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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο
(2010/2110(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Μέρος Τρίτο, Τίτλος III και το Μέρος Πέμπτο, Τίτλοι II και V της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες ΠΟΕ, και συγκεκριμένα τη συμφωνία για τη γεωργία η 
οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του Γύρου της 
Ουρουγουάης και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1995,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη Υπουργική Διάσκεψη στη 
Ντόχα από 9 έως 14 Νοεμβρίου 2001, την Απόφαση που εγκρίθηκε από το Γενικό 
Συμβούλιο του ΠΟΕ την 1η Αυγούστου 2004 και τη Δήλωση που εγκρίθηκε κατά την 
έκτη Υπουργική Διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ από 13 έως18 Δεκεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του 
Γύρου της Ντόχα μετά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-Κονγκ1,

– έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο σχέδιο όρων για τη γεωργία που διανεμήθηκε στις 6 
Δεκεμβρίου 2008 από τον πρόεδρο των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία του ΠΟΕ,

– έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Κατανόησης της 15ης Μαΐου 2009 μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή βοείου 
κρέατος από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και τους 
αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα 
προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αμοιβαία αποδεκτή λύση που επετεύχθη στις 15 Ιουλίου 2009 μεταξύ 
Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμάχη με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινότητες –
Μέτρα για την έγκριση και εμπορία βιοτεχνολογικών προϊόντων»,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ της 
ΕΕ και των Λατινοαμερικανικών χωρών θέτοντας τις προϋποθέσεις για την τελική 
επίλυση των εκκρεμουσών διαφορών όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής μπανάνας της 
ΕΕ (Συμφωνία της Γενεύης),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τις προοπτικές 
για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα (DDA) μετά την Έβδομη Υπουργική Διάσκεψη
του ΠΟΕ2,

– έχοντας υπόψη την περάτωση, στις 17 Δεκεμβρίου 2009, των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με τη συμφωνία για τα μέτρα ελευθέρωσης 
συναλλαγών για τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα,

                                               
1 ΕΕ C 293E, 2.12.2006, σ. 155.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2009)0110.
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– έχοντας υπόψη την περάτωση, την 1η Μαρτίου 2010, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
ΕΕ, του Περού και της Κολομβίας σχετικά με την υπογραφή Πολυμερούς Συμφωνίας,

– έχοντας υπόψη την αμοιβαία αποδεκτή λύση που επετεύχθη στις 18 Μαρτίου 2010 
μεταξύ της Δημοκρατίας της Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμάχη με 
τίτλο "Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Μέτρα για την έγκριση και εμπορία βιοτεχνολογικών 
προϊόντων",

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με "την πολιτική 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί;"1,

– έχοντας υπόψη την περάτωση, στις 19 Μαΐου 2010, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της Συμφωνίας 
Σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μέλλον της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής μετά το 20132,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας 
Κορέας που υπεγράφη στις 6 Οκτωβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur για μια 
Συμφωνία Σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για μια 
Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, 

– έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας για μια 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών,

– έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας για 
μια συμφωνία σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο "Επανεκτίμηση των γεωργικών διαπραγματεύσεων 
του ΠΟΕ μετά την αποτυχία των συνομιλιών του 2008", του Ιουνίου 2009,

– έχοντας υπόψη τον οδηγό με τίτλο "Γεωγραφικές ενδείξεις και συμφωνία TRIPs: 10 
χρόνια μετά. Χάρτης πορείας για κατόχους γεωγραφικής ένδειξης της ΕΕ προκειμένου να 
προστατευθούν σε άλλες χώρες μέλη του ΠΟΕ", ο οποίος εκπονήθηκε κατά παραγγελία 
της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 για κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
(COM (2010)0484),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,
                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)0286.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης (Α6-
0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών 
προϊόντων παγκοσμίως, με τις εισαγωγές να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε αξία κατά την 
τελευταία δεκαετία και τώρα να αντιστοιχούν στο 20% περίπου των παγκόσμιων 
εισαγωγών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες γεωργικές εξαγωγές 
συρρικνώνεται λόγω της ταχύτερης ανάπτυξης άλλων καίριων εμπορικών εταίρων στον 
τομέα των αγροτικών προϊόντων· ότι τα τελικά προϊόντα αντιστοιχούσαν στο 68% της 
αξίας των εξαγωγών της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2009, ενώ τα ενδιάμεσα προϊόντα και 
τα βασικά προϊόντα αντιπροσώπευαν το 23% και το 9% αντιστοίχως,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπορικό έλλειμμα αγροτικών προϊόντων της ΕΕ σημείωσε 
ρεκόρ φθάνοντας τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008· ότι το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ 
με την Mercosur, επί παραδείγματι, υπερδιπλασιάστηκε από το 2000 και οι εισαγωγές της 
ΕΕ γεωργικών προϊόντων από την Mercosur είναι τώρα αξίας 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
έναντι του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ των εξαγωγών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας γεωργικών 
προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, με εισαγωγές μεγαλύτερες των εισαγωγών των 
ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας ταυτοχρόνως· 
ότι περίπου το 71% των συνολικών γεωργικών εισαγωγών της ΕΕ προέρχεται από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω της πρωτοβουλίας Όλα εκτός από Όπλα (EBA) για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ), και των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ),

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο όρων του ΠΟΕ για τη γεωργία του 2008 θα απαιτήσει 
ακόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις από την ΕΕ σε σχέση με εκείνες που έχουν οριστεί 
στην ήδη σημαντική προσφορά της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2005,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη μειώσει δραστικά την εγχώρια στήριξή της που 
στρεβλώνει το εμπόριο, σε αντίθεση με τους καίριους εμπορικούς εταίρους της, ιδιαίτερα 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διατήρησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενίσχυσαν 
τους σχετικούς μηχανισμούς τους στα πλαίσια του Γεωργικού Νόμου του 2008,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προβεί μονομερώς σε σημαντική μείωση των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, με το μερίδιό τους στον προϋπολογισμό της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής να μειώνεται από το 29,5 % το 1993 στο 1,2 % μόνο το 2009· ότι 
ορισμένοι καίριοι εμπορικοί εταίροι εξακολουθούν να κάνουν χρήση σε μεγάλο βαθμό 
άλλων τύπων εξαγωγικών κινήτρων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαμάχης για τις ορμόνες στα βοοειδή, οι ΗΠΑ 
εξακολουθούν να επιβάλλουν κυρώσεις στην ΕΕ και προανήγγειλαν μάλιστα ότι θα 
εναλλάσσονται οι κυρώσεις αυτές ώστε να καλύψουν άλλα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, 
προκειμένου να αυξηθούν οι επιπτώσεις τους (νομοθεσία  «carousel»)· ότι στα πλαίσια 
του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΚ) η ΕΕ χορηγεί μια μηδενική δασμολογική ποσόστωση 
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εισαγωγής 20.000 τόνων βοοειδών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ αμφισβήτησαν, στα πλαίσια του ΠΟΕ, τους κανόνες της 
ΕΕ για την υγιεινή και την εμπορία πουλερικών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμοιβαία αποδεκτή λύση έχει επιτευχθεί με τον Καναδά και 
την Αργεντινή για τη «διαμάχη των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών»· ότι οι ΗΠΑ 
έχουν υποβάλει ένα γενικό αίτημα επιβολής αντιποίνων, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της ομάδας του ΠΟΕ για τη ζάχαρη ήταν ένας από 
τους κύριους παράγοντες της μεταρρύθμισης της ζάχαρης και εξακολουθεί να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στο εμπόριο της ζάχαρης· ότι σε διάστημα τριών ετών η ΕΕ έχει 
μεταβληθεί από δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης σε δεύτερο μεγαλύτερο 
καθαρό εισαγωγέα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της ζάχαρης του 2006 έχει επιτύχει τους στόχους 
της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, της μείωσης των τιμών της ζάχαρης και της 
ελάττωσης της ποσόστωσης της παραγωγής ζάχαρης κατά 30 % περίπου· ότι, ωστόσο, 
έχει οδηγήσει στο κλείσιμο 83 εργοστασίων σε σύνολο 189 στην Ευρώπη των 27, στην 
απώλεια 16.500 τουλάχιστον άμεσων απασχολήσεων στις αγροτικές περιοχές, και στην 
παύση της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλου για περίπου 140.000 αγρότες,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η συναίνεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η Επιτροπή,

Συνοχή μεταξύ της αγροτικής και της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

1. θεωρεί ότι ο αγροτικός τομέας της ΕΕ έχει καθαρή προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και έναν αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει στα πλαίσια της στρατηγικής  
της ΕΕ για το 2020 προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που δέχεται η ΕΕ·

2. τονίζει ότι η πολιτική εξωτερικού εμπορίου δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την 
ικανότητα της ΕΕ να διατηρήσει έναν ισχυρό γεωργικό τομέα και να εξασφαλίσει την 
επισιτιστική ασφάλεια μέσα σε ένα κλίμα αυξημένης αστάθειας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προστατεύσει τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας της ΕΕ και το 
ευρωπαϊκό πρότυπο γεωργικών προϊόντων διατροφής·

3. καταδικάζει την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία πολύ συχνά προβαίνει σε 
παραχωρήσεις στον τομέα της γεωργίας για να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην 
αγορά τρίτων χωρών για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια προσέγγιση που θα επιτυγχάνει την ισορροπία 
μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη, για κάθε αγροτικό 
τομέα, την ανάπτυξη πολυμερών και διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς 
επίσης τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ καθώς και τα πρότυπα 
ασφάλειας·

5. τονίζει ότι, σε σχέση με τον γεωργικό τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε 



PR\833565EL.doc 7/14 PE450.614v01-00

EL

αξιολογήσεις του αντικτύπου οι οποίες να δημοσιοποιούνται πριν από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων και να επικαιροποιούνται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες θέσεις 
που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις,· τονίζει την ανάγκη για ορθή και διαφανή 
διαδικασία διαβούλευσης όλων των ενδιαφερομένων μερών,

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χρηματική αποζημίωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις 
αρνητικές επιπτώσεις της παύσης της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ, η οποία εγγυάται την 
επισιτιστική ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, είναι απαραίτητη για την 
ευημερία των αγροτικών περιοχών της ΕΕ και την προστασία του αγροτικού τοπίου από 
τον κίνδυνο της εγκατάλειψης της γης και της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των 
αγροτικών περιοχών· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διατηρηθούν οι απαραίτητες 
συνθήκες ώστε οι αγρότες της ΕΕ να εξακολουθήσουν να έχουν βιώσιμη απασχόληση και 
να λαμβάνουν ένα δίκαιο εισόδημα·

7. υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί της ΕΕ ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα από 
άποψη υγιεινής προϊόντος, μεθόδων αειφόρου παραγωγής, υγείας των φυτών, υγείας και 
προστασίας των ζώων, ιχνηλασιμότητας, ελέγχου καταλοίπων φυτοφαρμάκων, 
κτηνιατρικών φαρμάκων και προσθέτων·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβληθούν στις εισαγωγές πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που 
εφαρμόζονται στην ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αγρότες της ΕΕ θα ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις με τις εισαγωγές και θα προστατεύονται αποτελεσματικά οι πολίτες της 
ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερους εισαγωγικούς ελέγχους στα σύνορα· 

9. τονίζει την ανάγκη, σε σχέση με τις εισαγωγές, για αυστηρή συμμόρφωση στους κανόνες
καταγωγής και στους μηχανισμούς για την πρόληψη του τριγωνικού εμπορίου·

10. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει με πνεύμα πρωτοβουλίας τα επιθετικά 
συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, δεδομένου του ευρέος εξαγωγικού 
δυναμικού των υψηλής ποιότητας γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ· υπογραμμίζει, 
μεταξύ άλλων, την ανάγκη να επισπευθεί η θέσπιση προγραμμάτων προώθησης, και μέσω 
της αύξησης στο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ· επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά 
είναι συμβατά με τον ΠΟΕ, εφόσον εμπίπτουν στο «πράσινο κουτί»·

Η γεωργία στο πολυμερές εμπορικό σύστημα

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα (ΑΠΝ)

11. θεωρεί ότι, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ένα επιτυχές αποτέλεσμα στο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα της Ντόχα, η ΕΕ προέβη σε μια εξαιρετικά γενναιόδωρη προσφορά για τη 
γεωργία, αλλά αυτό δεν ανταποδόθηκε με ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας από άλλες 
ανεπτυγμένες και προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες·

12. καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί αυστηρά στη διαπραγματευτική της εντολή που 
έλαβε από το Συμβούλιο, η οποία ορίζει ως το όριο της δράσης της την πλέον πρόσφατη 
μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλιστούν ισοδύναμες παραχωρήσεις από τους εμπορικούς της εταίρους· της ζητεί 
να αποφύγει να υποβάλλει οιεσδήποτε προτάσεις που θα προκαθόριζαν τις αποφάσεις για 
το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013·
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13. εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία προόδου όσον αφορά την εκπόνηση 
πολυμερούς μητρώου για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και για την 
επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα· 
υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα 
ισορροπημένο αποτέλεσμα στις αγροτικές διαπραγματεύσεις·

14. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ήδη μειώσει σημαντικά την εγχώρια στήριξη που στρεβλώνει το 
εμπόριο και ζητεί να αναληφθούν σαφείς δεσμεύσεις προκειμένου να πράξουν το ίδιο οι 
άλλοι εμπορικοί εταίροι·

15. υπενθυμίζει τη δέσμευση των μελών του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια της υπουργικής 
διάσκεψης στο Χονγκ Κονγκ το 2005 για την κατάργηση όλων των μορφών εξαγωγικών 
επιδοτήσεων παράλληλα με την επιβολή πειθαρχιών σε όλα τα εξαγωγικά μέτρα με 
ισοδύναμο αποτέλεσμα, κυρίως δε εξαγωγικές πιστώσεις, γεωργικές επιχειρήσεις 
κρατικού εμπορίου και τη ρύθμιση της επισιτιστικής βοήθειας· 

16. θεωρεί ότι η γενική μείωση στους τελωνειακούς δασμούς θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό 
το πρίσμα της προσφοράς της ΕΕ σχετικά με τους πυλώνες της εγχώριας στήριξης και του 
ανταγωνισμού των εξαγωγών, και θα πρέπει να εξαρτάται από τη δυνατότητα τήρησης 
της ειδικής ρήτρας διασφάλισης, από ειδική εξαίρεση από τους κανόνες απλοποίησης των 
δασμών και από επαρκή ευελιξία στον τύπο των δασμολογικών περικοπών και στον 
ορισμό των ευαίσθητων προϊόντων· είναι της γνώμης ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός για 
τον ορισμό των ευαίσθητων προϊόντων μοιραία υπονομεύεται από την υποχρέωση να 
επιτευχθεί μια σημαντική επέκταση των δασμολογικών ποσοστώσεων·

Επίλυση διαφορών στον ΠΟΕ

17. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η επίλυση της διαμάχης για τις ορμόνες στα 
βοοειδή θα επιτρέψει την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος των προϊόντων της ΕΕ, ενώ 
θα διασφαλίσει ότι οι εισαγωγές βοείου κρέατος στην ΕΕ θα συμμορφώνονται στις 
απαιτήσεις της ΕΕ·

18. θεωρεί, σε σχέση με τη διαμάχη για τα «χλωριωμένα πουλερικά», ότι η εισαγωγή τέτοιων 
προϊόντων στην ΕΕ θα ήταν αντίθετη στο αίτημα της κοινής γνώμης της ΕΕ για ασφαλή 
προϊόντα·

19. ζητεί από την Επιτροπή να υπερασπισθεί με δυναμισμό έναντι των προκλήσεων του ΠΟΕ 
το καθεστώς της ΕΕ για τη χορήγηση άδειας και την εμπορία γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών·

Η γεωργία, στις πολυμερείς, διαπεριφερειακές και διμερείς εμπορικές σχέσεις

20. τονίζει ότι προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της «διπλής πληρωμής» –  πρώτα
σε διμερές και στη συνέχεια σε  πολυμερές επίπεδο – θα πρέπει να υποστηριχθεί η έννοια 
μιας «συμφωνίας ενιαίου προϋπολογισμού», βάσει της οποίας οι παραχωρήσεις σε 
διμερείς συμφωνίες θα συνδέονται με το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της 
Ντόχα·

21. καλεί την Επιτροπή να υπερασπιστεί σθεναρά τη συμπερίληψη των γεωγραφικών 
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ενδείξεων (GIs) ως ένα ουσιώδες μέρος της εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της 
παραποίησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο εμπορικών 
διαπραγματεύσεων εν εξελίξει ή που συνάφθηκαν πρόσφατα, μόνο ένας «συνοπτικός 
κατάλογος» των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ προστατεύεται από τους εμπορικούς μας 
εταίρους·

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν θα επηρεάζουν 
το σύστημα τιμών εισόδου για τα οπωροκηπευτικά της ΕΕ, ενώ θα διατηρούν τα 
υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα εισαγωγών, παράλληλα δε να βελτιώσει τη λειτουργία του 
συστήματος·

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είναι πρόθυμη να απαιτήσει, στο 
πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, την επιβολή ισοδύναμων προτύπων για τα 
εισαγόμενα αγαθά· θεωρεί ότι αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον 
τη συμμόρφωση προς διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα (όπως π.χ. υγειονομικά και 
φυτοϋγειονομικά πρότυπα)·

24. επισημαίνει ότι τυχόν πρόσθετες διμερείς παραχωρήσεις πρόσβασης στην αγορά ζάχαρης 
της ΕΕ που δίδονται στις τρίτες χώρες (για παράδειγμα χώρες της Λατινικής Αμερικής) 
θα αποσταθεροποιήσει την αγορά ζάχαρης της ΕΕ και θα προκαλέσει διάβρωση των 
προτιμησιακών συμφωνιών με τις ΛΑΧ και τις χώρες ΑΚΕ· είναι ακόμη δε περισσότερο 
ανήσυχο λόγω του γεγονότος ότι οι παραχωρήσεις αυτές, όταν χορηγούνται σε καθαρά 
εισαγωγικές χώρες, ενθαρρύνουν τη χρήση μηχανισμών ανταλλαγής· καλεί την Επιτροπή 
να συνεχίσει να αποκλείει τη ζάχαρη και τα παράγωγα προϊόντα της ζάχαρης, μεταξύ 
αυτών την αιθανόλη, από το πλαίσιο των διμερών διαπραγματεύσεων·

25. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή επανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τις 
χώρες της Mercosur χωρίς να δημοσιοποιήσει λεπτομερή εκτίμηση του αντικτύπου και 
χωρίς να δεσμευτεί σε πραγματική πολιτική συζήτηση με το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο·

26. ανησυχεί βαθιά για τις επιπτώσεις για το γεωργικό τομέα της ΕΕ από μια πιθανή 
συμφωνία σύνδεσης με την Mercosur, δεδομένου του αιτήματος της Mercosur, τον 
Μάρτιο του 2006, για πρόσβαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, αίτημα το 
οποίο επεκτάθηκε πολύ πέραν της ήδη σημαντικής προσφοράς της ΕΕ το 2004·

27. επισημαίνει ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις στις χώρες της Mercosur έχουν πολύ 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γης, του εργατικού δυναμικού 
και λοιπών δαπανών κεφαλαίου, και ότι οι παραγωγοί της Μercosur δεν οφείλουν να 
ανταποκριθούν στα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αειφορίας με τους παραγωγούς
της ΕΕ·

28. Είναι της γνώμης ότι το επίπεδο ενοποίησης της αγοράς στην τελωνειακή ένωση της
Mercosur είναι επί του παρόντος ανεπαρκές προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη 
κυκλοφορία των εισαγόμενων προϊόντων εντός της περιοχής·

29. υπογραμμίζει το γεγονός ότι σειρά εκθέσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων επισημαίνει την αδυναμία του βοδινού κρέατος της Βραζιλίας να ανταποκριθεί 
στα πρότυπα παραγωγού και καταναλωτή της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των 
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τροφίμων, την πιστοποίηση των ζώων και την ιχνηλασιμότητα, τους ελέγχους υγείας των 
ζώων και ασθενειών·

30. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την πολιτική που εφαρμόζει η Αργεντινή, κατά 
παράβαση των υποχρεώσεών της έναντι του ΠΟΕ, με σκοπό τον περιορισμό των 
εισαγωγών προϊόντων διατροφής ανταγωνιστικών προς την εγχώρια παραγωγή· τονίζει 
ότι τα μέτρα αυτά προστίθενται στο σύστημα της Αργεντινής της μη αυτόματης άδειας 
εισαγωγής, που έχει ήδη αρνητικές συνέπειες για τις εξαγωγές της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει την απαραίτητη δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά, τα 
οποία αντιβαίνουν στο πνεύμα διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, θα 
καταργηθούν ουσιαστικά·

31. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-
Νότιας Κορέας θα απαλλάξει τους εξαγωγείς της ΕΕ από την ετήσια δασμολογική 
επιβάρυνση ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ, με την κατάργηση των δασμών στο 99% των 
αγροτικών εξαγωγών της ΕΕ·

32. ανησυχεί για τις παραχωρήσεις που γίνονται στα πλαίσια των ευρωμεσογειακών 
συμφωνιών για προϊόντα που έχουν τις ίδιες εποχικές διακυμάνσεις όπως τα ευρωπαϊκά 
προϊόντα·

33. καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνά κατά της παράκαμψης εισαγωγικών δασμών για την 
αιθανόλη, εφόσον συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες αιθανόλης εισέρχονται τώρα στην ΕΕ 
υπό μορφή μιγμάτων με πολύ χαμηλό εισαγωγικό δασμό·

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε μια περίοδο που η ΕΕ εξετάζει το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η εξασφάλιση
της συνοχής μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου 
καθίσταται ακόμα πιο σημαντική.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
αντιπροσωπεύοντας μία από τις περισσότερο ανεπτυγμένες μορφές υπερεθνικής λήψης 
αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν πραγματοποιηθεί
υπό το πρίσμα διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων. Πολυμερείς εμπορικές
διαπραγματεύσεις και οι κανόνες του ΠΟΕ για τις αγροτικές πολιτικές αποτέλεσαν τη 
μείζονα κατευθυντήρια δύναμη της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Εσωτερικές πιέσεις της ΕΕ για
τον προσανατολισμό της ΚΓΠ προς την αγορά και η μεγαλύτερη έμφαση που δόθηκε σε 
άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, αντικατοπτρίζονται εξίσου στην εξωτερική εμπορική πολιτική 
της ΕΕ, όπου η διαπραγματευτική στρατηγική της Επιτροπής συνίσταται στην προσφορά του 
ανοίγματος της γεωργικής αγοράς με αντάλλαγμα βελτιωμένη πρόσβαση αγοράς για τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες στις αγορές των τρίτων χωρών.

Η γεωργία και το εμπόριο είναι δύο θεματολόγια πολιτικής που διασταυρώνονται. Η
δυναμική αμφοτέρων των οικονομικών δραστηριοτήτων σε ένα μεγάλο βαθμό, επηρεάζεται 
από κανονιστικές ρυθμίσεις στο πολυμερές, διαπεριφερειακό, περιφερειακό και διμερές 
επίπεδο. Αυτές οι κανονιστικές ρυθμίσεις δεν είναι στατικές· δημιουργούν ιεραρχήσεις και
εξελίσσονται μέσω διαπραγματεύσεων. Η ποικιλία κανονισμών, τα διαφορετικά εμπορικά
συμφέροντα, οι εμπορικές εντάσεις και διαμάχες αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των 
εγχώριων γεωργικών πολιτικών και του διεθνούς εμπορίου.

Εφόσον η γεωργία δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά οι πολιτικές στον
τομέα της γεωργίας και των τροφίμων θα πρέπει να εξυπηρετήσουν βασικούς στόχους, όπως 
είναι η επισιτιστική ασφάλεια και η ασφάλεια των τροφίμων, η κύρια πρόκληση συνίσταται 
στον αποτελεσματικό συνδυασμό εμπορικών και μη εμπορικών παραμέτρων. Αυτός ο
συνδυασμός, ανάλογα με το επίπεδο ενοποίησης των συστατικών μερών ενός νομικού 
συστήματος (το οποίο κυμαίνεται από, σε χαμηλότερο επίπεδο, την πλήρη διαφοροποίηση, 
μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης, στην ομοιογένεια) θέτει λιγότερες δυσκολίες εντός της ΕΕ 
από ό,τι σε πολυμερές επίπεδο. Στον ΠΟΕ, η αρνητική ενοποίηση με το άνοιγμα της αγοράς
μέσω της κατάργησης των εμπορικών φραγμών, δεν συνδυάζεται επαρκώς με τη θετική
ενοποίηση μέσω της σύγκλισης των κανονισμών. Ωστόσο, η συμφωνία του ΠΟΕ για την
εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (συμφωνία SPS) και η συμφωνία για 
τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (συμφωνία ΤΒΤ) μπορούν να θεωρηθούν ως ένα βήμα προς 
μια νέα κανονιστική φιλοσοφία.

Η γεωργία ενσωματώθηκε στο πλαίσιο του ΠΟΕ με τη Συμφωνία του Γύρου της
Ουρουγουάης για τη Γεωργία (ΑΟΑ), με τον μακροπρόθεσμο στόχο της καθιέρωσης δίκαιου 
και βασισμένου στην αγορά καθεστώτος συναλλαγών μέσω ουσιαστικών προοδευτικών 
μειώσεων όσον αφορά τις ενισχύσεις και την προστασία στον τομέα της γεωργίας, 
καταλήγοντας στη διόρθωση και πρόληψη περιορισμών και στρεβλώσεων στις παγκόσμιες 
αγορές γεωργικών προϊόντων.
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Μια μεγάλη δυσκολία στις γεωργικές διαπραγματεύσεις στο Γύρο της Ντόχα είναι ότι 
συμμετέχουν ομάδες χωρών με πολύ διαφορετικά γεωργικά πρότυπα και συμφέροντα. Οι μη
εμπορικές παράμετροι της ΕΕ και άλλων μελών με πολυλειτουργικά γεωργικά πρότυπα δεν 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ τήρησε
επί μακρόν – και ως ένα βαθμό εξακολουθεί να τηρεί – αμυντική στάση όσον αφορά τη 
γεωργία. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες παρατηρήσεις για κάποιες εσφαλμένες 
αντιλήψεις, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη το πόσο πολύ έχει αλλάξει η ΚΓΠ από την 
έναρξή της.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων από τις
αναπτυσσόμενες χώρες, εισάγοντας περισσότερα γεωργικά προϊόντα από ό,τι οι ΗΠΑ, η 
Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία μαζί. Οι συνεχείς πιέσεις για
περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ προέρχεται κυρίως από ανταγωνιστές εξαγωγείς 
γεωργικών προϊόντων. Η χορήγηση μεγαλύτερης πρόσβασης στην αγορά στις χώρες αυτές
δεν θα έχει μόνο μια πιθανή αρνητική επίπτωση στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της 
ΕΕ, αλλά επίσης σε εκείνες στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και 
των οποίων θα διαβρωθεί το προτιμησιακό περιθώριο.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει μειώσει σημαντικά, σε αντίθεση με άλλους καίριους εταίρους, τις
ενισχύσεις που οδηγούν σε στρέβλωση του εμπορίου, μέσω της αποσύνδεσης των άμεσων
ενισχύσεων από την παραγωγή, και μέσω μιας γενικής στροφής προς παρέμβαση που
λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, αφήνοντας σε λιγότερο αποτελεσματικά μέσα να 
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη αστάθεια της αγοράς. Η ΕΕ έχει επίσης προβεί σε μια
σημαντική προσφορά για την κατάργηση των ήδη δραστικά μειωμένων, εξαγωγικών της 
επιδοτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ισοδύναμοι κανόνες θα επιβληθούν σε άλλες μορφές 
εξαγωγικών κινήτρων, και ιδιαίτερα στις εξαγωγικές πιστώσεις και εγγυήσεις (οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ), στις κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις στον τομέα 
της γεωργίας (που χρησιμοποιούνται κυρίως από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον 
(Καναδά) και στην επισιτιστική βοήθεια (που χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα στις ΗΠΑ).

Στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η ΕΕ υπήρξε ο «εναγόμενος» σε μείζονες περιπτώσεις επίλυσης 
διαφορών, κυρίως των «γενετικά τροποποιημένων οργανισμών», τις «γεωγραφικές 
ενδείξεις», τις «ορμόνες στα βοοειδή» και στην περίπτωση των «χλωριωμένων πουλερικών». 
Στην περίπτωση των ορμονών στα βοοειδή, παρά τη νομιμότητα των προβληματισμών της
ΕΕ για τη δημόσια υγεία, και τον μη διακριτικό χαρακτήρα των μέτρων της, υποστηρίχθηκε 
ότι δεν υπήρχε λογική σχέση μεταξύ της αξιολόγησης του κινδύνου και των μέσων για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Υποστηρίχθηκε ότι ο «δικαστικός ακτιβισμός» των «δικαστικών οργάνων» του ΠΟΕ στην
επίλυση ορισμένων διαφορών θέτει ένα σοβαρό ερώτημα ως προς τη νομιμότητα του ΠΟΕ 
από άποψη δημοκρατίας. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών του 
ΠΟΕ θεωρείται ευρέως ως το πλέον σημαντικό συστημικό αποτέλεσμα του Γύρου της 
Ουρουγουάης, σημειώνοντας μια μεταστροφή παραδείγματος στο νομικό πεδίο με 
υποχρεωτική έκδοση δικαστικών αποφάσεων και δεσμευτικά αποτελέσματα.

Η θέσπιση του ΠΟΕ έχει διευρύνει την εμβέλεια των κανονιστικών θεμάτων, τα οποία
επηρεάζουν άμεσα την εγχώρια νομοθεσία και πολιτικές, με μεταστροφή της προσοχής από 
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τους φραγμούς που ευρίσκονται «στα σύνορα» στους φραγμούς που υφίστανται «εντός των 
συνόρων». Αυτή η μεταστροφή αμφισβητεί τα περιθώρια για τα μέλη του ΠΟΕ να ασκήσουν
νομοθετική εξουσία και να ορίσουν πρότυπα (δημόσια υγεία, περιβαλλοντική προστασία, 
επισιτιστική ασφάλεια) που ενδεχομένως περιορίζουν το εμπόριο. Οι συμφωνίες του ΠΟΕ 
προσδιορίζουν τους στόχους που επιδιώκονται από τα μέλη του ΠΟΕ (π.χ. άρθρο ΧΧ της 
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, οι Συμφωνίες SPS και TBT). Σύμφωνα με τη 
συμφωνία SPS, τα εγχώρια πρότυπα θεωρούνται ότι είναι συμβατά με εκείνα του ΠΟΕ εάν 
βασίζονται σε διεθνή πρότυπα (όπως διατυπώνεται π.χ. στον Codex Alimentarius), ενώ τα 
πρότυπα που τοποθετούνται υψηλότερα από το διεθνές επίπεδο θα πρέπει να δικαιολογηθούν 
επιστημονικά με αξιολόγηση του κινδύνου.

Λόγω του αδιεξόδου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η ΕΕ συνέχισε τη διαπραγμάτευση
διμερών και διαπεριφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ως συμπλήρωμα και όχι ως 
υποκατάστατο του πολυμερούς πλαισίου. Μερικοί ενδεχομένως να υποστηρίξουν ότι η
σύναψη αυτού του τύπου των συμφωνιών θα οδηγήσει τους εμπορικούς εταίρους να χάσουν 
το ενδιαφέρον τους για διαπραγμάτευση στα πλαίσια του ΠΟΕ εάν επιτύχουν την επιθυμητή 
πρόσβαση στις αγορές στόχου. Βλέπουν επίσης ένα κίνδυνο στον πολλαπλασιασμό αυτών
των συμφωνιών που θα υπονομεύσει το πολυμερές εμπορικό σύστημα με τη δημιουργία
ανταγωνιστικών εμπορικών συγκροτημάτων. Άλλοι ίσως να αντιπαραβάλλουν το γεγονός ότι
οι συμφωνίες προσφέρουν μια ευκαιρία, η οποία δεν προσφέρεται επί του παρόντος στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ, για τη διαπραγμάτευση της αειφόρου ανάπτυξης και άλλων ρητρών, και 
την εξάρτηση των παραχωρήσεων από το σεβασμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων. Η προτίμηση για τις διμερείς συμφωνίες μπορεί απλώς να οφείλεται στο λιγότερο
περίπλοκο χαρακτήρα τους και την πεποίθηση ότι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα 
μέσω μιας επιλεκτικής προσέγγισης των εμπορικών εταίρων. Επί του παρόντος υπάρχει 
«ανταγωνισμός» μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ ως προς το ποιος θα εισέλθει πρώτος -και υπό 
ποίους όρους- στις νέες αγορές.

Υπάρχει σαφής ανάγκη για την ΕΕ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών, να
εξασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομέων και να 
προωθηθούν τόσο τα αμυντικά όσο και τα επιθετικά ευρωπαϊκά γεωργικά συμφέροντα. Η
συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου
εξασφαλίζει την προστασία του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου, καθώς επίσης ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.

Ο πολυλειτουργικός ρόλος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα μπορεί να χρησιμεύσει ως
καταλύτης για νέα παραδείγματα, εφόσον προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας στις 
κοινωνίες μας, ο εφοδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της αγοράς: 
επισιτιστική ασφάλεια, ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους 
πολίτες της ΕΕ. Υπάρχει αύξηση στη ζήτηση των τροφίμων σε παγκόσμια κλίμακα και ένα 
υπόβαθρο υψηλότερου κόστους παραγωγής, σοβαρής αστάθειας των γεωργικών αγορών, 
λιγότερης γης, λιγότερων υδάτινων πόρων και μειωμένων ενεργειακών εισροών. Μια ισχυρή
ΚΓΠ είναι επίσης απαραίτητη για την προστασία, την περιβαλλοντική αειφορία και την 
οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ έναντι της απειλής της εγκατάλειψης 
της γης και της συρρίκνωσης του πληθυσμού της υπαίθρου.

Η οικονομική γεωγραφία της ΚΓΠ συνδέεται με άλλους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους. 
Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας έχει μια καθαρή προστιθέμενη αξία και έναν μείζονα ρόλο
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στη στρατηγική της ΕΕ του 2020 για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ τόσο εσωτερικά όσο και ως ηγετικός 
παγκόσμιος παράγοντας. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στο 
κατά πόσον η γεωργία θα εξακολουθήσει να έχει μια πλήρη θετική συνεισφορά στους 
στόχους αυτούς. Η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να υπονομεύει τη δυναμική του γεωργικού 
τομέα της ΕΕ. Αντίθετα, η εμπορική πολιτική και η γεωργική πολιτική μπορούν και πρέπει να 
αλληλοϋποστηρίζονται.


