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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες σε μια περίοδο μείωσης των προϋπολογισμών 
βοήθειας, και θεωρεί ότι η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης θα πρέπει να υπόκειται σε διεθνώς συμφωνημένες αρχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και θεωρεί ότι η αρχή αυτή πρέπει να 
αναφέρεται ρητά σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά την προσθετικότητα, τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της ανάπτυξης·

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί που 
διευκολύνουν τη δημιουργία ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο 
των τοπικών βιομηχανιών μεταποίησης και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο το 
δυνατόν υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής 
αναβάθμισης·

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προώθηση εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης που 
διαμορφώνουν τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης των 
τοπικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των τοπικών δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενδογενή ανάπτυξη και την ενίσχυση της 
ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών για κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και την άμβλυνση 
της νομισματικής αστάθειας και της αστάθειας των τιμών των βασικών εμπορευμάτων 
που θέτουν σε κίνδυνο την πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

6. ζητεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την υπεύθυνη εξόρυξη, 
υλοτομία και την προμήθεια πρώτων υλών, παράλληλα με ιδιωτικά συστήματα που θα 
είναι προσηλωμένα στη βιωσιμότητα, σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, και να 
επιταχύνει την ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων και των διαδικασιών όσον 
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αφορά περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα·

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση 
μέσω ενός δεσμευτικού πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ είναι υπόλογες 
για τις πράξεις τους στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τα πρότυπα, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την αξιοπρεπή εργασία, τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές 
δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική προστασία, τη δημόσια και καθολική υγειονομική 
περίθαλψη, την καθολική πρόσβαση στα φάρμακα, τα τρόφιμα και την ασφάλεια των 
προϊόντων.


