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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική της προωθεί και υπερασπίζει 
τις ευρωπαϊκές αξίες, ειδικά την κοινωνική οικονομία της αγοράς, την περιβαλλοντική 
προστασία, τα εργασιακά δικαιώματα, τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, την 
πολυλειτουργικότητα της γεωργίας και την πολιτισμική πολυμορφία·

2. θεωρεί ότι για τούτο απαιτείται να υιοθετήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεπή 
γραμμή πολιτικής σε οργανισμούς όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και οι πολυμερείς Υπηρεσίες
για το Περιβάλλον, ενώ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και στις διμερείς εμπορικές 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν τους στόχους πολιτικής που προβάλλονται 
στους άλλους αυτούς οργανισμούς·

3. υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής για την παγκοσμιοποίηση
που θα αποσκοπεί στη μείωση της έντασης των αρνητικών συνεπειών από την 
ελευθέρωση της αγοράς, καθώς και στην προώθηση της οικονομικής προσαρμογής·

4. θεωρεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται επίσης την ενίσχυση αυτού του είδους,
καθώς και την ελευθερία να αποφασίζουν για το δικό τους μίγμα πολιτικής, εάν θέλουμε 
να επωφεληθούν από την έκβαση των πολυμερών και περιφερειακών εμπορικών 
διαπραγματεύσεων·

5. τονίζει τη σημασία των ανοικτών αγορών για τα ευρωπαϊκά αγαθά και υπηρεσίες, χωρίς
να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη τρίτων χωρών, και λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα των 
εν λόγω χωρών να διαχειρίζονται την υφιστάμενη έλλειψη ισορροπίας ως προς τις 
δεξιότητες και την εμπειρία·

6. χαιρετίζει τη δημιουργία του συστήματος "ΣΓΠ +", το οποίο παρέχει κίνητρα για 
υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και ζητεί να επεκταθεί αυτή η 
προσέγγιση και σε επίπεδο διμερών εμπορικών συμφωνιών·

7. πιστεύει ότι, εφαρμόζοντας εμπορική πολιτική βασιζόμενη στα ανωτέρω σημεία, η 
Ευρώπη θα αναγνωριστεί από τις αναπτυσσόμενες και τις φτωχότερες χώρες ως έντιμος
συνομιλητής και ως κύριος προασπιστής των συμφερόντων τους, συμβάλλοντας στην 
ενδυνάμωση της πολιτικής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς·

8. αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον 
αντίκτυπο που έχει η ελευθέρωση του εμπορίου στις θέσεις εργασίας της ΕΕ και στο 
βιοτικό επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με στόχο την αύξηση της διαφάνειας 
σε επίπεδο εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και να παράσχει σαφείς και 
ανεξάρτητες αναλύσεις κόστους-ωφελειών όσον αφορά τις προτεινόμενες νέες εμπορικές 
συμφωνίες·


