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B7-0019/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 
μεταξύ ΕΕ και Mercosur
(2012/2924(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την συμφωνία πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ-
Mercosur του 1995, η οποία υπογράφτηκε το 1995 και τέθηκε σε ισχύ από το 1999,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη "γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο", 
της 8ης Μαρτίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 ΣΕΕ και το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, τα οποία απαιτούν από την ΕΕ 
να σέβεται τη συνεκτικότητα της πολιτικής, μεταξύ άλλων στην εξωτερική της δράση, 
την αναπτυξιακή πολιτική και την εμπορική πολιτική,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την παρούσα κατάσταση των 
εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Mercosur (O-000218/2012 – B7-0553/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και της Mercosur βρίσκεται σε ισχύ από το 1999 και ότι έχει προσφέρει μια χρήσιμη 
και επαρκή βάση για τις ολοένα αυξανόμενες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο 
σχηματισμών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κίνησε διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Σύνδεσης με 
τέσσερις χώρες της Mercosur το 1999 με το συνολικό στόχο να καταλήξει σε 
διπεριφερειακή Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου· ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές 
περιήλθαν σε αδιέξοδο το 2004 και επαναδρομολογήθηκαν το 2010,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Mercosur βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης και 
διεύρυνσης, καθώς και θεσμικής εδραίωσης, δεδομένου ότι η Βενεζουέλα έχει γίνει 
πλήρες μέλος από τα μέσα του 2012, η Βολιβία έγινε μέλος υπό ένταξη τον Δεκέμβριο 
του 2012, ενώ η Χιλή, η Κολομβία, ο Ισημερινός και το Περού έχουν καθεστώς 
συνδεδεμένου μέλους, η δε ιδιότητα του μέλους της Παραγουάης έχει ανασταλεί μετά το 
πραξικόπημα τον Ιούνιο του 2012,

Δ. εκτιμώντας ότι  αυτή η διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να εξεταστεί στο 
ευρύτερο πλαίσιο των πρόσφατων προσπαθειών για ολοκλήρωση της Λατινικής Αμερικής 
και της Καραϊβικής από πολιτική, οικονομική και κοινωνική άποψη, με βασικούς φορείς 
οικοδόμησης θεσμών τους UNASUR, CELAC και ALBA, επιδιώκοντας, σε διαφορετικά 
επίπεδα, την ανάπτυξη μιας νέας οικονομικής-χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής, η 
οποία προσφέρει ασπίδα στις βαθύτερες αιτίες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής 
κρίσης,

1 ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 48.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες-μέλη παρουσιάζουν μεγάλες ανομοιομορφίες μεταξύ 
τους από πλευράς κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και ότι οποιαδήποτε διαδικασία 
ολοκλήρωσης πρέπει να εστιαστεί πρώτα σε ορισμένα εσωτερικά προβλήματα και να τα 
υπερβεί,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές ανταλλαγές όχι μόνο μεταξύ των χωρών της 
Mercosur αλλά και μεταξύ Mercosur και ΕΕ παρουσιάζουν θεμελιώδεις ανισορροπίες· ότι 
η ΕΕ προμηθεύεται σχεδόν το 20 % των γεωργικών εισαγωγών της από την Mercosur, 
ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ στη Mercosur συνίστανται κατά κύριο λόγο σε βιομηχανικά 
προϊόντα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εξωτερικεύσει σε χώρες της Mercosur σημαντικό 
μερίδιο της παραγωγής πρωτεϊνών για ζωοτροφές και εξωτερικεύει περαιτέρω την 
παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών, με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, 
τα δάση, τα ύδατα, την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, τη χρήση και την 
ιδιοκτησία της γης, τη βία και τις κοινωνικές συγκρούσεις, την φυγή από την ύπαιθρο και 
την ανάπτυξη παραγκογειτονιών στις περιοχές των μεγαλουπόλεων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις των επενδυτών της ΕΕ υπαγορεύονται από άλλες 
σκέψεις εκτός από τις υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, όπως καταδεικνύεται 
από την περίπτωση της Βραζιλίας, η οποία δεν έχει θέσει σε ισχύ καμιά διμερή 
επενδυτική συμφωνία και παρόλ' αυτά προσελκύει σε γενικές γραμμές το μεγαλύτερο 
μερίδιο ξένων επενδύσεων στην περιοχή της Mercosur,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της Βραζιλίας για την διανοητική ιδιοκτησία λαμβάνει 
υπόψη τις νέες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα και το δωρεάν 
λογισμικό, με θετικές συνέπειες για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών, καθώς 
και με επιτεύξιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, και πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες προσπάθειες της ΕΕ να επαναρρυθμίσει τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα έτσι ώστε να σταματήσει την περαιτέρω κλιμάκωση της 
πολλαπλής κρίσης και να θωρακίσει την ΕΕ, θα μπορούσαν να υπονομευθούν από 
διατάξεις σχετικά με την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αυτές 
εκφράζονται στις διαπραγματευτικές πρακτικές της ΓΔ Εμπορίου,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων και οι αξιολογήσεις επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα που εκδόθηκαν το 2011 σχετικά με μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία ΕΕ- 
Mercosur αποκάλυψαν ότι δεν θα είναι σημαντικό το κέρδος οικονομικής ευημερίας για 
την ΕΕ και θα υπάρξουν ενδεχομένως σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια 
βιοποικιλότητα και την αλλαγή του κλίματος,

1. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur 
έχουν μέχρι στιγμής στηριχθεί ικανοποιητικά από την υφιστάμενη Συμφωνία-Πλαίσιο 
Συνεργασίας, όπως καταδεικνύεται από τη συνεχώς αυξανόμενη πολιτική συνεργασία στα 
διεθνή βήματα, αφενός, και από τους όγκους εμπορικών ανταλλαγών, αφετέρου·

2. εξακολουθεί να μην έχει πειστεί ότι και οι δύο εταίροι πρέπει να επιταχύνουν τις 
διαπραγματεύσεις προς μια νέα Συμφωνία Σύνδεσης και καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει 
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τις υφιστάμενες διαπραγματευτικές οδηγίες με στόχο να προτείνει αλλαγές οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τη μεταβαλλόμενη φύση και σύνθεση της ομάδας Mercosur·

3. εκφράζει τις ανησυχίες του για τη γενική τάση που παρατηρείται προς την επιστροφή σε 
εξαγωγές πρωτογενών αγαθών από την Λατινική Αμερική στην ΕΕ, κάτι που συμβαίνει 
επίσης στην Mercosur, ως συνέπεια της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης για πρώτες ύλες, 
για βιομηχανική παραγωγή, τρόφιμα και ζωοτροφές και ενέργεια, κάτι που οδηγεί σε 
πολυάριθμες κοινωνικές συγκρούσεις·

4. είναι πεπεισμένο ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία μεταξύ των δύο σχηματισμών πρέπει να 
θέσει ουσιαστικά τέρμα και να αναστρέψει την  τρέχουσα τάση αύξησης των γεωργικών 
εξαγωγών της Mercosur με αντάλλαγμα αυξανόμενες ενωσιακές εξαγωγές μηχανημάτων 
και υπηρεσιών και ότι πρέπει να παραγάγει απτά οφέλη ευημερίας για όλους τους 
εταίρους, να σέβεται την αρχή της συνεκτικότητας της πολιτικής, η οποία κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες και να συμμορφώνεται με διεθνείς περιβαλλοντικούς στόχους και 
κλιματικές επιταγές·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης πρέπει να αποφεύγουν 
προσεκτικά οποιαδήποτε στρατηγική διάσπασης της ομάδας και πρέπει να αντιθέτως να 
εξετάζουν την περιφέρεια ως ένα ενιαίο σύνολο και ότι πρέπει να υποστηρίζουν 
επανισορρόπηση των υφιστάμενων εμπορικών μοτίβων και των μεριδίων οικονομικής 
ισχύος με στόχο την οικολογική βιωσιμότητα·

6. καλεί τα μέρη να επιδοθούν επειγόντως σε συνομιλίες προσανατολισμένες στα 
αποτελέσματα σχετικά με την επαρκή διαβούλευση των κοινοτήτων τις οποίες αφορούν 
τα γεωργικά και εξορυκτικά έργα, σχετικά με τη νομική ευθύνη των επενδυτών για τις 
προκαλούμενες ζημίες, μεταξύ άλλων και μετά την οριστικοποίηση των έργων, ιδίως 
στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης και των γεωργικών επιχειρήσεων, σχετικά με 
την επιβολή του νόμου και την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη·

7. χαιρετίζει τη νομοθεσία της Βραζιλίας σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία και καλεί όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη να επεξεργαστούν και να υιοθετήσουν παρόμοιες διατάξεις στις 
μελλοντικές συμφωνίες τους· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την απόφαση της 
Βραζιλίας να μη συνάπτει διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες·

8. παροτρύνει την Επιτροπή να απέχει από περαιτέρω επιθετικές θέσεις εναντίον της 
Αργεντινής, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις σχέσεις με το σύνολο της Mercosur, και να 
σέβεται τη βιομηχανική και δασμολογική πολιτική της· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να αποσυρθεί από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της στο πλαίσιο του 
μηχανισμού διευθέτησης διαφορών εναντίον της Αργεντινής·

9. υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Mercosur 
καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο το 1999 και δεν αντανακλούν την ανάγκη εξεύρεσης 
απαντήσεων σε σημαντικά προβλήματα του τρέχοντος αιώνα, όπως είναι η κλιματική 
αλλαγή και η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση· παροτρύνει την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τα διαπραγματευτικά της πρότυπα σχετικά με την ελευθέρωση του 
χρηματοοικονομικού τομέα έτσι ώστε να αποφύγει συγκρούσεις με τις προσπάθειες 
επαναρρύθμισης της ΕΕ·
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10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των χωρών της Mercosur, καθώς και στο κοινοβούλιο της Mercosur 
(Parlasur).


