
AD\1231059EL.docx PE680.970v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Ανάπτυξης

2020/2117(INI)

12.5.2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις εμπορικές παραμέτρους και επιπτώσεις της νόσου COVID-19
(2020/2117(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου



PE680.970v02-00 2/10 AD\1231059EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1231059EL.docx 3/10 PE680.970v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει πόσο τρωτή είναι η 
παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως στον τομέα των τροφίμων και της υγείας, και 
πόσο χρειάζεται η δημιουργία περιφερειακών αλυσίδων αξίας και τόνωσης της 
περιφερειακής ολοκλήρωσης·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, με ημερομηνία 
18 Φεβρουαρίου 2021 και τίτλο «Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής – Μια ανοικτή, 
βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική», να καταστήσει την εμπορική πολιτική της 
συνεπή με τον πρωταρχικό στόχο της για πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας, 
προς μια κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανθεκτική οικονομία έως το 2050·

2. σημειώνει ότι η νόσος COVID-19 έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
υγειονομική, οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση σε παγκόσμια κλίμακα, 
με ασύμμετρες επιπτώσεις για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), των οποίων η 
υψηλή ευπάθεια συνδέεται με τη χαμηλή οικονομική διαφοροποίηση και την υψηλή 
εξάρτηση από τις εξαγωγές πρώτων υλών και τις οποίες έπληξε περισσότερο η ύφεση 
του εμπορίου που προκλήθηκε από την πανδημία σε διάφορους τομείς, και ακόμη 
περισσότερο στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, καθώς για τις 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (ΧΧΕ και ΧΜΕ), ιδίως για τους ανθρώπους 
που αντιμετωπίζουν φτώχεια ή τον κίνδυνο φτώχειας· είναι της άποψης ότι, κατά 
συνέπεια, οι ΛΑΧ, οι ΧΧΕ και οι ΧΜΕ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης για την 
αναζωογόνηση των οικονομιών και του εμπορίου τους από ό,τι άλλες χώρες και ότι η 
ΕΕ έχει την ευθύνη να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας· καλεί την ΕΕ να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών εταίρων, να μειώσει τις ανισότητες 
και να υιοθετήσει μια προσαρμοσμένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες τους·

3. επισημαίνει ότι η πανδημία COVID-19 αποτελεί καταλύτη αλλαγής στην παγκόσμια 
τάξη· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει δυναμική και συντονισμένη απάντηση σε 
επίπεδο διεθνούς εμπορικής πολιτικής, με στόχο μια πολυμερή, ανθεκτική και βιώσιμη 
ανάκαμψη στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ 
και οι σχέσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να βασίζονται στις θεμελιώδεις 
αξίες της ΕΕ και να συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξάλειψη 
της φτώχειας· καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει τις εμπορικές της σχέσεις με την 
Οργάνωση των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS), την 
Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και τις 
αφρικανικές χώρες με μια εις βάθος επανεξέταση των συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αξιοποιώντας παράλληλα 
στο έπακρο τη στρατηγική της ΕΕ «Βοήθεια για το Εμπόριο», με σκοπό να συμβάλει 
στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και στη διαδικασία 
περιφερειακής ολοκλήρωσης και να παράσχει βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες για την 
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Αφρική, προσφέροντας έτσι ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό μοντέλο· επισημαίνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά την οικονομική διαφοροποίηση 
των αναπτυσσόμενων χωρών που καλύπτονται από συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 
σχέσης (ΣΟΕΣ)· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ύπαρξη διαφορετικών 
απόψεων σχετικά με τις ΣΟΕΣ και να βρει συγκεκριμένες λύσεις για να ανταποκριθεί 
στις ανησυχίες των αφρικανικών χωρών, ιδίως όσον αφορά την προτεραιότητά τους να 
οικοδομήσουν περιφερειακές αλυσίδες αξίας και να τονώσουν το ενδοαφρικανικό 
εμπόριο· χαιρετίζει θερμά την έναρξη ισχύος της της Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (AfCFTA) ως μέσου που θα συνοδεύει ενεργά την 
περιφερειακή, οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση της Αφρικής και θα βελτιώσει την 
πρόσβαση της Αφρικής στις παγκόσμιες αγορές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν μια πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τις συμφωνίες 
ελάφρυνσης του χρέους για τις ΛΑΧ·

 4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τον 
μηχανισμό επιβολής των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) 
και να δρομολογήσει μια ολοκληρωμένη έγκαιρη επανεξέταση, εντός του 2021, του 
σχεδίου δράσης 15 σημείων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των 
κεφαλαίων για το ΕΒΑ στις εμπορικές συμφωνίες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι καμία διάταξη στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) δεν 
υπονομεύει τους στόχους και τα πρότυπα που κατοχυρώνονται στα κεφάλαια για το 
ΕΒΑ·

5. υπενθυμίζει ότι, έχοντας ξεσπάσει σε ένα πλαίσιο πολύ εύθραυστων οικονομικών 
συνθηκών, η πανδημία είχε τεράστιες συνέπειες για το διεθνές εμπόριο, προκαλώντας 
ύφεση και πληθώρα διαταραχών σε πρωτοφανή κλίμακα· πιστεύει ότι, ως δίδαγμα που 
αντλήθηκε από την πανδημία στην Ευρώπη ειδικότερα, είναι απαραίτητο να 
διατηρηθούν ανοικτά τα σύνορα· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μοιραστούν 
τις εμπειρίες τους και να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες να 
αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία και το εμπόριο και να 
δημιουργήσουν «μηχανισμούς πράσινων διαδρόμων» που θα επιτρέπουν, στο μέτρο του 
δυνατού, την ελεύθερη και απρόσκοπτη ροή βασικών αγαθών (ιδίως ιατρικών εφοδίων 
και εξοπλισμού ατομικής προστασίας) και γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς και 
την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται ένα ανοικτό, πολυμερές εμπορικό σύστημα, 
σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, το 
οποίο θα επιτρέπει τη διαφάνεια όσον αφορά τις προθέσεις πολιτικής και τις δράσεις 
που σχετίζονται με το εμπόριο και τη μείωση των περιττών εμπορικών φραγμών και 
εξαγωγικών περιορισμών, καθώς και να τηρηθεί το ψήφισμα 74/274 της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, το οποίο ζητεί την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού που 
προωθούν και διασφαλίζουν δίκαιη, διαφανή, ισότιμη, αποτελεσματική και έγκαιρη 
πρόσβαση στα φάρμακα, τα εμβόλια και τον ιατρικό εξοπλισμό που απαιτούνται για 
την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, και το ψήφισμα 73.1 της Παγκόσμιας 
Συνέλευσης Υγείας, το οποίο αναγνωρίζει τον ρόλο της εκτεταμένης ανοσοποίησης 
κατά της COVID-19 ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού στον τομέα της υγείας·

6. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, προκειμένου να 
βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη 
διαφοροποίηση των αλυσίδων αξίας τους σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό 
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επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της επανεγκατάστασης και της κοντινής εγκατάστασης, 
και επισημαίνει ότι η επανεγκατάσταση πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και να λαμβάνει υπόψη το διεθνές εμπόριο, τη βιομηχανία και την 
εσωτερική αγορά, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για μελλοντικούς 
συστημικούς κλυδωνισμούς, καλεί δε την Επιτροπή να συνεχίσει να ηγείται των 
προσπαθειών μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) με σκοπό 
να στηρίξει την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιβολή αναλογικών 
υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μηχανισμών συμμόρφωσης στις αλυσίδες εφοδιασμού 
και παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες·

7. τονίζει ότι τα προβλήματα δημόσιας υγείας που προκαλούνται από τη νόσο COVID-19 
μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά και αποτελεσματικά οπουδήποτε στον κόσμο, 
μόνο εφόσον μέτρα όπως ο εμβολιασμός είναι προσβάσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
χαιρετίζει την προσήλωση που δείχνουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ενεργώντας από 
κοινού ως «Ομάδα Ευρώπη», στην αντιμετώπιση του ευρύτερου αντικτύπου της 
COVID-19 εις βάρος των αναπτυσσόμενων κοινωνιών και οικονομιών, και 
συγκεκριμένα μέσω της πρωτοβουλίας για μια Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
και της πρωτοβουλίας COVAX, πράγμα που καταδεικνύει την αλληλεγγύη μας με τις 
ΛΑΧ· ζητεί τη λήψη επαρκών μέτρων για τις παγκόσμιες προκλήσεις των ελλείψεων, 
της ανεπαρκούς παραγωγικής ικανότητας και του χάσματος μεταξύ των στόχων της 
COVAX και της χρηματοδότησής τους· υπενθυμίζει την ανάγκη για μια ενιαία 
πρωτοβουλία βιομηχανικών, ανοικτών και δημοκρατικών χωρών με τη μορφή 
Συμμαχίας για τα Εμβόλια, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία COVAX είναι σε θέση να 
καλύψει μόνο το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι καθυστερήσεις στον 
εμβολιασμό στα φτωχότερα κράτη ενδέχεται να απειλήσουν την ανάκαμψη της ίδιας 
της ΕΕ λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών του διεθνούς εμπορίου και των 
παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό και 
εποικοδομητικό ρόλο στις συζητήσεις του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ σχετικά με την 
άρση των εμποδίων πρόσβασης στον εμβολιασμό και την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
αξιολογώντας γραπτώς όλες τις πιθανές επιλογές, χωρίς ωστόσο να προσκρούει στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί με τον ΠΟΥ, τον 
ΠΟΕ και την Αφρικανική Ένωση, προκειμένου να αυξηθεί και να εντατικοποιηθεί η 
παραγωγή εμβολίων για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτρέποντας παράλληλα την 
εμφάνιση ανθεκτικών στα εμβόλια παραλλαγών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
συμβάσεις μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και παρασκευαστών γενόσημων 
φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες χώρες, για να αυξηθεί η παγκόσμια παραγωγική 
ικανότητα και να μειωθούν οι καθυστερήσεις στον εμβολιασμό, καθώς και για να 
διασφαλιστεί ότι θα είναι οικονομικά προσιτός και καθολικά διαθέσιμος, ιδίως για τις 
ΛΑΧ· ζητεί να θεωρηθούν η υποχρεωτική αδειοδότηση και η εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 816/20061 ως μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με 
τις αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν τη νόσο COVID-19·

1 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 816/2006, της 17ης Μαΐου 2006, για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για 
εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 1).
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8. ζητεί να δοθεί στην ομάδα επαφής Επιτροπής-Κοινοβουλίου εποπτεία της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης εκ των προτέρων συμφωνιών αγοράς 
(APA)· ζητεί να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανάπτυξης στην Ομάδα 
Επαφής Επιτροπής-Κοινοβουλίου για να παράσχουν επαρκή στοιχεία για μια συνολική 
στρατηγική εμβολιασμού της ΕΕ, η οποία θα είναι έτοιμη για προκλήσεις όπως η 
ανάπτυξη του εμβολίου σε χώρες με ανεπαρκείς ιατρικές υποδομές, η παραγωγή 
εμβολίων στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια ανθρωπιστική ζώνη ασφαλείας για τον 
εμβολιασμό, η μείωση των κινδύνων και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων 
στελεχών του ιού·

9. υπογραμμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειαστούν μια δεκαετία για να 
ανακάμψουν από την πανδημία, σύμφωνα με την έκθεση Oxfam International με τίτλο 
«The inequality virus» (Ο ιός της ανισότητας), ενώ οι πλουσιότερες χώρες σημειώνουν 
ταχύτερη πρόοδο όσον αφορά τον εμβολιασμό και ανακάμπτουν γρηγορότερα· 
παρατηρεί ότι, αν δεν ανοσοποιηθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός, το κόστος για τις 
πλούσιες χώρες θα είναι 10 έως 100 φορές μεγαλύτερο από το κόστος της βοήθειας για 
τον εμβολιασμό των πληθυσμών στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με το 
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
συντονίσει μια διάσκεψη δωρητών για να επενδύσει στην παγκόσμια παραγωγή και να 
ενθαρρύνει την κοινοχρησία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη μεταφορά 
τεχνολογίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η παγκόσμια ανάκαμψη της υγείας και της 
οικονομίας·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εξαγωγικοί περιορισμοί και οι εμπορικοί 
φραγμοί έχουν διαταράξει τις αγορές γεωργικών ειδών διατροφής και τις αλυσίδες 
εφοδιασμού παγκοσμίως, επηρεάζοντας σοβαρά τις αναπτυσσόμενες χώρες· παροτρύνει 
την Επιτροπή να καταστήσει την ασφάλεια επισιτισμού μία από τις προτεραιότητές της 
και να προσδιορίσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί ότι η πανδημία 
αυτή δεν θα γίνει καταλύτης επισιτιστικής κρίσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο· τονίζει 
ότι το θεμιτό αίτημα να μειωθεί η πίεση που ασκεί η γεωργία στο περιβάλλον πρέπει να 
επιδιωχθεί με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο ρυθμό, ώστε να μην κινδυνεύσει η 
επισιτιστική ασφάλεια για κανέναν πολίτη στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στην 
ΕΕ· υποστηρίζει δράσεις με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου για να προαχθεί η 
ασφάλεια των τροφίμων και τη λήψη υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19· υπενθυμίζει την αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής στο να διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές, ιδίως στον 
τομέα της γεωργίας, δεν παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής, 
προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση των χωρών από τις εισαγωγές και η τρωτότητά 
τους στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών· 

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 και τον αντίκτυπό 
της στην επίτευξη των ΣΒΑ του ΟΗΕ για το 2030· παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναπροσαρμόσει αναλόγως την εμπορική πολιτική της σύμφωνα με την παγκόσμια 
αναπτυξιακή πολιτική της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι οικονομίες και οι 
κοινωνίες θα ανασυγκροτηθούν κατά τρόπο που να τις καθιστά καλύτερες, 
βιωσιμότερες, ανθεκτικότερες και περισσότερο κοινωνικά και οικονομικά ισότιμες 
μετά την πανδημία· τονίζει ότι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρέπει να τεθεί στο 
επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ μετά τη νόσο COVID-19, 
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συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού θεματολογίου της, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα χαθεί η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, την εκπαίδευση, τη δημόσια 
υγεία, την ισότητα των φύλων και τη δράση για το κλίμα λόγω της πανδημίας·

12. υπενθυμίζει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών θα 
υπονομεύσει την πρόοδο στο 80% περίπου των στόχων που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο 
των ΣΒΑ του ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συστήματα επίλυσης 
διαφορών που καλύπτουν τη βιοποικιλότητα και τις εμπορικές διατάξεις στις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες δεν είναι δεσμευτικά, σε αντίθεση με το 
σύστημα επιβολής του ΠΟΕ, το οποίο εμπεριέχει εκ των πραγμάτων την υπεροχή του 
εμπορικού δικαίου έναντι της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι οι 
ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ περιορίζουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
αυξήσουν τους δασμούς στα προϊόντα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
βιοποικιλότητα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει 
προτεραιότητα στην αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες και καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ προς αυτή την κατεύθυνση·

13. θεωρεί ότι η νόσος COVID-19 έχει επιταχύνει τη μετάβαση προς την ψηφιοποίηση, η 
οποία προσφέρει ευκαιρίες για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, τη μείωση των 
διαδικασιών που απαιτούν φυσική παρουσία και την αποτελεσματική υλικοτεχνική 
υποστήριξη και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων με τεράστιο δυναμικό, ιδίως 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους· υπογραμμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
και οι ΛΑΧ υστερούν στην ψηφιακή οικονομία και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
με τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους, προκειμένου να ενισχύσει και να διευκολύνει 
τις ψηφιακές υποδομές, καθώς και να προσδώσει στρατηγική σημασία στο ψηφιακό 
εμπόριο και να διευκολύνει την ψηφιακή μετάβαση, να θεσπίσει στρατηγικές πολιτικής 
και να εναρμονίσει τα ρυθμιστικά πλαίσια για το βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο, να 
στηρίξει την κατάρτιση σε δεξιότητες και να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία εμπορικής και 
τελωνειακής διαχείρισης, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες· υπογραμμίζει την ανάγκη να συμβάλει η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ 
στη γενική ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με προσιτές τιμές στις ΛΑΧ·

14. θεωρεί ότι η επίτευξη της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλει να 
εργαζόμαστε σε πολυμερές πλαίσιο και να συντονίζουμε τις πολιτικές σε διεθνές και 
εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
αυτές οι προσδοκίες λόγω της πανδημίας COVID-19 και για τον συνυπολογισμό των 
ΣΒΑ στην ανασυγκρότηση και την αναδιάρθρωση των διεθνών εμπορικών δικτύων· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την επανεξέταση του σχεδίου δράσης 15 σημείων 
σχετικά με τα κεφάλαια ΕΒΑ εντός του 2021, ώστε να εξεταστεί πόσο δυνατή είναι η 
εκτέλεση των δεσμεύσεων ΕΒΑ·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει τη 
διάσταση της βιωσιμότητας στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· 
ζητεί, συνεπώς, μια ολοκληρωμένη εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτίμηση των 
επιπτώσεων των ΣΕΣ της ΕΕ στη βιωσιμότητα·

16. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές προοπτικές για τη 
βελτίωση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας των αναπτυσσόμενων χωρών σε 
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τυχόν μελλοντικούς κλυδωνισμούς και κρίσεις στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης νέων μεταλλάξεων νόσων και μελλοντικών 
πανδημιών, με στόχο την ανάπτυξη μακρόπνοων στρατηγικών και αντιδράσεων·

17. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί ενεργά στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την προώθηση 
πολυμερών κανόνων με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. 
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