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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα 
στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου 
καταδεικνύουν ότι περίπου το 60 % των 
πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι ωφελείται 
από το διεθνές εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κοινό είναι πολύ 
ενημερωμένο σχετικά με την εμπορική 
πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισοί εξ όσων 
ερωτήθηκαν προτείνουν ότι 
προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι η δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ και η προστασία 
των περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν μια 
κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική για 
την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές 
συμφωνίες, η οποία θα έχει ως στόχο την 
αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων για 
το εμπόριο και την παροχή όσο το 
δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, ενώ 
παράλληλα θα απευθύνεται σε 
συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη και θα 
αυξάνει την ευαισθητοποίηση των 
οικονομικών φορέων σχετικά με τις 
εμπορικές συμφωνίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
της ΕΕ ζητούν διαρκώς περισσότερο την 
προσαρμογή της ΕΕ στις νέες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό τμήμα 
της κοινής γνώμης είναι πολύ 
ενημερωμένο σχετικά με την εμπορική 
πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες· και 
θεωρεί ότι προτεραιότητες της εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ και 
η προστασία των περιβαλλοντικών και 
υγειονομικών προτύπων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μια 
κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική για 
την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές 
συμφωνίες, η οποία θα έχει ως στόχο την 
παροχή ολοκληρωμένης, αξιόπιστης και 
ουδέτερης ενημέρωσης στο κοινό·
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει προκαλέσει πολύπλευρη 
κρίση με μακροπρόθεσμες συνέπειες και 
έχει αποκαλύψει την έλλειψη 
ανθεκτικότητας των παγκόσμιων αλυσίδων 
αξίας για ορισμένα βασικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού 
εξοπλισμού και των ιατρικών συσκευών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε 
την ανάγκη για πιο εύρωστες και 
ανθεκτικές αλυσίδες παραγωγής, καθώς 
και την ανάγκη επένδυσης σε 
στρατηγικούς τομείς, ώστε να αυξηθεί η 
ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστημονικά τεκμηριωμένες εκθέσεις 
επισημαίνουν αυξανόμενους κινδύνους 
πανδημιών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
και φαινομένων σχετιζόμενων με την 
κλιματική αλλαγή που μπορούν να 
επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί 
Εμπορίου της G20 έχουν δεσμευτεί να 
μετριάσουν τις επιπτώσεις της νόσου 
COVID-19 στο διεθνές εμπόριο και τις 
επενδύσεις εξακολουθώντας να 
συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 
ελεύθερου, δίκαιου, χωρίς διακρίσεις, 
διαφανούς, προβλέψιμου και σταθερού 
εμπορικού και επενδυτικού 
περιβάλλοντος, και διατηρώντας τις 
αγορές μας ανοικτές, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής διασυνοριακή 
ροή ζωτικών ιατρικών προμηθειών και 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 κατέδειξε την τρωτότητα της 
οικονομίας της ΕΕ και την εξάρτηση από 
αλυσίδες εφοδιασμού ύστερα από χρόνια 
δογματικής εμμονής στην ελευθέρωση 
του εμπορίου, και προκάλεσε μια 
πολύπλευρη κρίση με μακροπρόθεσμες 
συνέπειες και έχει αποκαλύψει την έλλειψη 
ανθεκτικότητας των παγκόσμιων αλυσίδων 
αξίας για ορισμένα βασικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού 
εξοπλισμού και των ιατρικών συσκευών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε 
την ανάγκη για πιο εύρωστες και 
ανθεκτικές αλυσίδες παραγωγής, καθώς 
και την ανάγκη επένδυσης σε 
στρατηγικούς τομείς, ώστε να αυξηθεί η 
ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστημονικά τεκμηριωμένες εκθέσεις 
επισημαίνουν αυξανόμενους κινδύνους 
πανδημιών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
και φαινομένων σχετιζόμενων με την 
κλιματική αλλαγή που μπορούν να 
επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί 
Εμπορίου της G20 δεν αντιμετώπισαν 
κατάλληλα τις γενεσιουργές αιτίες της 
κρίσης προχωρώντας στη μεταρρύθμιση 
των αλυσίδων παραγωγής ώστε να 
εξασφαλίσουν τη διαφοροποίηση και την 
ανθεκτικότητα της οικονομίας, επιπλέον 
της ανάγκης να διασφαλίζεται η συνεχής 
διασυνοριακή ροή ζωτικών ιατρικών 
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εξοπλισμού, καίριων γεωργικών προϊόντων 
και άλλων βασικών αγαθών και 
υπηρεσιών·

προμηθειών και εξοπλισμού, καίριων 
γεωργικών προϊόντων και άλλων βασικών 
αγαθών και υπηρεσιών·
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1. σημειώνει ότι σημαντικές πτυχές 
του παγκόσμιου πλαισίου έχουν 
μετατοπισθεί και ότι την τελευταία διετία 
έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο να 
αποτελέσουν αντικείμενο προβλέψεων, με 
εντάσεις να προκύπτουν τα δύο τελευταία 
έτη· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει ένα 
ανοικτό, ελεύθερο, πολυμερές σύστημα 
εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε 
κανόνες, είναι προβλέψιμο και δίκαιο, και 
το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί και να 
προστατευθεί· επισημαίνει ότι, παρά το 
δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, η 
ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 84,6 
δισεκατομμυρίων ευρώ (το 2018) στο 
εμπόριο προϊόντων με τους οικείους 
εταίρους εμπορικών συμφωνιών, σε 
σύγκριση με το συνολικό εμπορικό 
έλλειμμά της με τον υπόλοιπο κόσμο 
ύψους περίπου 24,6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ· υπενθυμίζει ότι περισσότερες από 
36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
υποστηρίζονται από τις εξαγωγές εκτός 
της ΕΕ·

1. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι σημαντικές πτυχές του παγκόσμιου 
πλαισίου έχουν μετατοπισθεί και ότι την 
τελευταία διετία έχει αποδειχθεί ότι είναι 
δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο 
προβλέψεων, με εντάσεις να προκύπτουν 
τα δύο τελευταία έτη, καθώς και για την 
τρωτότητα της οικονομίας της ΕΕ και 
την εξάρτησή της από αλυσίδες 
εφοδιασμού σε ουσιώδη προϊόντα, λόγω 
της πολυετούς ελευθέρωσης· 
επαναλαμβάνει ότι στηρίζει ένα ανοικτό, 
ελεύθερο, πολυμερές σύστημα εμπορικών 
συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες, 
είναι προβλέψιμο και δίκαιο, και το οποίο 
πρέπει να διαφυλαχθεί αλλά παράλληλα να 
μεταρρυθμιστεί ώστε να είναι 
διαφανέστερο, δημοκρατικότερο και 
σύμφωνο με την ιεραρχία των κανόνων 
διεθνούς δικαίου· θεωρεί ότι απαιτείται ο 
ριζικός αναπροσανατολισμός της κοινής 
εμπορικής πολιτικής προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, να ενισχυθούν οι δημόσιες 
υπηρεσίες, να προστατευτούν οι 
στρατηγικού και οι τρωτοί τομείς της 
οικονομίας, και να διαφοροποιηθούν οι 
οικονομικές δραστηριότητες, με στόχο 
την αντιμετώπιση των μεγάλων 
προκλήσεων όπως οι πανδημίες, η 
κλιματική αλλαγή και η φτώχεια·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιμένει ότι η εμπορική στρατηγική 
της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τα 
συμφέροντα και τις αξίες της Ένωσης 
όταν αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο, να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
ΕΕ και να δημιουργήσει οικονομική 
ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· θεωρεί, 
ως εκ τούτου, ότι ένα φιλόδοξο πολυμερές, 
πλειονομερές και διμερές θεματολόγιο, η 
σύναψη δίκαιων και γόνιμων εμπορικών 
συμφωνιών για αμφότερα τα μέρη, 
εξασφαλίζοντας αυστηρή αμοιβαιότητα με 
σεβασμό των ευρωπαϊκών υψηλών 
κανόνων και προτύπων στους ευαίσθητους 
τομείς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους, η 
εξάλειψη των αδικαιολόγητων εμπορικών 
φραγμών, και η χρήση μέσων εμπορικής 
άμυνας όταν είναι απαραίτητο αποτελούν 
τον καλύτερο τρόπο για να καταστεί η ΕΕ 
ανταγωνιστικότερη σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

3. επιμένει ότι η εμπορική στρατηγική 
της ΕΕ πρέπει να αποκρίνεται στις νέες 
προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, να 
αυξήσει την ανθεκτικότητα της 
βιομηχανίας της ΕΕ και να ευθυγραμμιστεί 
με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι ένα φιλόδοξο διεθνές, 
πολυμερές, πλειονομερές και διμερές 
θεματολόγιο, η σύναψη δίκαιων και 
γόνιμων εμπορικών συμφωνιών για 
αμφότερα τα μέρη, εξασφαλίζοντας 
αυστηρή αμοιβαιότητα με σεβασμό των 
ευρωπαϊκών υψηλών κανόνων και 
προτύπων στους ευαίσθητους τομείς, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους, η 
εξάλειψη των αδικαιολόγητων εμπορικών 
φραγμών, και η χρήση μέσων εμπορικής 
άμυνας όταν είναι απαραίτητο αποτελούν 
τον καλύτερο τρόπο για να καταστεί η ΕΕ 
ανταγωνιστικότερη σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
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5. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών· ζητεί περαιτέρω ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, ώστε να 
επιτευχθούν συνέργειες και να βελτιωθούν 
τα αποτελέσματα· τονίζει επίσης, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη βελτίωσης των 
στρατηγικών αξιολόγησης των 
συμφωνιών, και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη εκτίμηση 
επιπτώσεων για κάθε εμπορική συμφωνία, 
η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται 
εγκαίρως και να διενεργείται από 
ανεξάρτητους φορείς·

5. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών· ζητεί περαιτέρω ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, ώστε να 
επιτευχθούν συνέργειες και να βελτιωθούν 
τα αποτελέσματα· τονίζει επίσης, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη βελτίωσης των 
στρατηγικών αξιολόγησης των 
συμφωνιών, και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη εκτίμηση 
επιπτώσεων για κάθε εμπορική συμφωνία, 
η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται 
εγκαίρως με τη χρήση αξιόπιστων 
οικονομικών μοντέλων και να διενεργείται 
από ανεξάρτητους φορείς·
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7. τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να εκπονήσουν μια καλύτερη 
στρατηγική επικοινωνίας όσον αφορά τα 
οφέλη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ 
και την ευαισθητοποίηση, ώστε να 
προσεγγίσουν αποτελεσματικά την 
κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη· 
υπενθυμίζει ότι οι χάρτες πορείας 
παρέχουν την ευκαιρία στην Επιτροπή να 
επικοινωνήσει και να εξηγήσει τους 
λόγους πίσω από μια συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία και τους στόχους της, 
καθώς και να προσεγγίσει την κοινωνία 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη και να λάβει 
ανατροφοδότηση· θεωρεί ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να μεριμνήσει για την απόλυτη 
διαφάνεια των χαρτών πορείας και άλλων 
δραστηριοτήτων διαβούλευσης, ώστε να 
μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους και να 
εγγυηθεί τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών·

7. τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα 
με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και να λάβουν ανατροφοδότηση· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
μεριμνήσει για την απόλυτη διαφάνεια των 
χαρτών πορείας και άλλων 
δραστηριοτήτων διαβούλευσης, ώστε να 
μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους και να 
εγγυηθεί τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών·
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11. εκφράζει τη λύπη του για τις 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
διαταραχής του διεθνούς εμπορίου και των 
παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με 
ενδεχόμενες ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές 
διατάξεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες 
στηρίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα και 
ιατρικό εξοπλισμό·

11. εκφράζει τη λύπη του για τις 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
διαταραχής του διεθνούς εμπορίου και των 
παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με 
ενδεχόμενες ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές 
διατάξεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες 
στηρίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα και 
ιατρικό εξοπλισμό, και εξασφαλίζουν την 
επισιτιστική τους ασφάλεια·
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13. τονίζει ότι πρόκειται για μια 
κρίσιμη στιγμή για την προώθηση μιας 
ανοικτής, δίκαιης, ισορροπημένης, 
βιώσιμης και βασισμένης σε αξίες 
πολυμέρειας και για την προώθηση του 
παγκόσμιου εμπορικού συστήματος· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
αδιέξοδο του ΠΟΕ, το οποίο απαιτεί 
ενεργά μέτρα και δεσμεύσεις από όλα τα 
μέλη του ΠΟΕ· επαναλαμβάνει ότι 
δεσμεύεται να προασπίζει το πολυμερές 
εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε 
κανόνες·

13. τονίζει ότι πρόκειται για μια 
κρίσιμη στιγμή για την προώθηση μιας 
ανοικτής, δίκαιης, ισορροπημένης, 
βιώσιμης και βασισμένης σε αξίες 
πολυμέρειας και για την προώθηση του 
παγκόσμιου εμπορικού συστήματος· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
αδιέξοδο του ΠΟΕ, το οποίο απαιτεί 
ενεργά μέτρα και δεσμεύσεις από όλα τα 
μέλη του ΠΟΕ· επαναλαμβάνει ότι 
δεσμεύεται να προασπίζει το πολυμερές 
εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε 
κανόνες και το διεθνές δίκαιο·
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17. επικροτεί την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν το πολυμερές επενδυτικό 
δικαστήριο (MIC)· σημειώνει ότι το 
Διεθνές Δικαστικό Σύστημα (ICS) 
προορίζεται να αποτελέσει εφαλτήριο για 
το MIC· εκφράζει τη λύπη του για την 
εξαιρετικά αργή πρόοδο των κρατών 
μελών όσον αφορά την κατάργηση των 
ενδοενωσιακών διμερών επενδυτικών 
συμφωνιών (ΔΕΣ), και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει δράση όπου 
απαιτείται·

17. συμμερίζεται την παγκόσμια 
ανησυχία σχετικά με τα καταχρηστικά 
συστήματα επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους και καλεί την Επιτροπή να 
απέχει από την προώθηση ή τη 
διαπραγμάτευση κάθε μορφής ειδικών 
συστημάτων δικαιοσύνης ή διαιτησίας 
για εταιρικούς και ξένους επενδυτές όπως 
τα ISDS, ICS, MIC ή άλλα· καλεί την 
Επιτροπή να ακυρώσει τα συστήματα 
αυτά επαναδιαπραγματευόμενη τις 
τρέχουσες ΣΕΕ και να βρεί τρόπο να 
εγκαταλείψει σύντομα τη σκανδαλώδη 
Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη, που 
κοστίζει στα κράτη μέλη δισεκατομμύρια 
ευρώ και καθιστά δαπανηρότερη και 
δυσχερέστερη την αναγκαία στροφή της 
ενεργειακής παραγωγής τους σύμφωνα με 
την Πράσινη Συμφωνία και τη Συμφωνία 
του Παρισιού· εκφράζει τη λύπη του για 
την εξαιρετικά αργή πρόοδο των κρατών 
μελών όσον αφορά την κατάργηση των 
ενδοενωσιακών διμερών επενδυτικών 
συμφωνιών (ΔΕΣ), και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει δράση όπου 
απαιτείται·
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20. θυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ως 
εταίρο, με τον οποίο καλείται να εξεύρει 
λύσεις για τα εμπορικά ζητήματα κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς και για τις απειλές 
και τις τριβές στο εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωεδαφικής 
εφαρμογής των νόμων που εγκρίθηκαν από 
τις ΗΠΑ, που δεν συνάδουν με το διεθνές 
δίκαιο· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για 
την αποκατάσταση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και των στενών εμπορικών 
σχέσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων· είναι 
της άποψης ότι μια περιορισμένη 
εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικό βήμα·

20. θυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ως 
εταίρο, με τον οποίο καλείται να εξεύρει 
λύσεις για τα εμπορικά ζητήματα κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς και για τις απειλές 
και τις τριβές στο εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωεδαφικής 
εφαρμογής των νόμων που εγκρίθηκαν από 
τις ΗΠΑ, που δεν συνάδουν με το διεθνές 
δίκαιο· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για 
την αποκατάσταση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και των στενών εμπορικών 
σχέσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων· είναι 
της άποψης ότι δεν θα πρέπει να 
υπογραφεί εμπορική συμφωνία, έστω και 
περιορισμένη, με τις ΗΠΑ , εφόσον η 
χώρα αυτή δεν έχει υπογράψει και δεν 
εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού, 
και εφόσον επιβάλλει παράνομα εμπορικά 
μέτρα και εξωεδαφικές κυρώσεις·
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