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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 20188, 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 
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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 
εμπορικές συμφωνίες· 
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με τον τρόπο ενίσχυσης της επιβολής του 
κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
εμπορικές συμφωνίες· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την ΕΕ να 
συμπεριλαμβάνει πάντα στα κεφάλαια για 
το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις, 
που υπόκεινται σε κατάλληλους και 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης 
των διαφορών, και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης, μεταξύ 
διαφόρων μεθόδων επιβολής, ενός 
μηχανισμού κυρώσεων·
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