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Έκθεση A8-0220/2016 

Tiziana Beghin 

Μια μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις 

2015/2105(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0220/2016 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο 

μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του προς την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις 

για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων και επί της συμφωνίας 

για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών της 8ης Ιουλίου 2015 και της 3ης 

Φεβρουαρίου 2016, αντίστοιχα, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους - Προς μια 

πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις», 

 έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

του Alfred-Maurice de Zayas, ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και την έκθεση προς τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, του Olivier de Schutter, πρώην ειδικού εισηγητή των 

Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην τροφή,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη επέτειο 

από την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο 

Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές1, 

 έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση αριθ. 2/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον τίτλο 

«Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών;», 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, 

την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, την 

πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ορυκτά από ζώνες 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0175. 
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συγκρούσεων, τη ρήτρα περί διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του νόμου του 

Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία και το γαλλικό νομοσχέδιο σχετικά με 

το καθήκον αρωγής, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς 

εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι 

κλιματικές αλλαγές1, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες2, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες3, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την 

προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, 

ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσόφυλα άτομα (ΛΟΑΔΜ) οι 

οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την εντολή που ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Ανοικτή 

Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών (OEIGWG) για την ανάπτυξη 

νομικώς δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις διακρατικές εταιρείες και άλλες 

επιχειρήσεις, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την 

έκθεση για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο που συμβάλλει 

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική της ευημερία και σταθερότητα, στη βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο, την πολιτισμική πολυμορφία και τις 

ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο στον 21ο αιώνα πρέπει να οργανωθεί και να 

αναδιαρθρωθεί στο φως του σοβαρού αντικτύπου των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας 

πάνω στις εγχώριες, περιφερειακές και διεθνείς οικονομίες, των ριζικών αλλαγών στην 

παραγωγή ή τις υπηρεσίες ως αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών, και της 

                                                 
1 EE C 99E της 3.4.2012, σ. 94. 
2 EE C 99E της 3.4.2012, σ. 31. 
3 EE C 99E της 3.4.2012, σ. 101. 
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ψηφιοποίησης της βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής, η οποία έχει μεταβάλει το 

πλαίσιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές του πλανήτη και, ως 

εκ τούτου, έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 

παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και την προστασία των αποκλινόντων συμφερόντων των 

πληθυσμών σε διάφορες περιοχές του κόσμου· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξανόμενος αριθμός πολιτών επικρίνει έντονα, ακόμη και 

απορρίπτει, τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) θεωρώντας ότι είναι 

ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις και τις βαθιές και 

μακροχρόνιες συνέπειες για την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη των εμπορικών 

εταίρων και την ικανότητά τους να αναπτύσσουν την παραγωγική τους ικανότητα, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν διαρκείς βιώσιμες οικονομικές επιδόσεις που 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του πληθυσμού, 

περιλαμβανομένων των τρεχουσών αρνητικών συνεπειών για τις μακροοικονομικές και 

μικροοικονομικές σχέσεις και τις προϋποθέσεις, οι οποίες πολύ συχνά έχουν ως 

αποτέλεσμα το κλείσιμο βιομηχανιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη μείωση 

θέσεων απασχόλησης, τη μετεγκατάσταση ολόκληρων βιομηχανιών προς τρίτες χώρες, 

το περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπινγκ, την εξαφάνιση της οικογενειακής και της 

μεσαίας γεωργίας, τη μείωση της πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, τη 

μείωση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την επιδείνωση των αρνητικών τάσεων, όπως 

η επιζήμια κλιματική αλλαγή και η συνέχιση της φτώχειας τόσο στις αναπτυσσόμενες 

όσο και στις εκβιομηχανισμένες χώρες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της προφύλαξης ορίζεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ και 

έχει υποχρεωτική εφαρμογή· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η συμμετοχή τους είναι απαραίτητες, και ότι 

δεν υπάρχει κανένας λόγος για την άρνηση πρόσβασης των πολιτών σε όλα τα βασικά 

έγγραφα εμπορικών διαπραγματεύσεων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής και των εμπορικών 

διαπραγματεύσεων που διεξάγει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 

ευαισθησία ορισμένων τομέων όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς, ιδίως του 

γεωργικού τομέα, αλλά και βιομηχανικών κλάδων όπως η χαλυβουργία, καθώς και τη 

σημασία των δημόσιων συμβάσεων για εγχώριες και περιφερειακές ΜΜΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση προκαλείται όχι μόνο από τις συγκρούσεις και 

από αποτυχημένες, εσφαλμένες αντιλήψεις ως προς τη χρήση στρατιωτικών μέσων για 

την επίτευξη βιώσιμων λύσεων σε αυτές, από πολέμους, από την οικονομική και 

κοινωνική ανισότητα, από αναταράξεις στο εσωτερικό των κρατών μελών ή μεταξύ 

κρατών και/ή περιφερειών και από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις 

συνθήκες διαβίωσης σε όλο και περισσότερες χώρες, αλλά και από την επιβολή της 

ανισόμετρης, άδικης και συχνά καταστροφικής νεοφιλελεύθερης λογικής του 

ελεύθερου εμπορίου· 

1. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, παρά την ευρεία και αυξανόμενη 

αντίθεση που εκφράζουν οι πολίτες στην ισχύουσα πολιτική διεθνούς εμπορίου της ΕΕ, 

η οποία χαρακτηρίζεται από φιλελευθεροποίηση, χαλάρωση των ρυθμίσεων, ευθύνη για 

την υποβάθμιση των προτύπων, τις μετεγκαταστάσεις και τις εκτεταμένες απώλειες 
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θέσεων απασχόλησης και το κλείσιμο της βιομηχανιών και ΜΜΕ, και συνδυάζεται με 

τη λιτότητα, η νέα στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους — Προς μια πιο 

υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» δεν προσφέρει καμία σημαντική 

αλλαγή στρατηγικής στην κατεύθυνση των δίκαιων και εναλλακτικών εμπορικών 

ανταλλαγών που συμβάλλουν ουσιαστικά στο «Εμπόριο για όλους»· 

2. απορρίπτει τις συμφωνίες για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και 

Επενδύσεων (TTIP), τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά 

(CETA) και τη Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (TiSA), και καλεί την Επιτροπή 

να καθιερώσει τις δίκαιες εμπορικές σχέσεις ως προτεραιότητα με εταίρους που 

ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη συμπληρωματικότητας και συνεργασίας με στόχο τη 

δημιουργία ενός ειρηνικού και πολυπολικού κόσμου, ενισχύοντας τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά δικαιώματα και πρότυπα, με διαφοροποίηση των οικονομιών τους και 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, επέκταση της αειφόρου ανάπτυξης (επίτευξη 

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) κατ’ ελάχιστο), αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής, εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, διασφάλιση της 

προστασίας και της ανάπτυξης των βασικών δημόσιων υπηρεσιών και των κοινών 

αγαθών, της επισιτιστικής ασφάλειας και κυριαρχίας και της πολιτιστικής πολυμορφίας, 

αντί να δίνεται προτεραιότητα στη δημιουργία ενός τεράστιου εμπορικού συνασπισμού 

της με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), γεγονός που θα αποβεί προς όφελος και θα ενισχύσει την εξουσία 

των πολυεθνικών εταιρειών, του χρηματοπιστωτικού τομέα και των διεθνών 

επενδυτών· 

3. καλεί την Επιτροπή, λόγω του Brexit και των τεράστιων συνεπειών του για το 

εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ, να αναστείλει αμέσως την κύρωση της 

CETA, της ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης και των εκκρεμών συμφωνιών 

οικονομικής εταιρικής σχέσης, και να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις για τις 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, όπως η ΤΤΙΡ, TISA και οι συμφωνίες Ιαπωνίας-ΕΕ 

και Mercosur-ΕΕ, μέχρις ότου γίνει συζήτηση σχετικά με τα αίτια του Brexit, για 

παράδειγμα τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο αυξανόμενος 

αριθμός των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και οι επιπτώσεις τους όσον αφορά τη 

μετεγκατάσταση και την απώλεια θέσεων εργασίας και ο αντίκτυπος του Brexit για την 

εξωτερική εμπορική πολιτική· 

4. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να αποφεύγει την έγκριση σημαντικών κανονισμών 

και οδηγιών που ζητούνται από τους πολίτες και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως 

οι κανονισμοί για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), η οδηγία 

σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και ο κανονισμός σχετικά με την ενδοκρινική 

διαταραχή στα φυτοφάρμακα, με το επιχείρημα ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για την TTIP· 

5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και με το δίκαιο της ΕΕ, τα δικαιώματα του 

ανθρώπου υπερισχύουν έναντι των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων· 

6. αναγνωρίζει ότι η καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και κοινά 

αγαθά, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και τα 

φάρμακα, αποτελεί βασικό στοιχείο της ικανότητας των κρατών μελών να εγγυώνται 
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τον σεβασμό των ανθρώπινων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και 

της προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να αποφεύγουν να συμπεριλαμβάνουν στις εμπορικές συμφωνίες  αρνητικούς 

καταλόγους στις εμπορικές συμφωνίες, ούτε ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας 

κατάστασης (standstill) και ρήτρες μη αναστρεψιμότητας, που απειλούν την ικανότητα 

των κρατών μελών να αναστρέφουν τα επιτευχθέντα κατώτατα όρια απελευθέρωσης· 

Η δημοκρατία και η διαφάνεια 

7. καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τη δημοκρατία και να μην παρουσιάσει τις συμφωνίες 

ελεύθερων συναλλαγών, όπως οι CETA, TiSA και TTIP, ως συμφωνίες για τις οποίες η 

ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, που παραβιάζει το δικαίωμα των εθνικών 

κοινοβουλίων να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την κύρωση εμπορικών 

συμφωνιών που έχουν τεράστιες συνέπειες για την καθημερινή ζωή των πολιτών· 

αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί εμπορίου που αποτελούν μέρος των 

συμφωνιών σύνδεσης, εάν προηγουμένως δεν δώσουν τη συγκατάθεσή τους το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια· 

8. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγγυηθούν τη διαφάνεια και το ανοιχτό 

πνεύμα σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, συζητώντας ανοιχτά την 

εντολή για διαπραγματεύσεις και ζητώντας από τα εθνικά κοινοβούλια και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη συζητήσουν και να τη θέσουν σε ψηφοφορία πριν από 

την έγκρισή της, και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όλα τα βασικά έγγραφα των 

διαπραγματεύσεων για όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους 

βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων και τους πολίτες· 

9. καλεί το Συμβούλιο να δημοσιεύει πάραυτα όλες τις διαπραγματευτικές εντολές, ήδη 

εγκριθείσες και μελλοντικές· 

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια ισχυρή και ισόρροπη συμμετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για 

διεθνείς εμπορικές συμφωνίες ή οριζόντια νομοθεσία για τη θέσπιση διαδικασιών, 

προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και να 

υπάρξει προσανατολισμός της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών· 

11. αντιτίθεται τόσο στην συμπερίληψη ρητρών κανονιστικής συνεργασίας ρήτρες όσο και 

στη δημιουργία οργάνου κανονιστικής συνεργασίας το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να παρεμβαίνουν στη νομοθετική διαδικασία και περιορίζει τα 

περιθώρια άσκησης πολιτικής των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων· θεωρεί ότι, 

χωρίς να υπάρχει ανάγκη για μια ΣΕΣ, υφίστανται ήδη διμερείς και διεθνείς μηχανισμοί 

για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των περιττών τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και 

των πανομοιότυπων ή περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων και διατυπώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί σε επίπεδο Ηνωμένων 

Εθνών και Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· 

12. παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία τις επιπτώσεις από την ελευθέρωση του εμπορίου και 

την κατάργηση των ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή 

τρέχουσες πολιτικές λιτότητας και τη χρήση του εξωτερικού χρέους ως εργαλείου για 
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τη συγκέντρωση πλούτου, σχετικά με την αύξηση της φτώχειας και το ολοένα 

μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των πολύ εύπορων και των φτωχών στις περισσότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά επίσης στην Ευρώπη και άλλες χώρες του ΟΟΣΑ· 

13. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει σε εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες ή τις γειτονικές 

χώρες που είναι απρόθυμες να διαπραγματευθούν ΣΕΣ (όπως συμφωνίες οικονομικής 

εταιρικής σχέσης και συμφωνίες σύνδεσης) ή σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελεύθερων 

συναλλαγών (DCFTA), να αναπτύξουν το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις που 

αποτελούν εναλλακτική λύση στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους· 

14. υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, οι δεσμεύσεις σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα που 

βασίζονται στις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και των 

κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, αποτελούν ελάχιστα πρότυπα, πρέπει να είναι δεσμευτικές και πρέπει να 

αποτελούν ουσιαστικό μέρος των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ μέσω του καθορισμού 

εκτελεστών δεσμεύσεων· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει πέρα από την υπάρχουσα 

μη δεσμευτική, εθελοντική προσέγγιση όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, και να στηρίξει ενεργά την Ανοικτή Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας των 

Ηνωμένων Εθνών (OEIGWG) στην ανάπτυξη νομικώς δεσμευτικού διεθνούς μέσου για 

τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις· 

15. υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών διασφάλισης στις 

εμπορικές συμφωνίες· ζητεί ταυτόχρονα την ενσωμάτωση αποτελεσματικού 

μηχανισμού επιβολής εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων που βρίσκονται 

εκτός πεδίου εφαρμογής της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί τη θέσπιση ενός 

μηχανισμού, σύμφωνα με τον οποίο το Κοινοβούλιο, οργανώσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα έχουν τη δυνατότητα να 

ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις παραβιάσεις 

από τρίτους των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη ρήτρα περί ουσιαστικών 

στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη αποφάσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο Ηνωμένων 

Εθνών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διαρθρωμένη και αποπολιτικοποιημένη 

διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι διαβουλεύσεις με έναν εταίρο σχετικά με 

εικαζόμενες παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια για το 

εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με σαφή κριτήρια· 

16. επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο σεβασμός των ευρωπαϊκών και διεθνών 

κανόνων όσον αφορά το εμπόριο όπλων, και ιδίως της συνθήκης του ΟΗΕ για το 

εμπόριο όπλων και του ενωσιακού κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων· 

υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης αποτελεί μέσο οικονομικής 

διπλωματίας που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των 

γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική νομοθεσία 

περί εξαγωγικών ελέγχων είναι επίσης βασική παράμετρος της εμπορικής πολιτικής της 

ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της ΕΕ 

σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης, σε μια προσπάθεια 

επίτευξης των στρατηγικών στόχων και υπεράσπισης των οικουμενικών αξιών που 
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υποστηρίζει η ΕΕ· 

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει τη διάσταση του 

φύλου των εμπορικών συμφωνιών στην ανακοίνωσή της «Εμπόριο για όλους», ιδίως 

όσον αφορά τις επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής για τα δικαιώματα των γυναικών 

και των κοριτσιών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην υγεία και συναφών 

δικαιωμάτων όπως εκείνα που συνδέονται με την αναπαραγωγική υγεία, την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε τροφή, εργασία, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και 

νερό· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να αξιοποιήσει 

τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως μέσο προώθησης της ισότητας των φύλων 

παγκοσμίως, καθώς και να διασφαλίσει ότι άνδρες και γυναίκες θα μπορούν να 

επωφελούνται εξίσου από το εμπόριο και να προστατεύονται σε παρόμοιο βαθμό από 

τις αρνητικές του επιπτώσεις· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου θα περιλαμβάνεται, οριζοντίως, σε όλες τις 

μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τον αντίκτυπο 

από πλευράς φύλου των εμπορικών συμφωνιών που βρίσκονται σε ισχύ· 

18. εκφράζει αποδοκιμασία για την αποδυνάμωση, και τη μείωση του πεδίου εφαρμογής 

του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) και ζητεί να αντιστραφεί η πολιτική 

αυτή· απορρίπτει τη μείωση των μονομερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, θεωρώντας 

ότι αποτελεί μορφή εκβιασμού ώστε να εξαναγκάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες να 

υπογράφουν συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ· 

Αλυσίδες αξίας και θεμελιώδεις αξίες και πρότυπα 

19. φρονεί ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να συμβάλλει στο να διασφαλίζεται μια 

διαφανής διαδικασία παραγωγής καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και η 

συμμόρφωση με θεμελιώδη περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα 

ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες για τα πρότυπα δέουσας 

επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού, προχωρώντας πέρα από τις υπάρχουσες μη 

δεσμευτικές υποχρεώσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τη Διεθνή 

Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και 

την ανάπτυξη (UNCTAD), για να αναπτύξουν μία παγκόσμια προσέγγιση της 

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, ιδίως στον τομέα της ένδυσης· υπογραμμίζει τη 

σημασία του εντοπισμού και της αξιολόγησης νέων τομεακών ή γεωγραφικών 

ευκαιριών για συμπληρωματικές υπεύθυνες πρωτοβουλίες αλυσίδας εφοδιασμού· 

προσβλέπει στην προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα εργασιακά 

δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη· 

20. ζητεί η βοήθεια για το εμπόριο και η τεχνική βοήθεια να έχουν στόχο την ενδυνάμωση 

των φτωχών παραγωγών, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, την ισότητα και 

την ενδυνάμωση των γυναικών και των συνεταιρισμών, προκειμένου να αυξηθούν τα 

οφέλη από το εμπόριο στις τοπικές και τις περιφερειακές αγορές· 

21. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νομοθεσία με στόχο την απαγόρευση των εισαγωγών 

οποιωνδήποτε αγαθών παράγονται με οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού ή 

περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, καταναγκαστικής εργασίας ή σύγχρονης δουλείας και, έως 

τότε, να ενισχύσει τους ελέγχους των εισαγωγών και των αλυσίδων εφοδιασμού για 

δεοντολογικούς λόγους· 
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22. τονίζει ότι είναι απαραίτητη η επανεξισορρόπηση της προστασίας των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προς μια ευέλικτη, καινοτόμο και αποτελεσματική 

προσέγγιση για τη διευκόλυνση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

επιδιώξεων καινοτομίας των αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ άλλων με σκοπό την 

περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξιών· ζητεί η εν λόγω 

επανεξισορρόπηση να συνδυάζονται με στρατηγικές για την ουσιαστική πρόσβαση στα 

φάρμακα, για τη μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και την προστασία 

των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα των 

εδαφών τους και τις παραδοσιακές τους γνώσεις· 

23. ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την πλήρη και 

αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων ευελιξίας που περιέχει η συμφωνία TRIPS, 

που αναγνωρίζονται και επιβεβαιώνονται από τη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη 

συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001, ώστε 

να είναι σε θέση να παρέχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά απαραίτητα φάρμακα 

στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων τους για τη δημόσια υγεία· υπενθυμίζει, εν 

προκειμένω, στο Συμβούλιο να τηρήσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε για τη δήλωση 

της Ντόχα, εξασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή εγγυάται ρητώς την πρόσβαση σε φάρμακα 

κατά τη διαπραγμάτευση διατάξεων σχετικών με τον φαρμακευτικό τομέα στο πλαίσιο 

των μελλοντικών διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών με 

αναπτυσσόμενες χώρες, ή όταν οι αναπτυσσόμενες χώρες δρομολογούν τη διαδικασία 

προσχώρησης στον ΠΟΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ μέρους της 

Επιτροπής υποστήριξη του αιτήματος των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) για 

παράταση της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα των φαρμάκων, παρά το γεγονός ότι 

το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την τελική απόφαση του Συμβουλίου TRIPS 

του ΠΟΕ να παραχωρήσει παράταση μόνο για 17 έτη· καλεί την Επιτροπή να μην 

επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε τρίτες χώρες που κάνουν χρήση των συμβατών με 

τον ΠΟΕ κανόνων· 

24. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες ευνοούν την εδραίωση 

των συστημάτων δίκαιου εμπορίου στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή 

να εξασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων κατά μήκος ολόκληρης της 

αλυσίδας εφοδιασμού· 

Εκτίμηση επιπτώσεων και παρακολούθηση 

25. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την ακρίβεια τόσο εκ των προτέρων 

όσο και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων των εμπορικών συμφωνιών, με βάση την 

αναθεωρημένη μεθοδολογία και τη χρήση πιο αξιόπιστων οικονομικών μοντέλων· 

τονίζει ότι πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται εκτενής και ολοκληρωμένη εκτίμηση 

αντικτύπου στην αειφορία για τις πρωτοβουλίες εμπορικής πολιτικής, ιδίως στο φως 

της πρόσφατης σύστασης του Διαμεσολαβητή στην καταγγελία 1409/2014/JN σχετικά 

με τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ· φρονεί ότι οι αξιολογήσεις θα πρέπει να επεκτείνονται 

τουλάχιστον σε ευαίσθητους οικονομικούς τομείς, στα ανθρώπινα, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά δικαιώματα, στη γεωργία και την τοπική παραγωγή στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ), και εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη 

ενδιάμεσων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, καθώς και για την πολύ χαμηλή 

ποιότητα των υφιστάμενων αξιολογήσεων, όπως καταδεικνύεται στην ειδική έκθεση 
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02/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· επιμένει ότι, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών 

συμφωνιών, πρέπει να εκπονούνται υψηλότερης ποιότητας ενδιάμεσες και εκ των 

υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους Ευρωπαίους φορολογούμενους 

να αξιολογούν κατά πόσον οι εμπορικές συμφωνίες έχουν αποφέρει τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των 

εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, με ειδική έμφαση στις ΜΜΕ, στη 

δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο 

περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε χώρες εταίρους και να προτείνει πρόσθετα μέτρα για να 

διασφαλίσει ότι οι ΛΑΧ θα επωφεληθούν από τις εμπορικές πολιτικές μας· καλεί την 

Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό που θα προβλέπει την αναστολή των ΣΕΣ και των 

συμφωνιών σύνδεσης σε περίπτωση παραβιάσεων των κοινωνικών, των 

περιβαλλοντικών ή/και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ένα εκ των συμβαλλομένων 

μερών· 

ΠΟΕ 

26. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε εκ βάθρων μεταρρύθμιση του ΠΟΕ 

με κύριο στόχο να καταστεί πιο δημοκρατική και αποτελεσματική η λειτουργία του και 

να προσανατολιστούν οι εργασίες του στην εκ νέου ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης, με 

πλήρη συνέπεια του ΠΟΕ με τη σειρά προτύπων του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή και την 

ανάπτυξη, με στόχο να καταστεί η εμπορική πολιτική παράγοντας της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης και να υπηρετήσει την υπόθεση της αντιμετώπισης επειγουσών 

παγκόσμιων προκλήσεων· τονίζει ότι η αναμορφωμένη πολυμέρεια θα πρέπει να είναι η 

πρώτη προτεραιότητα για την εμπορική πολιτική της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του, 

σε αυτό το πλαίσιο, για το γεγονός ότι το διαρκώς διμερές και πλειομερές θεματολόγιο 

της ΕΕ δεν εξυπηρετεί την επίτευξη του πρωταρχικού αυτού στόχου, και καλεί, ως εκ 

τούτου, την Επιτροπή να παγώσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ΣΕΣ και να μην 

ανοίξει νέες· 

27. συντάσσεται με την άποψη ότι η ακόμα αυστηρότερη επιβολή των ΔΔΙ θέτει σε κίνδυνο 

τη θεμελιώδη ελευθερία της πληροφόρησης, καθώς και τη δημιουργία και τη διάδοση 

δημιουργικών προϊόντων που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη ενός ισχυρού 

πολιτιστικού τομέα, και ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται κατάχρηση της εν λόγω 

επιβολής με σκοπό τον περιορισμό της καινοτομίας και την παρεμπόδιση του υγιούς 

ανταγωνισμού· εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την ιδέα ότι η ολοένα αυξανόμενη 

προστασία και εφαρμογή των νόμων όσον αφορά τα ΔΔΙ στις συμφωνίες ελεύθερων 

συναλλαγών και στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα οδηγήσουν αυτομάτως σε θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα για όλα τα μέρη και υπογραμμίζει το γεγονός ότι συχνά τα οφέλη της 

επιβολής των ΔΔΙ είναι αδικαιολόγητα επαχθή για τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει 

ότι όσον αφορά ειδικότερα τα φαρμακευτικά προϊόντα ζωτικής σημασίας, είναι 

κεφαλαιώδες να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόσυρσης ορισμένων μέτρων επιβολής, 

ιδίως όταν τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται ώστε να αποτρέπουν τη διάθεση 

αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων σε ασθενείς σε αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί 

από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της σχετικά με την προστασία των ΔΔΙ, 

όπως είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, οι 

γεωγραφικές ενδείξεις και τα φαρμακευτικά προϊόντα· 
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Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς 

28. θεωρεί ότι η συμπερίληψη διατάξεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις 

εμπορικές συμφωνίες έχει συχνά αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· τονίζει 

ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να αυξήσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της 

φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις βάσει διεθνών 

προτύπων, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ανά χώρα και η αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών πρέπει να περιλαμβάνονται στις κατάλληλες διεθνείς συμφωνίες ώστε να 

υποστηρίζεται οποιαδήποτε περαιτέρω ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών· 

29. θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και των 

συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση έχει διερευνηθεί σε πολύ μικρό βαθμό και καλεί 

την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την αλληλεπίδραση των εργαλείων αυτών, καθώς 

και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη συνοχή της πολιτικής στο πλαίσιο της 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής· 

Ανάγκες των ΜΜΕ 

30. τονίζει ότι η μακρόπνοη εμπορική πολιτική πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις 

ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και 

προειδοποιεί για τον κίνδυνο που αποτελούν εμπορικές συμφωνίες όπως η TTIP, CETA 

και TiSA, οι οποίες ανοίγουν την αγορά της ΕΕ και μειώνουν έντονα τις ενδοκοινοτικές 

ανταλλαγές· παρατηρεί ότι μόνο το 13 % των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται 

ενεργά σε διεθνές επίπεδο εκτός ΕΕ, αν και αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των 

εξαγωγών της ΕΕ· 

31. επισημαίνει ότι η ταχύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε διαδικασίες 

αντιντάμπινγκ έχει καθοριστική σημασία για την προστασία τους από αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές· επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης του πολυμερούς πλαισίου 

του ΠΟΕ προκειμένου να είναι ενισχυθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ και να διασφαλιστεί η 

ταχύτερη επίλυση των διαφορών· 

32. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα υφιστάμενα εργαλεία στα πεδία 

της επικουρικότητας, της αποφυγής επικαλύψεων και της συμπληρωματικότητας σε 

συσχετισμό με τα αντίστοιχα προγράμματα των κρατών μελών και με μια Ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία προτού να διαμορφώσει νέες μεμονωμένες ενέργειες ενίσχυσης του 

διεθνούς χαρακτήρα των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο μια ανεξάρτητη αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων· 

Επενδύσεις και επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους  

33. απορρίπτει τη συμπερίληψη οποιουδήποτε μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ 

επενδυτών και κράτους (ISDS) (όπως ονομαζόταν προηγουμένως) ή τη νέα εκδοχή του 

(που είναι γνωστή ως ο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων), στις διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ή μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, και θεωρεί 

εντελώς απαράδεκτη για τη σύσταση ειδικών δικαστικών οργάνων αποκλειστικά για 
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επενδυτές· 

34. υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά δημόσιους πόρους, 

πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 

διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), οι 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) πρέπει να παρακολουθούν 

αποτελεσματικά τις χρηματικές ροές, τη βιωσιμότητα του χρέους και την προστιθέμενη 

αξία των σχεδίων τους για την αειφόρο ανάπτυξη· 

Εμπόριο και γεωργία. 

35. επιβεβαιώνει την απαραίτητη και υποχρεωτική εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, 

και επιμένει ότι η προάσπιση των υψηλών προτύπων της Ευρώπης όσον αφορά το 

περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων και τις 

κοινωνικές συνθήκες έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά 

τη δημόσια ηθική, τις επιλογές των καταναλωτών βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, τη 

βιώσιμη γεωργία, το υψηλό επίπεδο ιχνηλασιμότητας και σήμανσης προϊόντος και τη 

διασφάλιση του ότι όλες οι εισαγωγές συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της 

ΕΕ· αποκλείει την εισαγωγή ΓΤΟ και τη χρήση ορμονών για την παραγωγή τροφίμων, 

και ζητεί την αυστηρή ρύθμιση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών 

προϊόντων· τονίζει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις εισαγωγές στα σύνορα και 

επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σχετικά με τις 

συνθήκες παραγωγής και εμπορίας σε χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, ώστε να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της Ένωσης· 

36. υπενθυμίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων για την προώθηση παραδοσιακών 

ευρωπαϊκών γεωργικών τροφίμων, την προστασία των γεωργικών τροφίμων από 

επιζήμιες καιροσκοπικές πρακτικές, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των 

συνειδητών επιλογών των καταναλωτών και την προστασία των αγροτών παραγωγών 

και των γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ· 

Δημόσιες συμβάσεις 

37. υπενθυμίζει τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων για τις ΜΜΕ, καθώς και ως 

εργαλείων για την προώθηση βιώσιμων και δεοντολογικών προτύπων παραγωγής· 

τονίζει ότι, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, τα κράτη μέλη πρέπει να 

παραμένουν ελεύθερα να θεσπίζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα όπως το 

κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για τις διαδικασίες 

συμβάσεων· πιστεύει ότι οι πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 

ευθυγραμμίζονται με τη σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ· επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι μια από 

τις πιο ανοιχτές αγορές δημόσιων συμβάσεων μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ, και 

θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξισορροπήσει την κατάσταση αυτή και να εκδίδει 

νομικές πράξεις παρόμοια με τον Νόμο περί Μικρών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ο οποίος 

επιτρέπει θετικές διακρίσεις υπέρ τοπικών οικονομικών παραγόντων· 

Φυσικοί πόροι  

38. επισημαίνει ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, με προτεραιότητα στην 
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ανακύκλωση· αναγνωρίζει τη μεγάλη εξάρτηση των αναπτυσσόμενων χωρών και ιδίως 

των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) από τους φυσικούς πόρους· 

39. τονίζει την ανάγκη για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, και παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία 

σχετικά με  δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της 

ενέργειας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών εταιρικών σχέσεων 

και ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των διασφαλίσεων, και στην πρόληψη της 

διαρροής άνθρακα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που εκτίθενται στην COP 21· 

Η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών 

40. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη έξαρση των εγκλημάτων κατά 

άγριων ειδών και για το επακόλουθο παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, το οποίο δεν έχει 

μόνο καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στους αριθμούς των ειδών, 

αλλά συνιστά επίσης σαφή και υπαρκτό κίνδυνο για τα μέσα βιοπορισμού και τις 

τοπικές οικονομίες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ 

να εξαλείψει το εμπόριο άγριων ειδών στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ στο 

θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ιδίως στον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 15, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη όχι μόνο να διασφαλιστεί η 

εξάλειψη της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ειδών της 

χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και η ανάγκη να αντιμετωπιστούν τόσο η ζήτηση όσο 

και η προσφορά παράνομων προϊόντων άγριων ειδών· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, από 

την Επιτροπή, μετά από μια περίοδο περίσκεψης, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου 

και των κρατών μελών, να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο συμπερίληψης διατάξεων 

σχετικά με το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές 

συμφωνίες της ΕΕ· 

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των 

Περιφερειών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τη 

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, και τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου. 

Or. en 

 

 


