του Γύρου της Ντόχα, ενώ ισοδύναμες παραχωρήσεις αναμένονται 
ακόμα από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

3. χαιρετίζει τη συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας, η οποία διευθετεί διαφορές είκοσι ετών 
με τον ΠΟΕ και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εδραίωση ενός βάσει κανόνων 
πολυμερούς συστήματος εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι η συμφωνία για το 
εμπόριο μπανάνας αποτελεί καταλυτική συμβολή στην επίλυση θεμάτων που σχετίζονται 
με τα τροπικά προϊόντα και προτιμήσεις στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι αυτή 
η συμφωνία εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ΕΕ αναφορικά με την γεωργία στο Γύρο 
της Ντόχα. καλεί την ΕΕ να  αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική πρόοδο για να προωθήσει τις 
διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ.

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επιδιώκει, ως μια από τις κυριότερες προτεραιότητές
της, πιο αποτελεσματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) στον ΠΟΕ 
επεκτείνοντας το υψηλότερο εν ισχύι επίπεδο προστασίας για τα κρασιά και τα 
αλκοολούχα ποτά (Άρθρο 23 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου-TRIPS) σε όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις και καθιερώνοντας 
ένα σύστημα γνωστοποίησης και καταγραφής των γεωγραφικών ενδείξεων·

5. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ισχυρή στάση σχετικά με την ένταξη των ΓΕ εντός του 
πλαισίου της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης και των 
διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων.

6. πιστεύει ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση
των πολυμερών διεργασιών καθιστώντας δυνατή την επίτευξη προόδου σε συγκεκριμένα 
ζητήματα όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνεκτικής προσέγγισης αυτών των θεμάτων στις 
διάφορες διμερείς συμφωνίες .

7. τονίζει ότι στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και σε άλλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες η 
Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα 
πληρούν στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 
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και της προστασίας του περιβάλλοντος τις ίδιες προϋποθέσεις και πρότυπα της ΕΕ που
επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγονται εντός της Ένωσης·

8. τονίζει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής· ζητεί 
την επανεξέταση όλων των εμπορικών προτιμήσεων τις οποίες παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε αναδυόμενες οικονομίες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία.

9. επαναβεβαιώνει τη σημασία του εμπορίου γεωργικών προϊόντων για την οικονομική 
ανάπτυξη και άμβλυνση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να 
βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις 
χώρες της Λατινικής Αμερικής (εμπορικές συναλλαγές Νότου-Νότου).

10. υπογραμμίζει την ανάγκη η πολιτική των εμπορικών συναλλαγών να διαδραματίσει ρόλο
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων επισιτιστικής ασφάλειας· απαιτεί 
ενίσχυση της παρακολούθησης και του συντονισμού των περιοριστικών μέτρων 
εξαγωγών για την πρόληψη της όξυνσης τυχόν μελλοντικής επισιτιστικής κρίσης.


