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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 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· επισημαίνει ότι οι στόχοι της 
ΕΕ για το κλίμα, όπως διατυπώνονται 
στην Πράσινη Συμφωνία, πρέπει να 
ενσωματωθούν στην εμπορική πολιτική 
της ΕΕ· 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·

Or. en



AM\1214642EL.docx PE658.341v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0160/30

Τροπολογία 30
Saskia Bricmont
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής – ετήσια έκθεση 2018
2019/2197(INI)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη ισχύος της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης 
στις 21 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει την 
πρόοδο προς την εφαρμογή της συμφωνίας 
ΕΕ-Βιετνάμ και ζητεί να συνεχιστεί η 
πρόοδος με ταχείς ρυθμούς, ιδίως όσον 
αφορά τη δημιουργία κοινών θεσμών και 
την κύρωση των εκκρεμών βασικών 
συμβάσεων και δεσμεύσεων της ΔΟΕ σε 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
παροτρύνοντας την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την έμπρακτη επιβολή τους 
σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ· καλεί τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν στην κύρωση 
της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ για την 
προστασία των επενδύσεων (EVIPA), 
ώστε να μπορέσει, από κοινού με τη 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-
Βιετνάμ (EVFTA), να τεθεί σε ισχύ το 
συντομότερο δυνατόν· σημειώνει ότι το 
2018 η ΕΕ εξήγαγε στο Βιετνάμ αγαθά 
αξίας περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων ευρώ 
και επισημαίνει ότι οι συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) που 
βασίζονται σε κανόνες και οι συμφωνίες 
προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) 
διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα και το 
κράτος δικαίου για τους επενδυτές, και 
αυξάνουν θετικά τις εξαγωγές και με τους 
δύο τρόπους και δημιουργούν σταθερότητα 
και εμπιστοσύνη για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι 

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη ισχύος της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης 
στις 21 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει την 
πρόοδο προς την εφαρμογή της συμφωνίας 
ΕΕ-Βιετνάμ και ζητεί να συνεχιστεί η 
πρόοδος με ταχείς ρυθμούς, ιδίως όσον 
αφορά τη δημιουργία κοινών θεσμών και 
την κύρωση των εκκρεμών βασικών 
συμβάσεων της ΔΟΕ· εκφράζει την 
ανησυχία του για την επιδείνωση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παρά την έναρξη ισχύος της 
EVFTA και ζητεί από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την ΕΥΕΔ, να διασφαλίσει 
την απτή εφαρμογή των δεσμεύσεων που 
ανέλαβε το Βιετνάμ, να τις παρακολουθεί 
και να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην κύρωση της 
συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ για την προστασία 
των επενδύσεων (EVIPA), μόνο αν 
σημειωθεί βελτίωση στην κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
διασφαλιστεί αυτή η θετική δυναμική· 
σημειώνει ότι το 2018 η ΕΕ εξήγαγε στο 
Βιετνάμ αγαθά αξίας περίπου 13,8 
δισεκατομμυρίων ευρώ και επισημαίνει ότι 
οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 
(ΣΕΣ) που βασίζονται σε κανόνες και οι 
συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων 
(ΣΠΕ) διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα 
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οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα βήμα 
προς τη σύναψη μιας ΣΕΣ με ολόκληρη 
την περιοχή του Συνδέσμου Κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)·

και το κράτος δικαίου για τους επενδυτές, 
και αυξάνουν θετικά τις εξαγωγές και με 
τους δύο τρόπους και δημιουργούν 
σταθερότητα και εμπιστοσύνη για τις 
ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές 
αποτελούν ένα βήμα προς τη σύναψη μιας 
ΣΕΣ με ολόκληρη την περιοχή του 
Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN)·
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36. τονίζει τη σημασία του 
εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΕ-Μεξικού που συνήφθη πρόσφατα και 
της σύναψης της συμφωνίας σύνδεσης 
της Mercosur, οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα να εμβαθύνουν τη 
στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη 
Λατινική Αμερική, να δημιουργήσουν 
πρόσθετες ευκαιρίες στις εμπορικές μας 
σχέσεις με τις χώρες αυτές και να 
συμβάλουν στη διαφοροποίηση των 
αλυσίδων εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή 
οικονομία· θεωρεί ότι η συμφωνία 
σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της 
Mercosur αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη 
συμφωνία «συνασπισμού με συνασπισμό» 
του είδους της και έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει έναν αμοιβαία επωφελή 
χώρο ανοικτής αγοράς που θα 
περιλαμβάνει περίπου 800 εκατομμύρια 
πολίτες· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω 
συμφωνία, όπως όλες οι εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να 
συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και τις μεθόδους παραγωγής· υπενθυμίζει 
ότι η συμφωνία περιέχει ένα δεσμευτικό 
κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που 
πρέπει να εφαρμόζεται, να υλοποιείται 
και να αξιολογείται πλήρως, καθώς και 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τα 
εργασιακά δικαιώματα και την 

36. θεωρεί ότι, παρά το κεφάλαιο 
ΕΒΑ, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν είναι 
συμβατή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και δεν αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα που επισημαίνονται στην 
εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύτηκε 
περισσότερο από ένα έτος μετά τη 
σύναψή της· υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία 
του Παρισιού πρέπει να αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της ΣΕΣ, όπως και η 
Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα· 
θεωρεί ότι η έγκριση πρωτοκόλλου ή 
ερμηνευτικής δήλωσης δεν θα είναι 
επαρκής για να διασφαλιστεί ότι η ΣΕΣ 
θα είναι βιώσιμη και θα σέβεται τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς που 
αντιμετωπίζουν την αποψίλωση των 
δασών, την αρπαγή γαιών και τη 
συστημική βία· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω 
συμφωνία, όπως όλες οι εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να 
συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και τις μεθόδους παραγωγής· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό και 
δεδομένων των συνεχιζόμενων ελλείψεων 
του κειμένου, ότι η συμφωνία ΕΕ-
Mercosur δεν μπορεί να κυρωθεί ως έχει·
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προστασία του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 
Συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή και των συναφών 
εκτελεστικών κανόνων· 

Or. en



AM\1214642EL.docx PE658.341v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0160/32

Τροπολογία 32
Saskia Bricmont
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43
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43. υπενθυμίζει τις θετικές εξελίξεις 
όσον αφορά την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
Καναδά (CETA)· σημειώνει ότι, κατά το 
πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος 
εφαρμογής τους, οι διμερείς εμπορικές 
συναλλαγές στον τομέα των αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής, αυξήθηκαν κατά 
10,3 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 
τριών προηγούμενων ετών· υπενθυμίζει 
ότι το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τον 
Καναδά αυξήθηκε κατά 60 % και 
δημιούργησε πρόσθετες ευκαιρίες για 
τους εξαγωγείς μας· υπενθυμίζει επίσης 
ότι, μετά την προσωρινή θέση της 
συμφωνίας σε ισχύ, τα δύο μέρη έχουν 
δημιουργήσει μια σταθερή εταιρική σχέση 
συνοδεύοντας το αρχικό κείμενο με 
σημαντικές συστάσεις για το εμπόριο, την 
κλιματική δράση και τη Συμφωνία του 
Παρισιού, το εμπόριο και τα φύλα και τις 
ΜΜΕ, και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί 
απόδειξη της δυναμικής μιας εμπορικής 
συμφωνίας στην εφαρμογή της· καλεί την 
Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο 
πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις 
εξαγωγές των ΜΜΕ της ΕΕ και τη 
συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η εφαρμογή και η 
παρακολούθηση του κεφαλαίου ΕΒΑ·

43. υπενθυμίζει τις θετικές εξελίξεις 
όσον αφορά την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
Καναδά (CETA)· σημειώνει ότι, κατά το 
πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος 
εφαρμογής τους, οι διμερείς εμπορικές 
συναλλαγές στον τομέα των αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής, αυξήθηκαν κατά 
10,3 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 
τριών προηγούμενων ετών· υπενθυμίζει 
ότι, μετά την προσωρινή θέση της 
συμφωνίας σε ισχύ, τα δύο μέρη έχουν 
δημιουργήσει μια σταθερή εταιρική σχέση 
συνοδεύοντας το αρχικό κείμενο με 
σημαντικές συστάσεις για το εμπόριο, την 
κλιματική δράση και τη Συμφωνία του 
Παρισιού, το εμπόριο και τα φύλα και τις 
ΜΜΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά του 
ανησυχία για τη μη διατήρηση των 
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών 
προτύπων της ΕΕ κατά την εφαρμογή 
της CETA, όπως καταδεικνύεται στην 
έκθεση ελέγχου του 2020 σχετικά με τα 
καναδικά συστήματα ελέγχου που διέπουν 
την παραγωγή βοείου και χοιρείου 
κρέατος που προορίζεται για εξαγωγή 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
αναστείλει προσωρινά τις εν λόγω 
εισαγωγές έως ότου νέα στοιχεία να 
καταδείξουν την πλήρη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της υγειονομικές και 
φυτοϋγειονομικές διατάξεις της CETA, 



AM\1214642EL.docx PE658.341v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

και να εξετάσει την επιβολή του 
υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού 
κεφαλαίου σε όλες τις ΣΕΣ, ιδίως τον 
αντίκτυπο των διατάξεων σχετικά με την 
αρχή της προφύλαξης και τα συστήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η εφαρμογή και η 
παρακολούθηση του κεφαλαίου ΕΒΑ·
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52. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και υπογραμμίζει ότι τούτη θα 
πρέπει να υποστηρίζεται ενεργά από μια 
οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά 
ισορροπημένη στρατηγική· χαιρετίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής να καταστήσει τη 
συμμόρφωση με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 
«απαραίτητη ρήτρα» των εμπορικών 
συμφωνιών·

52. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και υπογραμμίζει ότι τούτη θα 
πρέπει να υποστηρίζεται ενεργά από μια 
οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά 
ισορροπημένη στρατηγική· χαιρετίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής να καταστήσει τη 
συμμόρφωση με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 
«απαραίτητη ρήτρα» των εμπορικών 
συμφωνιών· προειδοποιεί ότι η Συνθήκη 
για τον Χάρτη Ενέργειας αποτελεί μείζον 
εμπόδιο για την επίτευξη αυτών των 
κλιματικών στόχων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση της Συνθήκης 
για τον Χάρτη Ενέργειας θα εξαλείψει τις 
δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις της στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Or. en
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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· καλεί την Επιτροπή 
να προωθήσει τη θέσπιση ενός συμβατού 
με τον ΠΟΕ μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας της Επιτροπής 
για το 2021· υπογραμμίζει ότι ο 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα θα πρέπει να αποτελέσει 
ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη της 
ευρωπαϊκής ουδετερότητας ως προς τις 
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 και 
ότι, προκειμένου να ενσωματωθούν 
ενεργά οι ΜΜΕ, πρέπει να προβλέπει 
μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για την κάλυψη 
των αναγκών των ΜΜΕ·
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