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B8-0250/2016 

Ψήθιζμα ηου Ευπωπαϊκού Κοινοβουλίου ζχεηικά με ηην έναπξη διαππαγμαηεύζεων για 

ζυμθωνία ελεύθεπων ζυναλλαγών με ηην Αυζηπαλία και ηη Νέα Ζηλανδία 

(2015/2932(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Δκπφξην γηα φινπο – Πξνο κηα πην ππεχζπλε πνιηηηθή γηα ην εκπφξην θαη ηηο 

επελδχζεηο» (COM(2015)0497), 

– έρνληαο ππφςε ηηο θνηλέο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, Jean-Claude Juncker 

θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ, Donald Tusk, κε ηνλ Πξσζππνπξγφ 

ηεο Νέαο Εειαλδίαο, John Key, o ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2015 θαη κε ηνλ Πξσζππνπξγφ 

ηεο Απζηξαιίαο, Malcolm Turnbull, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ην πιαίζην εηαηξηθήο ζρέζεο ΔΔ-Απζηξαιίαο, ηεο 29εο Οθησβξίνπ 

2008, θαη ηελ θνηλή δήισζε ΔΔ-Νέαο Εειαλδίαο γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία, ηεο 

21εο Σεπηεκβξίνπ 2007, 

– έρνληαο ππφςε άιιεο δηκεξείο ζπκθσλίεο ΔΔ-Απζηξαιίαο, θαη ηδίσο ηε ζπκθσλία 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε πηζηφηεηαο, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

ηε ζήκαλζε, θαζψο θαη ηε ζπκθσλία γηα ην εκπφξην νίλνπ, 

– έρνληαο ππφςε άιιεο δηκεξείο ζπκθσλίεο ΔΔ-Νέαο Εειαλδίαο, θαη ηδίσο ηε ζπκθσλία 

πεξί πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην εκπφξην δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ηε ζπκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

πηζηφηεηαο, 

– έρνληαο ππφςε παιαηφηεξα ςεθίζκαηά ηνπ, θαη ηδίσο εθείλα ηεο 12εο Σεπηεκβξίνπ 

2012 ζρεηηθά κε ην ζρέδην απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο 

κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Απζηξαιίαο κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε 

ζπκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο
1
 θαη ηεο 12εο Σεπηεκβξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ζπκθσλία 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην αλαθνηλσζέλ πνπ εθδφζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλφδνπ ησλ αξρεγψλ 

θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο G20 ζην Brisbane ζηηο 15-16 Ννεκβξίνπ 2014, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή δήισζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηεο 

Δθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

θαη ηνπ απζηξαινχ Υπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ηεο 22αο Απξηιίνπ 2015, κε ηίηιν «Πξνο 

κηα ζηελφηεξε εηαηξηθή ζρέζε ΔΔ-Απζηξαιίαο» θαη ηελ θνηλή δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ 

Van Rompuy, ηνπ Πξνέδξνπ Barroso θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ Key, ηεο 25εο Μαξηίνπ 

                                                 
1
 ΔΔ C 353 E, 31.5.2013, ζ. 210. 

2
 ΔΔ C 353 E, 31.5.2013, ζ. 210. 
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2014, ζρεηηθά κε ηελ εκβάζπλζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ επαίζζεην ραξαθηήξα νξηζκέλσλ γεσξγηθψλ ηνκέσλ ζε απηέο ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ ήδε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζπκθσληψλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη επί ηνπ 

παξφληνο ε ΔΔ κε ηνπο βαζηθνχο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 207 παξάγξαθνο 3 θαη ην άξζξν 218 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εξψηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Εειαλδία (O-000154/2015 – B8-0101/2016), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ 

ησλ παιαηφηεξσλ θαη ζηελφηεξσλ εηαίξσλ ηεο ΔΔ, αζπαδφκελεο θνηλέο αμίεο θαη 

παξακέλνληαο πξνζεισκέλεο ζηελ πξναγσγή ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο εληφο 

ελφο βαζηζκέλνπ ζε θαλφλεο ζπζηήκαηνο ζε παγθφζκην επίπεδν· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ, ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία εξγάδνληαη απφ θνηλνχ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ ζε επξχ θάζκα ζεκάησλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη ζε πιεζψξα δηεζλψλ θφξνπκ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ θαη ε Νέα Εειαλδία είλαη ήδε ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ε 

Απζηξαιία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ζηε ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ, ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία ζπκκεηέρνπλ ζε 

πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ 

πξάζηλσλ αγαζψλ (Σπκθσλία γηα ηα πεξηβαιινληηθά αγαζά) θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (TiSA)· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία είλαη ακθφηεξεο 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηηο πξφζθαηα νινθιεξσζείζεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα εηαηξηθή 

ζρέζε ηνπ Δηξεληθνχ (TPP) θαη ζηηο ζπλερηδφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα 

πεξηθεξεηαθή νινθιεξσκέλε ζπκθσλία νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο (RCEP) ζηελ 

Αλαηνιηθή Αζία, ελψλνληαο ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο 

Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία είλαη δχν απφ ηα κφιηο έμη 

κέιε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) πνπ δελ έρνπλ πξνηηκεζηαθή 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ ή δελ δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία είλαη δχν ρψξεο πνπ 

δηέπνληαη πιήξσο απφ ην θξάηνο δηθαίνπ θαη φηη παξέρνπλ ηζρπξή πξνζηαζία ζηνλ 
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ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ, θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζχλαςε ησλ ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ΔΔ-

Απζηξαιίαο θαη ΔΔ-Νέαο Εειαλδίαο ζα νδεγήζεη ζηελ εκβάζπλζε ησλ ακνηβαίσλ 

εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζρέζεσλ, αιιά ζα ήηαλ αδχλαηε αλ νη ζπκθσλίεο απηέο 

επεξέαδαλ αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα ησλ κεξψλ λα ζεζπίδνπλ, λα δηαηεξνχλ ή λα 

αλαβαζκίδνπλ ηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά ή εξγαζηαθά πξφηππά ηνπο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ νινθιήξσζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζπκθσλία 

εηαηξηθήο ζρέζεο ΔΔ-Νέαο Εειαλδίαο γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία (PARC) ζηηο 

30 Ηνπιίνπ 2014 θαη γηα ηε ζπκθσλία-πιαίζην ΔΔ-Απζηξαιίαο (FA) ζηηο 22 Απξηιίνπ 

2015· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ είλαη ν ηξίηνο ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο γηα ηελ 

Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία, νη νπνίεο είλαη αληίζηνηρα ν εηθνζηφο πξψηνο θαη ν 

πεληεθνζηφο πξψηνο κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο ΔΔ (2014)· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Νέα Εειαλδία είλαη κία απφ ηηο ιίγεο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη δηαζέηνπλ επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζχλαςε ζχγρξνλσλ, θηιφδνμσλ, ηζφξξνπσλ θαη ζπλνιηθψλ 

ζπκθσληψλ ζα πξνσζνχζε ζε άιιν επίπεδν ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα ιάβεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ησλ ελδερφκελσλ ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ΔΔ-Απζηξαιίαο θαη ΔΔ-

Νέαο Εειαλδίαο· 

1. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο πεξηνρήο 

Αζίαο- Δηξεληθνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε εληφο ηεο Δπξψπεο θαη ηνλίδεη φηη απηφ 

αληαλαθιάηαη ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· αλαγλσξίδεη φηη ε 

Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο, 

θαζψο θαη φηη ε δηεχξπλζε θαη ε εκβάζπλζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο εηαίξνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ· 

2. επαηλεί ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία γηα ηελ ηζρπξή θαη ζπλεπή πξνζήισζή 

ηνπο ζηελ πνιπκεξή εκπνξηθή αηδέληα· 

3. ζεσξεί φηη ην πιήξεο δπλακηθφ ησλ ελσζηαθψλ δηκεξψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζχλαςε πςειήο πνηφηεηαο 

ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ηφζν κε ηελ Απζηξαιία φζν θαη κε ηε Νέα 

Εειαλδία, ζε πλεχκα ακνηβαηφηεηαο θαη ακνηβαίνπ νθέινπο, ρσξίο σζηφζν λα 

παξαηηείηαη ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ θηινδνμία λα επηηεπρζεί πξφνδνο ζε 

πνιπκεξέο επίπεδν, νχηε απφ ηελ εθαξκνγή ήδε εγθεθξηκέλσλ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ 

ζπκθσληψλ· 

4. πηζηεχεη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε δχν ρσξηζηψλ ζχγρξνλσλ, θηιφδνμσλ, ηζφξξνπσλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα 

Εειαλδία, ζχκθσλα κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, ζπληζηά κηα 
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ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ δηκεξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, πνπ ζα 

εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηηο ήδε ψξηκεο πθηζηάκελεο δηκεξείο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο 

ζρέζεηο θαη ζα ζπκβάιεη ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ αληηπεξηζπαζκνχ ηεο 

πξφζθαηα ζπλαθζείζαο TPP· πξνβιέπεη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ζα απνηειέζνπλ ππφδεηγκα γηα κειινληηθέο ζπκθσλίεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κειεηήζεη ζε βάζνο, θαηά ηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ηπρφλ 

πξφζζεηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ππέξ ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, θαη ηδίσο ησλ ΜΜΔ, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ηηο ελδερφκελεο ζπκθσλίεο 

ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία, θαη λα ηηο ζηαζκίζεη 

έλαληη πηζαλψλ ακπληηθψλ ζπκθεξφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηφζν ε Απζηξαιία 

φζν θαη ε Νέα Εειαλδία έρνπλ ήδε ζπγθξηηηθά αλνηθηέο αγνξέο θαη πνιχ ρακεινχο 

δαζκνχο, ζε ζχγθξηζε κε ηε γεληθή δηεζλή θαηάζηαζε· 

6. ηνλίδεη φηη νη θηιφδνμεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ πξέπεη 

λα δηεπζεηνχλ, κε νπζηαζηηθφ ηξφπν, ηηο επελδχζεηο, ην εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

(κε βάζε ηηο πξφζθαηεο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο 

επηθπιάμεηο γηα ηα πεξηζψξηα άζθεζεο πνιηηηθήο θαη ηνπο επαίζζεηνπο ηνκείο), ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ ελέξγεηα, ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαλνληζηηθά δεηήκαηα φπσο ηα 

πγεηνλνκηθά θαη θπηνυγεηνλνκηθά εκπφδηα, ηελ ηερλνινγηθή έξεπλα θαη, ηδίσο, ηηο 

αλάγθεο ησλ ΜΜΔ, ελψ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο κέζσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλή 

πξφηππα, ρσξίο νπνηαδήπνηε ππνβάζκηζε ησλ επηπέδσλ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ 

(π.ρ. αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ), ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. πγεία θαη θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ, πγεία ησλ θπηψλ) ή ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο· 

7. ηνλίδεη φηη νη ελδερφκελεο ζπκθσλίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε, ζε 

ρσξηζηφ θεθάιαην, ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ΜΜΔ φζνλ αθνξά δεηήκαηα 

δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο· 

8. ζεσξεί φηη έλα ηζρπξφ θαη θηιφδνμν θεθάιαην γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ ζα 

θαιχπηεη, κεηαμχ άιισλ, ηα βαζηθά εξγαζηαθά πξφηππα, ηηο ηέζζεξηο ζπκβάζεηο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ΓΟΔ πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα, θαζψο θαη ηηο πνιπκεξείο 

πεξηβαιινληηθέο ζπκθσλίεο, απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα φισλ ησλ ελ δπλάκεη 

ζπκθσληψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ· 

9. ζεκεηψλεη φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο θαη φηη έλα νξηζηηθφ θαη 

ηζνξξνπεκέλν απνηέιεζκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηα θεθάιαηα ηεο γεσξγίαο θαη 

ηεο αιηείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επαξθψο ππφςε ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ 

επξσπαίσλ παξαγσγψλ (π.ρ. παξαγσγνί θξέαηνο, γαιαθηνθνκηθψλ, δάραξεο, 

δεκεηξηαθψλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ), θαζψο θαη εθείλσλ ζηηο εμφρσο 

απφκαθξεο πεξηθέξεηεο, γηα παξάδεηγκα κε ηνλ νξηζκφ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ ή 

θαηάιιεισλ πνζνζηψζεσλ ή κε ηε κε αλάιεςε δεζκεχζεσλ ζηνπο πην επαίζζεηνπο 

ηνκείο· πηζηεχεη φηη κφλν έηζη ζα κπνξνχζαλ απηέο νη ζπκθσλίεο λα εληζρχζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα είλαη πξνο φθεινο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ 

παξαγσγψλ· δεηεί ηε ζπκπεξίιεςε απνηειεζκαηηθψλ δηκεξψλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο, γηα 

λα απνθεπρζεί κηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ πνπ ζα πξνθαινχζε, ή ελδέρεηαη λα 
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πξνθαινχζε, ζνβαξή δεκία ζηνπο επξσπαίνπο παξαγσγνχο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, θαη 

ηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηα επαίζζεηα πξντφληα ησλ εμφρσο 

απφθεληξσλ πεξηθεξεηψλ, θαη ηδίσο ηελ εμαίξεζε ηεο δάραξεο γηα εηδηθέο ρξήζεηο· 

10. ηνλίδεη φηη απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πξέπεη λα πξνθχςνπλ ηζρπξέο θαη εθηειεζηέεο 

δηαηάμεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ (ΓΔ)· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε νινθιεξσκέλεο εθηηκήζεηο 

ησλ επηπηψζεσλ ησλ πηζαλψλ ζπκθσληψλ ζηε βησζηκφηεηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη ελδειερψο πηζαλά θέξδε θαη δεκίεο απφ ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ ζρέζεσλ ΔΔ-Απζηξαιίαο θαη ΔΔ-Νέαο Εειαλδίαο πξνο φθεινο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμφρσο απφθεληξσλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ· 

12. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζέζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 

ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία ηε δέζκεπζε φισλ ησλ κεξψλ απφ ηελ αξρή γηα ηε 

δηεμαγσγή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ δηαθαλέζηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη κε πιήξε 

ζεβαζκφ ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζε άιιεο δηαπξαγκαηεχζεηο 

θαη κέζσ ζπλερνχο δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη κε ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, θαη λα πεξηιάβεη ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ην επηδησθφκελν επίπεδν 

θηινδνμίαο· 

13. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηα 

θνηλνβνχιηα θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο. 


