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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. να ασκεί μια εμπορική πολιτική 
που να βασίζεται σε σύστημα αξιών και η 
οποία να περιλαμβάνει τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
εργασιακών και περιβαλλοντικών 
δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων· να υπενθυμίσει ότι όλες οι 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 
ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση 
του φύλου και να περιλαμβάνουν ένα 
φιλόδοξο και εφαρμόσιμο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)· 
να αναγνωρίσει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας 
στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα πρέπει 
επ’ ουδενί να υπερισχύουν των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των γυναικών ή της 
περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ θα 
πρέπει να συνεκτιμούν το τοπικό 
πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον·

1ζ. να ασκεί μια εμπορική πολιτική 
που να βασίζεται σε σύστημα αξιών και η 
οποία να περιλαμβάνει τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
εργασιακών και περιβαλλοντικών 
δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων· να υπενθυμίσει ότι όλες οι 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 
ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση 
του φύλου και να περιλαμβάνουν ένα 
φιλόδοξο και εφαρμόσιμο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)· 
να υποδεχθεί θετικά τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της ΕΕ, την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για την 
ισότητα των φύλων στην 
εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης 
μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ και να 
προωθήσει και να υποστηρίξει την 
ενσωμάτωση παρόμοιων κεφαλαίων σε 
όλες τις νέες εμπορικές και επενδυτικές 
συμφωνίες της ΕΕ, με βάση τα 
υπάρχοντα διεθνή παραδείγματα· να 
αναγνωρίσει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας 
στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα πρέπει 
επ’ ουδενί να υπερισχύουν των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των γυναικών ή της 
περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ θα 
πρέπει να συνεκτιμούν το τοπικό 
πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον·

Or. en


