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Εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Oκτωβρίου 2012 σχετικά με τις 

εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία ((2012/2711(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την πολιτική διεθνούς 

εμπορίου στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 για την μελλοντική ευρωπαϊκή 

πολιτική στον τομέα των διεθνών επενδύσεων4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη νέα εμπορική πολιτική 

για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 20205, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους φραγμούς 

στις συναλλαγές και στις επενδύσεις6, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και 

παγκόσμιες υποθέσεις – Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020»» (COM(2010)0612), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Φραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις» που 

δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2012 (COM(2012)0070), 

– έχοντας υπόψη την Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας που 

συνήφθη το 2001,  

– έχοντας υπόψη της Συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα των αντιανταγωνιστικών 

δραστηριοτήτων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας που συνήφθη το 2003, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής βοήθειας σε 

τελωνειακά θέματα μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας που συνήφθη το 2008,  
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– έχοντας υπόψη την έκθεση των Οικονομολόγων της Κοπεγχάγης με τίτλο «Αξιολόγηση 

των φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας», που 

δημοσιεύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009, 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής για τις 

εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας που δημοσιεύθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24-25 Μαρτίου 2011,  

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στην 20ή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-

Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Μαΐου 2011,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-

Ιαπωνίας1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική 

δράση για τη φαλαινοθηρία2, 

– έχοντας υπόψη το «πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων », 

που επισυνάπτεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 για την τροποποίηση της 

Συνθήκης για την ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας που υπεγράφη στις 2 Ιουλίου 

2012, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,  

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο 

από το ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου 

εμπορίου· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το συνολικό ύψος του διμερούς εμπορίου προϊόντων 

μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας περιορίστηκε μόλις στα 116,4 δισεκατομμύρια EUR έναντι 

444,7 δισεκατομμυρίων EUR που ήταν οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ, 428,3 

δισεκατομμυρίων EUR που ήταν οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Κίνας και 306,6 

δισεκατομμυρίων EUR που ήταν οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Ρωσίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το πλεόνασμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών 

της Ιαπωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανερχόταν σε 18,5 δισεκατομμύρια EUR, με το 

30 % να προέρχεται μόνο από προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ·ότι η Ιαπωνία καταλαμβάνει τη 10η θέση όσον αφορά το «εμπόριο 

εκτός των συνόρων» στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη «διευκόλυνση στις 

επιχειρήσεις» για το 2012, μπροστά από 18 κράτη μέλη της ΕΕ· 
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν 

ήδη επισημάνει ότι η ικανότητα της Ιαπωνίας να άρει τους μη δασμολογικούς φραγμούς 

(ΜΔΦ) και η αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά στις δημόσιες 

προμήθειες αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη 

συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ιαπωνίας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Οικονομικής Σχολής της Κοπεγχάγης 

το 2009, εκτιμάται ότι σε περίπτωση που περιοριστούν οι δασμολογικοί και μη 

δασμολογικοί φραγμοί στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο, αναμένεται εν δυνάμει αύξηση κατά 

71 % των εξαγωγών της ΕΕ στην Ιαπωνία και κατά 61 % αύξηση των ιαπωνικών 

εξαγωγών προς την ΕΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία συμφώνησαν σε κοινή 

διάσκεψη κορυφής στις 28 Μαΐου 2011 να ξεκινήσουν μελέτη επιπτώσεων για να 

διερευνήσουν την εφικτότητα και την κοινή φιλοδοξία για την έναρξη διαπραγματεύσεων 

υπό την προϋπόθεση ενός επιτυχούς αποτελέσματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη 

επιπτώσεων ολοκληρώθηκε· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στηρίζουν τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς 

σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας· και 

επιδιώκουν τον τερματισμό της αποκαλούμενης φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς 

σκοπούς και στηρίζουν τον ορισμό μεγάλων περιοχών ωκεανών και θαλασσών ως 

καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ' αόριστον η φαλαινοθηρία· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια παράλληλη μελέτη επιπτώσεων για την πολιτική 

συμφωνία-πλαίσιο που επίσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία· 

Το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο 

1. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημασία της Ιαπωνίας ως πολιτικού συμμάχου με 

παρόμοια προσέγγιση με την ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων 

ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου· 

2. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να εμβαθύνει τις οικονομικές και 

εμπορικές σχέσεις της με τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομίες ώστε να μεγιστοποιήσει 

τις δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020· 

πιστεύει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, των 

υψηλών δεικτών ανεργίας και των περιορισμένων προοπτικών ανάπτυξης στην ΕΕ· 

3. ανησυχεί εν προκειμένω ότι ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας 

είναι εντυπωσιακά χαμηλότερος από ό,τι με άλλους εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η 

Ρωσία· διαπιστώνει εν κατακλείδι ότι το τεράστιο δυναμικό των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-

Ιαπωνίας δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπράκτως επ' ωφελεία των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών, κυρίως λόγω των αρνητικών 

επιπτώσεων των μη δασμολογικών φραγμών της Ιαπωνίας στις δυνατότητες πρόσβασης 

στην αγορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· 

4. σημειώνει ότι η Ιαπωνία προασπίζει τα συμφέροντά της σε άλλες σημαντικές συμφωνίες 

ελεύθερου εμπορίου όπως η σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ιαπωνίας-

Κίνας-Νότιας Κορέας και η εταιρική σχέση του Ειρηνικού, ενώ ταυτόχρονα 



διαπραγματεύεται διάφορες διμερείς συμφωνίες· πιστεύει ότι, στις διαπραγματεύσεις με 

την Ιαπωνία, η ΕΕ πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία της από τη συμφωνία ελεύθερου 

εμπορίου ΕΕ - Νοτίου Κορέας για την επίτευξη παρεμφερούς διείσδυσης της πρόσβασης 

στην αγορά·  

Η μελέτη επιπτώσεων 

5. σημειώνει την ολοκλήρωση της μελέτης επιπτώσεων ΕΕ-Ιαπωνίας με αμοιβαία 

ικανοποίηση από πλευράς Επιτροπής και Ιαπωνικής Κυβέρνησης·  

6. χαιρετίζει την έμφαση που αποδίδεται στην άρση των ΜΔΦ και των εμποδίων στην 

πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων του εγχειρήματος μελέτης των επιπτώσεων, όπως ζητούσε το 

Κοινοβούλιο·  

7. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι, ενώ οι οδικοί χάρτες αντιπροσωπεύουν ένα επί 

μέρους βήμα προς τα μπρος, η έλλειψη ακρίβειας αφήνει περιθώρια για διάφορες 

ερμηνείες π.χ. οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών 

μεταφορών· πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη φιλοδοξία από 

πλευράς Ιαπωνίας ήδη από την αρχή των μελλοντικών διαπραγματεύσεων· επισημαίνει 

ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών έχει κομβική σημασία και, ως εκ τούτου, ζητεί να 

υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, το ταχύτερο δυνατό, ακόμη και πριν από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες· 

8. καλεί την ιαπωνική κυβέρνηση να επαναβεβαιώσει από την αρχή των επίσημων 

διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, τις δεσμεύσεις που 

ανέλαβε στη διερευνητική μελέτη, ιδίως όσον αφορά τη βάση των μη δασμολογικών 

φραγμών (ΜΔΦ) στο εμπόριο· 

9. ζητεί, ως εκ τούτου, ως προϋπόθεση για την έγκριση διαπραγματευτικών οδηγιών για τη 

σύναψη ΣΕΕ με την Ιαπωνία, το Συμβούλιο να εμμείνει στη δεσμευτική ρήτρα 

αναθεώρησης που θα ενεργοποιηθεί εντός ενός έτους από την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο η Ιαπωνία έχει επιτύχει 

σαφή αποτελέσματα για την εξάλειψη των ΜΔΦ, ιδίως αυτών που επηρεάζουν τον κλάδο 

της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ, καθώς και τα εμπόδια στις δημόσιες συμβάσεις για 

τους σιδηροδρόμους και τις αστικές μεταφορές που συμφωνήθηκαν στη διαδικασία 

διερευνητικής μελέτης· 

Εντολή διαπραγμάτευσης 

10. καλεί το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για 

τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ιαπωνία, με βάση το εγχείρημα της 

μελέτης των επιπτώσεων και σαφείς όρους· 

11. καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει έναν εκ των αρχικών γύρων των διαπραγματεύσεων 

της ΣΕΕ ΕΕ-Ιαπωνίας στην άρση των ΜΔΦ και, συνεπώς, να διασφαλίσει ότι μπορεί να 

διενεργηθεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο της ρήτρας 

αναθεώρησης ένα έτος μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων προκειμένου να 

αξιολογήσει αντικειμενικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον βασικό τομέα 

ανησυχίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 



12. επισημαίνει ότι μια τέτοια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να είναι συνολική, 

φιλόδοξη και πλήρως δεσμευτική σε όλες τις εμπορικές διατάξεις της· επισημαίνει ότι 

μια ΣΕΣ πρέπει να οδηγεί σε πραγματικό επί τόπου άνοιγμα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 

και όχι απλώς σε υποθετικό, νομικό άνοιγμα· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τυπικά 

και περιοδικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση των 

διαπραγματεύσεων και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την άρση των ΜΔΦ· 

πιστεύει ότι, αν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Ιαπωνία δεν επιδείξει επαρκή 

φιλοδοξία, η Επιτροπή πρέπει να διακόψει τις διαπραγματεύσεις αφού διαβουλευθεί με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·  

13. επισημαίνει ότι η παρακολούθηση και εφαρμογή της άρσης των μη δασμολογικών 

φραγμών είναι σημαντικά δυσχερέστερη από την εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών· 

καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως 

περιγράφονται στο ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για τους εμπορικούς και 

επενδυτικούς φραγμούς και να συναγάγει συμπεράσματα από τις δεσμεύσεις διαδρόμους 

ΜΔΦ που έχουν περιληφθεί στην ΣΕΕ ΕΕ-Νότιας Κορέας προκειμένου να προωθήσει 

την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και μηχανισμούς παρακολούθησης· 

14. επισημαίνει ότι για να είναι μια ΣΕΣ πραγματικά επωφελής για την οικονομία της ΕΕ, το 

Συμβούλιο πρέπει να περιλάβει τις κάτωθι πτυχές στις διαπραγματευτικές οδηγίες προς 

την Επιτροπή: 

- συγκεκριμένες και ευρείας κλίμακας δεσμεύσεις από πλευράς της ιαπωνικής 

κυβέρνησης όσον αφορά τους ΜΔΦ με σκοπό την εξάλειψη σημαντικού ποσοστού 

των φραγμών που παρεμποδίζουν το εμπόριο ΕΕ-Ιαπωνίας· υπογραμμίζει ότι οι 

δεσμεύσεις αυτές πρέπει να υπερβούν σημαντικά τους οδικούς χάρτες που έχουν 

ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του εγχειρήματος μελέτης των επιπτώσεων· η 

Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά όσον αφορά την πρόοδο στον τομέα αυτό, τόσο 

το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο· 

- εξάλειψη των υφιστάμενων ΜΔΦ στην αυτοκινητοβιομηχανία όπως οι κανονισμοί 

για τις ζώνες ασφαλείας, των λοιπών αντιανταγωνιστικών περιορισμών και της 

μεταχείρισης που επιφυλάσσεται στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα· πρέπει 

επίσης θα αντιμετωπισθεί η προτιμησιακή μεταχείριση αυτοκινήτων τύπου «kei», 

ώστε να διασφαλισθεί ισότιμος ανταγωνισμός στον σημαντικό αυτό κλάδο· 

- σημαντικές υποχωρήσεις στις δημόσιες προμήθειες που θα διασφαλίζουν την 

πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε στρατηγικούς τομείς της ιαπωνικής 

αγοράς, όπου περιλαμβάνονται οι σιδηροδρομικές και αστικές μεταφορές, και στον 

ίδιο βαθμό ανοίγματος με αυτόν που προβλέπεται για τις αγορές δημόσιων 

προμηθειών της ΕΕ· 

- έναν αυστηρό και αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ο οποίος θα 

απαιτεί την έγκαιρη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών, για την 

αντιμετώπιση της ανάπτυξης νέων ΜΔΦ και εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά 

των δημόσιων προμηθειών στην Ιαπωνία, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας· 

- ελαστικό χρονοδιάγραμμα για μειώσεις ευαίσθητων δασμών προκειμένου να 

παρασχεθεί δυνατότητα στη βιομηχανία της ΕΕ να προσαρμοστεί στον αυξημένο 

ανταγωνισμό· πιστεύει ότι η άρση των δασμών αυτών συνδέεται αναπόσπαστα 

μέσω «ρήτρας ασφαλείας» με την πρόοδο όσον αφορά την άρση των εμποδίων για 



την πρόσβαση στην αγορά των δημόσιων συμβάσεων και των ΜΔΦ στην Ιαπωνία, 

ούτως ώστε οι δασμοί σε ευαίσθητους τομείς της ΕΕ να μην περιοριστούν χωρίς 

αντίστοιχη εξάλειψη των ιαπωνικών μη δασμολογικών φραγμών και εμποδίων 

όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· 

- αποτελεσματικά διμερή μέτρα διασφάλισης για την αποτροπή κύματος εισαγωγών 

που θα μπορούσε να προξενήσει ή να απειλήσει να προξενήσει σοβαρό πλήγμα 

στην ενωσιακή και ιαπωνική βιομηχανία, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως η 

αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρονικών· 

- την άρση σημαντικού αριθμού από τα πιο προβληματικά εμπόδια που 

παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· 

- αναφορά στα διεθνή υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και αρχές, ιδίως 

αυτών που περιλαμβάνονται στο Codex Alimentarius, τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

για την Υγεία των Ζώων και την οδηγία για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και 

πρόληψη της ρύπανσης (IPPC)· 

- εκτελεστά μέτρα για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων όσον αφορά τα 

αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα, όπου περιλαμβάνονται τα κρασιά και τα 

οινοπνευματώδη ποτά· 

- λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφή του Μαρτίου 2011, μεγάλη έμφαση πρέπει να 

δοθεί στην συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, στην ενισχυμένη πρόσβαση στην 

αγορά περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών· 

- ένα εύρωστο βιώσιμο αναπτυξιακό κεφάλαιο με δεσμευτικά βασικά εργασιακά 

πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της 

ΔΟΕ για τις βιομηχανοποιημένες χώρες, και περιβαλλοντικά πρότυπα· το κεφάλαιο 

αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία φόρουμ της κοινωνίας των 

πολιτών που θα εποπτεύει και θα διατυπώνει απόψεις όσον αφορά την εφαρμογή 

του και την αποτελεσματική υλοποίηση των πολυμερών συμφωνιών σχετικά με το 

περιβάλλον, την ευζωία των ζώων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· 

- πραγματικές ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για αμφότερες τις πλευρές, στην 

αγορά υπηρεσιών του άλλου μέρους, μέσω της εξάλειψης των κανονιστικών 

φραγμών ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου 

στις προμήθειες του δημοσίου και σημαντικές δεσμεύσεις όσον αφορά τους 

κανόνες ανταγωνισμού, όπου περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση των αθέμιτων 

πλεονεκτημάτων στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών· 

- ενίσχυση και επέκταση των ρυθμιστικών διαλόγων συνεργασίας με δεσμευτικές 

αρχές για τη βελτίωση του σεβασμού των διεθνών προτύπων και της κανονιστικής 

εναρμόνισης, ιδίως μέσω της έγκρισης και της εφαρμογής των προδιαγραφών που 

ορίζει η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)· 

- ένα συνολικό κεφάλαιο για τις επενδύσεις που θα αντιμετωπίζει τόσο την 

προστασία των επενδύσεων όσο και την πρόσβαση στην αγορά· 

15. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι, αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές, η ΣΣΕ 

ΕΕ-Ιαπωνίας έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση, που 



θα είναι προς όφελος για αμφότερες τις οικονομίες και ότι ο μεγαλύτερος βαθμός 

ενσωμάτωσης μέσω της ΕΠΕ θα πολλαπλασιάσει σημαντικά τα οφέλη σε αμφότερες τις 

οικονομίες· 

16. σημειώνει ότι εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ΕΕ και 

Ιαπωνίας επί θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης της αλιείας και της φαλαινοθηρίας, 

ιδίως όσον αφορά την υπό επιστημονικό μανδύα φαλαινοθηρίας και ζητεί να ξεκινήσουν 

ευρύτερες συζητήσεις επί του θέματος της εξάλειψης της φαλαινοθηρίας και της 

εμπορίας προϊόντων φάλαινας· 

Πέρα από τις διαπραγματεύσεις 

17. σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις στεφθούν με επιτυχία, ζητεί από την Επιτροπή να 

διενεργήσει δεύτερη μελέτη επιπτώσεων προκειμένου να εκτιμήσει τα αναμενόμενα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συμφωνίας για την ΕΕ στον τομέα των θέσεων 

εργασίας και την ανάπτυξη, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία 

και η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και ενόψει της ΣΕΕ ΕΕ-Κορέας·  

18. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του 

στην ενδεχόμενη ΣΕΣ ΕΕ–Ιαπωνίας, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· 

ο 

ο ο 

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση και 

το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας. 

 


