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2019/2197(INI)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάφωρη παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 
δυνάμεις ασφαλείας στην Κολομβία, να 
εφαρμόσει τις ρήτρες των συμφωνιών για 
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, δεδομένου ότι αποτελούν 
ουσιώδη στοιχεία των συμφωνιών αυτών· 
επισημαίνει ότι η αναστολή αυτή μπορεί 
να είναι μερική και να επικεντρώνεται 
στους οικονομικούς τομείς που αντλούν 
όφελος από τη δολοφονία και τον 
εκτοπισμό του πληθυσμού, όπως οι 
κλάδοι της παραγωγής φοινικέλαιου και 
μπανάνας· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια 
που δεν έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή 
να μην το πράξουν έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή ένας αποτελεσματικός 
μηχανισμός που θα διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τον χάρτη πορείας και 
με τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στην προηγούμενη έκθεσή του σχετικά με 
την εφαρμογή της κοινής εμπορικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο 
δράσης 15 σημείων, της 27ης 
Φεβρουαρίου 2018, που κατάρτισαν οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής, αποτελεί μια 
καλή βάση προβληματισμού προκειμένου 
να βελτιωθεί η εφαρμογή των κεφαλαίων 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες νέας γενιάς 
περιέχουν ρήτρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και κεφάλαια για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, η πλήρης και συνολική 
εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη 
διασφάλιση και προαγωγή του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αξιών 
της Ένωσης και των υψηλών κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προτύπων· λαμβάνει 
υπό σημείωση την αξιολόγηση των 
κεφαλαίων περί βιώσιμης ανάπτυξης που 
περιέχει η έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή των ΣΕΣ και ζητεί την 
έγκαιρη εφαρμογή των υφιστάμενων 
διατάξεων ΕΒΑ· ζητεί από την Επιτροπή 
να αναπτύξει μια ακριβή και συγκεκριμένη 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της εφαρμογής των κεφαλαίων 
αυτών, δεδομένης της αδυναμίας 
διεξαγωγής της αξιολόγησής τους βάσει 
καθαρά ποσοτικών δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά 
με τον τρόπο ενίσχυσης της επιβολής του 
κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 

49. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στην προηγούμενη έκθεσή του σχετικά με 
την εφαρμογή της κοινής εμπορικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο 
δράσης 15 σημείων, της 27ης 
Φεβρουαρίου 2018, που κατάρτισαν οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής, αποτελεί μια 
καλή βάση προβληματισμού προκειμένου 
να βελτιωθεί η εφαρμογή των κεφαλαίων 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες νέας γενιάς, 
όπως και οι παλαιότερες, περιέχουν μνεία 
στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα ως ουσιώδη στοιχεία των 
συμφωνιών, ωστόσο περιλαμβάνουν και 
κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η 
πλήρης και συνολική εφαρμογή των 
οποίων αποσκοπεί στη διασφάλιση και 
προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των αξιών της Ένωσης και 
των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· λαμβάνει υπό 
σημείωση την αξιολόγηση των κεφαλαίων 
περί βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχει η 
έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των ΣΕΣ και ζητεί την έγκαιρη 
εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων 
ΕΒΑ· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ακριβή και συγκεκριμένη 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της εφαρμογής των ουσιωδών 
αυτών στοιχείων και των κεφαλαίων 
ΕΒΑ, δεδομένης της αδυναμίας 
διεξαγωγής της αξιολόγησής τους βάσει 
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εμπορικές συμφωνίες· καθαρά ποσοτικών δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά 
με τον τρόπο ενίσχυσης της επιβολής της 
ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία και του κεφαλαίου για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές 
συμφωνίες·
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2019/2197(INI)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι τα κεφάλαια ΕΒΑ στις 
εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να 
αποτελούν μία από τις κινητήριες δυνάμεις 
της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι 
οποιοσδήποτε νέος μηχανισμός 
προσαρμογής άνθρακα θα πρέπει να είναι 
συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
καθώς και με τις ΣΕΣ της ΕΕ·
 τονίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να περιέλθουν σε μειονεκτική θέση 
στον ανταγωνισμό·

56. πιστεύει ότι τα κεφάλαια ΕΒΑ στις 
εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να 
αποτελούν μία από τις κινητήριες δυνάμεις 
της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι η 
ΕΕ πρέπει να ενεργήσει σε επίπεδο ΠΟΕ 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
κανόνες του ΠΟΕ δεν θα είναι αντίθετοι 
με τον νέο μηχανισμό προσαρμογής 
άνθρακα ούτε με άλλα μέτρα που είναι 
απαραίτητα για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής·
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Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής – ετήσια έκθεση 2018
2019/2197(INI)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 
με τον διορισμό, στις αρχές του 2020, 
ενός επικεφαλής για την επιβολή των 
εμπορικών συναλλαγών (CTEO) με σκοπό 
την παρακολούθηση και τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης με τις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ· σημειώνει ότι οι 
κανόνες δυνάμει των εμπορικών 
συμφωνιών της ΕΕ θα πρέπει να 
επιβάλλονται δεόντως, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους 
και να αντιμετωπίζονται οι διαταραχές 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι είναι 
ανάγκη η νεοσυσταθείσα αυτή θέση να 
επικεντρωθεί στην εφαρμογή και την 
επιβολή των εμπορικών συμφωνιών μας, 
καθώς και στις παραβιάσεις των 
δεσμεύσεων όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· είναι της γνώμης ότι ο CTEO 
δεν θα πρέπει μόνον να παρακολουθεί και 
να επιβάλλει τις υποχρεώσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος και της εργασίας που 
απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ με τρίτες χώρες, αλλά επίσης να 
επικεντρώνεται στην εφαρμογή όλων των 
κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών 
ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά 
αξιοποιούνται πλήρως· καλεί την Επιτροπή 
να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις για 
αυτόν τον ρόλο·

63. λαμβάνει γνώση του διορισμού του 
νέου επικεφαλής για την επιβολή των 
εμπορικών συναλλαγών (CTEO) με σκοπό 
την παρακολούθηση και τη βελτίωση της 
εφαρμογής και επιβολής των εμπορικών 
συμφωνιών μας, καθώς και την εξέταση 
των παραβιάσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά και των 
δεσμεύσεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· είναι της γνώμης ότι ο CTEO 
δεν θα πρέπει μόνον να παρακολουθεί και 
να επιβάλλει τις υποχρεώσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της εργασίας που 
απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ με τρίτες χώρες, αλλά επίσης να 
επικεντρώνεται στην εφαρμογή όλων των 
κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών 
ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά 
αξιοποιούνται πλήρως· καλεί την Επιτροπή 
να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις για 
αυτόν τον ρόλο·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει 
μια ταχεία συμφωνία σχετικά με το μέσο 
για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, 
προκειμένου να παρέχονται ασφάλεια 
δικαίου, αμοιβαιότητα και ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τους φορείς της ΕΕ· 
ζητεί τη συμπερίληψη ενός παγκόσμιου 
καταλόγου βασικών προϊόντων 
υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθούν 
στο μέλλον οι καταχρήσεις στο διεθνές 
εμπόριο από παρόχους τρίτων χωρών κατά 
τη διάρκεια παγκόσμιας πανδημίας· 
σημειώνει ότι οι αγορές δημόσιων 
συμβάσεων της Ένωσης είναι οι πιο 
ανοικτές στον κόσμο και ότι ορισμένες 
τρίτες χώρες έχουν πολύ περιορισμένη 
πρόσβαση στις αγορές αυτές· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να προαχθεί η 
αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο όφελος στον 
τομέα της πρόσβασης στις αγορές και στις 
δημόσιες συμβάσεις προς όφελος των 
εταιρειών της ΕΕ·

64. καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει 
μια ταχεία συμφωνία σχετικά με το μέσο 
για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, 
προκειμένου να παρέχονται ασφάλεια 
δικαίου, αμοιβαιότητα και ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τους φορείς της ΕΕ· 
ζητεί τη συμπερίληψη ενός παγκόσμιου 
καταλόγου βασικών προϊόντων 
υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθούν 
στο μέλλον οι καταχρήσεις στο διεθνές 
εμπόριο από παρόχους τρίτων χωρών κατά 
τη διάρκεια παγκόσμιας πανδημίας· 
σημειώνει με ανησυχία ότι οι αγορές 
δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης είναι οι 
πιο ανοικτές στον κόσμο και ότι ορισμένες 
τρίτες χώρες έχουν λάβει προσεκτικά 
μέτρα περιορισμού της πρόσβασης σε 
μέρος των αγορών αυτών για να 
προστατεύσουν τις τοπικές τους ΜΜΕ· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η 
αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο όφελος στον 
τομέα της πρόσβασης στις αγορές και στις 
δημόσιες συμβάσεις προς όφελος των 
πολιτών και των εταιρειών της ΕΕ·
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Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής – ετήσια έκθεση 2018
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με τη διαρκή επέκταση των μηχανισμών 
διαιτησίας μεταξύ επενδυτών και κρατών 
μέσω επενδυτικών συμφωνιών· 
υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω παράλληλα 
δικαστικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να ευνοούν τα εταιρικά 
συμφέροντα και δικαιώματα, αλλά όχι τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, και 
μπορούν να θέσουν τον χώρο άσκησης 
πολιτικής των κρατών και το έννομο 
δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων σε κίνδυνο· 
καταγγέλλει το γεγονός ότι οι νομικές 
εταιρείες έχουν αρχίσει να προωθούν 
συμβουλές για το πώς οι ξένοι επενδυτές 
θα μπορούσαν να υποβάλλουν αγωγές σε 
διαιτησία ως αποτέλεσμα των 
κυβερνητικών μέτρων που σχετίζονται με 
την COVID· ζητεί την επιβολή αναστολής 
σε όλες τις διαιτητικές αξιώσεις που 
σχετίζονται με μέτρα που έχουν ως στόχο 
υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές 
διαστάσεις της πανδημίας και των 
συνεπειών της·

69. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με τη διαρκή επέκταση των μηχανισμών 
διαιτησίας μεταξύ επενδυτών και κρατών 
μέσω επενδυτικών συμφωνιών· 
υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω παράλληλα 
δικαστικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να ευνοούν τα εταιρικά 
συμφέροντα και δικαιώματα, αλλά όχι τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, και 
μπορούν να θέσουν τον χώρο άσκησης 
πολιτικής των κρατών και το έννομο 
δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων σε κίνδυνο· 
καταγγέλλει το γεγονός ότι οι νομικές 
εταιρείες έχουν αρχίσει να προωθούν 
συμβουλές για το πώς οι ξένοι επενδυτές 
θα μπορούσαν να υποβάλλουν αγωγές σε 
διαιτησία ως αποτέλεσμα των 
κυβερνητικών μέτρων που σχετίζονται με 
την COVID· ζητεί την επιβολή αναστολής 
σε όλες τις διαιτητικές αξιώσεις που 
σχετίζονται με μέτρα που έχουν ως στόχο 
υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές 
διαστάσεις της πανδημίας και των 
συνεπειών της και απευθύνει έκκληση για 
αποφυγή διεξαγωγής διαπραγματεύσεων 
για κάθε είδους μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, 
στο πλαίσιο του οποίου θεσπίζονται 
ειδικά δικαστικά συστήματα που 
παρέχουν προνόμια σε επιχειρήσεις και 
ξένους επενδυτές· 
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