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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της 
ΕΚ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (24 Απριλίου 2008), το οποίο 
υποστηρίχθηκε από 96% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι 
σχεδόν όλες οι προτάσεις και ερωτήσεις που ετέθησαν από το ψήφισμα εξακολουθούν να 
είναι επίκαιρες·

2. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ για 
τη σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών έχουν επανειλημμένα καθυστερήσει, 
καθώς και τη δυσαρέσκεια του για την απόφαση του ΣΣΚ να διακόψει αυτές τις 
διαπραγματεύσεις το 2008· πιστεύει ότι πρέπει πλέον να δοθεί μια οριστική λύση σε αυτές 
τις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να δοθεί νέα ώθηση στις επιχειρηματικές ευκαιρίες για 
τις εκατέρωθεν οικονομικές κοινότητες·

3. επισημαίνει ότι το ΣΣΚ αποτελεί σήμερα την έκτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της ΕΕ 
και ότι η ΕΕ είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της ΣΣΚ· σημειώνει ότι, παρά το ήδη 
υψηλό επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, υπάρχει ακόμη περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης, 
και μεγαλύτερης διαφοροποίησης· θεωρεί ότι η σύναψη μιας ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ θα 
συμβάλλει πολύ στη σύσφιγξη στενότερων σχέσεων και στην αύξηση της
διαφοροποίησης·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΣΣΚ 
έχουν εντατικοποιηθεί και ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών έχει σημαντικά 
αυξηθεί, παρά την αποτυχία σύναψης μιας ΣΕΣ· πιστεύει ότι μια ΣΕΣ θα ενισχύσει
περαιτέρω αυτήν την αναπτυξιακή πορεία και θα την  εντάξει σε ένα πιο ανοικτό, 
προβλέψιμο και ασφαλές περιβάλλον·

5. σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών για την ΣΕΣ έχει ήδη ολοκληρωθεί, και 
είναι της γνώμης ότι το πεδίο εφαρμογής της ΣΕΣ όπως προβλέπεται, θα έχει σαν 
αποτέλεσμα μεγάλα πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές· καλεί,  προς τούτο, και τα 
δύο μέρη να θεωρήσουν αυτή την ΣΕΣ σαν μια μεγάλη και σημαντική ευκαιρία και για τις 
δύο περιοχές καθώς και για τους λαούς τους·

6. πιστεύει σθεναρά ότι μια ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ θα έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και για 
τα δύο μέρη· πιστεύει ότι μια ΣΕΣ με την ΕΕ θα βοηθήσει στην εσωτερική ολοκλήρωση 
του ΣΣΚ και ότι, μετά την υλοποίηση της τελωνειακής Ένωσης του ΣΣΚ, μπορεί, επίσης 
να συμβάλλει στην προώθηση σημαντικών σχεδίων όπως η κοινή αγορά του ΣΣΚ, και η 
επίτευξη μιας νομισματικής Ένωσης του ΣΣΚ με ενιαίο νόμισμα·

7. υποστηρίζει σθεναρά το μήνυμα της Αντιπροέδρου/Ύπατος Εκπροσώπου Catherine 
Ashton κατά τη διάρκεια της Κοινής Υπουργικής Διάσκεψης ΕΕ-ΣΣΚ τον Ιούνιο 2010, 
και πιο πρόσφατα στις 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση ΕΕ-ΣΣΚ στο περιθώριο της 
Υπουργικής Διάσκεψης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το 
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οποίο η ΕΕ είναι διατεθειμένη να προβεί σε μια τελική προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτών 
των διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει, επίσης, την αντίδραση του ΣΣΚ, που επιβεβαίωσε, 
από την πλευρά του, ότι επιθυμεί την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων·

8. γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε ορισμένες χώρες ΣΣΚ σχετικά με τους
εξαγωγικούς δασμούς , αλλά εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη απόφαση των 
διαπραγματευτών της ΣΣΚ να επανέλθουν στην θέση του 2008, δηλαδή να αφήσουν έξω 
από την ΣΕΣ το σχετικό θέμα· πιστεύει ότι σήμερα μια ΣΕΣ δεν μπορεί να εξαιρέσει το 
θέμα των εξαγωγικών δασμών, και ότι οι κανονισμοί του ΠΟΕ δηλώνουν ότι οι ΣΕΣ 
πρέπει να στοχεύουν στην ουσιαστική ελευθέρωση τόσο των εισαγωγών όσο και των 
εξαγωγών·

9. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η διεθνής εμπορική πολιτική 
αποτελεί ένα από τα μέσα άσκησης εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ότι η Ένωση, σε 
αυτό το πλαίσιο, οφείλει να εξετάζει τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από κοινού με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
διαστάσεις σε όλες τις διεθνείς της συμφωνίες·

10. πιστεύει ότι μια ΣΕΣ θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των σημερινών σχέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών του ΣΣΚ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του 
κοινού προγράμματος δράσης, παρέχοντας περισσότερες δυνατότητες καθώς και ένα πιο 
σταθερό θεσμικό πλαίσιο· λυπάται για το γεγονός ότι η διπλωματική παρουσία της ΕΕ 
στις χώρες ΣΣΚ παραμένει ελάχιστη και ελπίζει ότι, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ θα αυξηθεί η διπλωματική παρουσία της στην 
περιοχή, με την εγκατάσταση μιας αντιπροσωπείας της Ένωσης σε κάθε μια από τις έξι 
χώρες ΣΣΚ· πιστεύει ότι μια πιο σημαντική διπλωματική παρουσία θα αυξήσει σημαντικά 
τις ευκαιρίες για τη σύντομη σύναψη και την επακόλουθη εφαρμογή της ΣΕΣ·

11. προτείνει τη δρομολόγηση μιας τακτικής Διάσκεψης Κορυφής μεταξύ Αρχηγών Κρατών 
και Κυβερνήσεων της ΕΕ και των χωρών ΣΣΚ, τονίζοντας ότι αυτή θα μπορούσε να 
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ακόμη στενότερων πολιτικών, χρηματοπιστωτικών, 
οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και ΣΣΚ· ζητεί από τα 
κενρικά όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και του ΣΣΚ να εξετάσουν σοβαρά το 
ενδεχόμενο μιας παρόμοιας Διάσκεψης Κορυφής, άσχετα από τη σύναψη της ΣΕΣ και την
υπογραφή της·

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και το ΣΣΚ έχουν καταστεί, με την πάροδο των ετών, 
σημαντικοί επενδυτικοί εταίροι· πιστεύει ότι η σύναψη της ΣΕΣ, ή τουλάχιστον η επίσημη 
επανέναρξη διαπραγματεύσεων, θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω συμφωνίες που θα 
ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις αμοιβαίες άμεσες ξένες επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι 
μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, πράγμα που παρέχει προστιθέμενη αξία στην 
πρόθεση για τη σύντομη σύναψη της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ·

13. προτείνει τη χρησιμοποίηση του ευρώ σε όλα τα είδη συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του 
ΣΣΚ·

14. σημειώνει ότι και οι έξι χώρες ΣΣΚ επωφελούνται σήμερα προνομιακής πρόσβασης στην 
αγορά της ΕΕ βάσει του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων  είναι της γνώμης ότι 
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δεδομένου του επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή, η ΣΕΣ θα αποτελέσει 
καλύτερο εργαλείο διάδοσης των εμπορικών πλεονεκτημάτων στην περιοχή·

15. επαναλαμβάνει ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στις σχέσεις της με το ΣΣΚ πρέπει να 
είναι η σύναψη ΣΕΣ, αλλά, έως την υπογραφή της, και ακολουθώντας το παράδειγμα 
ορισμένων σημαντικών εταίρων του ΣΣΚ, προτρέπει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και τον αρμόδιο για το εμπόριο Επίτροπο, να εξετάσουν εναλλακτικές 
προσεγγίσεις σχετικά με τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις με τις χώρες ΣΣΚ, με τη 
μορφή διμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εκείνων του ΣΣΚ που νιώθουν 
έτοιμες να αναλάβουν μια πιο προχωρημένη δέσμευση με τη την ΕΕ.


