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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα τμήματα COM(2019)0400 – 
C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD) 

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ανέλαβε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Σεπτεμβρίου 
2019, αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εξέτασε το ζήτημα κατά την εν λόγω συνεδρίαση και 
αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Bernd Lange
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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. επισημαίνει ότι απαιτούνται επαρκείς πόροι για να υλοποιηθεί το φιλόδοξο θεματολόγιο 
της Ένωσης για το εμπόριο· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΓΔ TRADE θα πρέπει να λάβει 
επαρκή χρηματοδότηση ώστε να διασφαλίζονται η ταχεία διαπραγμάτευση και σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών, καθώς και η δέουσα παρακολούθηση της εφαρμογής των 
συναπτόμενων εμπορικών συμφωνιών και της εμπορικής νομοθεσίας, ενώ θα πρέπει 
παράλληλα να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση ώστε να είναι σε θέση ο νέος 
αρμόδιος για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών να επιτελεί ουσιαστικά τα νέα του 
καθήκοντα· υποστηρίζει ότι η ΓΔ TRADE θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία κονδύλια από τον 
προϋπολογισμό ώστε να εφαρμόζει από τον Οκτώβριο του 2020, οπότε θα τεθεί σε ισχύ, τον 
κανονισμό για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων·

2. επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική, μολονότι προωθεί κατά κύριο λόγο την αμοιβαίως 
επωφελή οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση 
καλύτερης πρόσβασης στην αγορά και τη θέσπιση διεθνών κανόνων σχετικά με τις 
επενδύσεις, αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, το οποίο 
μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή των ενωσιακών αξιών σε διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον 
αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των φύλων, την προστασία 
του κλίματος, και το κράτος δικαίου, καθώς και στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων 
εργασίας, μπορεί δε να βοηθήσει στη διασφάλιση της επίτευξης των ΣΒΑ σε παγκόσμια 
κλίμακα, ενώ παράλληλα ωθεί τους εμπορικούς εταίρους μας να θέτουν τα κοινωνικά 
δικαιώματα και τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των οικονομικών πολιτικών τους· ζητεί, 
συνεπώς, να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τη διασφάλιση κατάλληλης 
παρακολούθησης, την εκπόνηση ενδιάμεσων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, με δεδομένα 
ανά φύλο, και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τρίτες χώρες·

3. υπογραμμίζει ότι, για την αποδοχή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, απαιτείται η ενεργός 
συνεργασία με τους συναφείς συμφεροντούχους και την κοινωνία των πολιτών· τονίζει, 
επομένως, ότι θα πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την προβολή της εμπορικής 
πολιτικής, τη διενέργεια διαλόγου με τους πολίτες, τη δημιουργία γραφείων υποστήριξης και 
παροχής βοήθειας για τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές, καθώς και εγχώριων συμβουλευτικών 
ομάδων, που είναι τα κύρια μέσα για την αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στην εφαρμογή και παρακολούθηση των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών 
σχετικά με τη βιωσιμότητα του εμπορίου, τα οποία αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της 
εμπορικής αρχιτεκτονικής·

4. ζητεί να αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα κονδύλια, ώστε να υποστηριχθεί η 
διεθνοποίηση των ΜΜΕ, με έμφαση σε εκείνα τα κράτη μέλη που αυτή τη στιγμή υστερούν, 
και να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
εμπορική πολιτική·

5. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινοβούλια στις συζητήσεις για την 
παγκόσμια εμπορική πολιτική· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Κοινοβουλευτική 
Διάσκεψη για τον ΠΟΕ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο που απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση 
προκειμένου να αξιοποιήσει το δυναμικό του· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να 
διατεθούν επαρκείς πόροι, όπως έγινε το 2019, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του 
ΕΚ στο φόρουμ και να εξασφαλιστεί επαρκής υποδομή για τις δραστηριότητες της 
Διάσκεψης.


