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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στην καταπολέμηση της φτώχειας
(2006/XXXX (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με το άνοιγμα και τη 
δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο1, της 13ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τη διάσκεψη του 
ΠΟΕ στο Κατάρ2, της 3ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη με 
στόχο την εξάλειψη της φτώχειας3, της 30ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την πείνα στον 
κόσμο και την εξάλειψη των φραγμών στις εμπορικές σχέσεις με τις φτωχότερες χώρες 
του κόσμου4, της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις του 
ΠΟΕ για τον γεωργικό τομέα5, της 15ης Μαΐου 2003 σχετικά με την ενίσχυση των 
ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες6, της 3ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τις 
προετοιμασίες για την πέμπτη υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Κανκούν, Μεξικό, 10-14 Σεπτεμβρίου 2003)7, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη: «Για να μπορέσουν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από τις εμπορικές συναλλαγές»8, της 25ης 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την πέμπτη υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου στην Κανκούν 9, της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τις 
δράσεις για την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας10, της 12ης Μαΐου 2005 
σχετικά με την αξιολόγηση του γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση του γενικού 
συμβουλίου του ΠΟΕ της 1ης Αυγούστου 200411, της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την 
παγκόσμια έκκληση για δράση κατά της φτώχειας: πώς θα θέσουμε τη φτώχεια στο 
περιθώριο της ιστορίας12, της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την προετοιμασία της 
έκτης υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Χονγκ 
Κονγκ13,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων 14 και της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών 
αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή 

  
1 ΕΕ C 112 E της 9.5.2002, σ. 326. 
2 ΕΕ C 177 E της 25.7.2002, σ. 290.
3 ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 277.
4 ΕΕ C 039 E της 13.2.2004, σ. 79.
5 ΕΕ C 043 E της 19.2.2004, σ. 248. 
6 ΕΕ C 067 E της 17.3.2004, σ. 255. 
7 ΕΕ C 074 E της 24.3.2004, σ. 861. 
8 ΕΕ C 076 E της 25.3.2004, σ. 435.
9 ΕΕ C 077 E της 26.3.2004, σ. 393.
10 ΕΕ C 304 E της 1.12.2005, σ. 277. 
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 ΕΕ C 320 E της 15.12.2005, σ. 145.
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φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2005 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων2,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής «Επιτάχυνση της προόδου που 
σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας – Η 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2005)0132), «Επιτάχυνση της προόδου που 
σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας -
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας» 
(COM(2005)0133) και «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής – Επιτάχυνση της προόδου 
που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας» 
(COM(2005)0134) της 12ης Απριλίου 2005,

– έχοντας υπόψη τις τελικές δηλώσεις της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον ΠΟΕ στις
12-15 Δεκεμβρίου 2005 και 24-26 Νοεμβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του 
ΠΟΕ, που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2006 στο Χονγκ Κονγκ,

– έχοντας υπόψη την απόφαση που ενέκρινε το γενικό συμβούλιο του ΠΟΕ την 1η 
Αυγούστου 2004,

– έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της τέταρτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης 
του ΠΟΕ, που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στη Ντόχα,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Sutherland για το μέλλον του ΠΟΕ,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 
2000, όπου τίθενται οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ) με τη μορφή κριτηρίων, 
οριζόμενων συλλογικά από τη διεθνή κοινότητα, για την εξάλειψη της φτώχειας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών «Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας –
Έκθεση 2005»,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής των Ηνωμένων 
Εθνών του 2005,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος της χιλιετίας του 
ΟΗΕ με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Jeffrey Sachs με τίτλο «Investing in Development: a 
practical plan to achieve the Millennium Development Goals» (Επενδύοντας στην 
ανάπτυξη: ένα πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας),

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του Gleneagles, που εξεδόθη στις 8 Ιουλίου 2005 από την 
Ομάδα των 8 στο Gleneagles,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την 

  
1 P6_TA-PROV (2005) 0454.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 169 της 30.6.2005, σ.1).
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ανάπτυξη (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) με τίτλο 
«Least Developed Countries 2002: Escaping the Poverty Trap (Οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες το 2002: απεγκλωβισμός από την παγίδα της φτώχειας),

– έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση του 2004 για την Αφρική με τίτλο «Unlocking 
Africa's Trade Potential» (Απελευθέρωση του εμπορικού δυναμικού της Αφρικής) της 
οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική,

– έχοντας υπόψη την «Πενταμερή κατά της πείνας» που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια 
της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη δράση κατά της πείνας, η οποία οδήγησε στην 
παγκόσμια έκκληση για τη δράση κατά της φτώχειας που απηύθυνε ο πρόεδρος Lula της 
Βραζιλίας κατά το παγκόσμιο κοινωνικό φόρουμ τον Ιανουάριο του 2005,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Νέας Υόρκης της 20ης Σεπτεμβρίου 2004 για τη δράση 
κατά της πείνας και της φτώχειας, που υπεγράφη από 111 εθνικές κυβερνήσεις, μεταξύ 
των οποίων και το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση της παγκόσμιας διάσκεψης για τον επισιτισμό του 1996 για 
μείωση του αριθμού των υποσιτιζόμενων ανθρώπων κατά το ήμισυ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις…
(A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρο 
τον κόσμο αγωνίζονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας με λιγότερο από 1 δολάριο 
ημερησίως και ότι περίπου 1,5-3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, με ημερήσιο εισόδημα 2 δολαρίων, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των 
φτωχότερων και των πλουσιότερων χωρών του κόσμου έχει υπερδιπλασιαστεί την 
τελευταία εικοσιπενταετία,

Γ. επισημαίνοντας με ανησυχία ότι το μερίδιο των φτωχότερων χωρών στο παγκόσμιο 
εμπόριο υποχώρησε την τελευταία δεκαετία και ότι η εξάρτησή τους από προϊόντα 
χαμηλής προστιθέμενης αξίας έχει ενισχυθεί, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ανισορροπία μεταξύ της ταχύτητας της 
απελευθέρωσης και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων διευρύνει το χάσμα 
μεταξύ φτωχών και πλουσίων τόσο στις εκβιομηχανισμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και απειλεί την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου κοινωνικής 
συνοχής, αειφόρου ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης, 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη «τα τρίτα τέταρτα των φτωχών παγκοσμίως ζουν σε 
αγροτικές περιοχές και το μόνο στήριγμά τους είναι το περιβάλλον όπου διαβούν» και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχοί είναι τα πρώτα θύματα της ιδιωτικοποίησης των 
φυσικών πόρων και της καταστροφής του περιβάλλοντος,
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, όπως το νερό και το έδαφος ή 
η ενέργεια, καθώς και σε βασικές υπηρεσίες, όπως τα φάρμακα, η υγεία και η παιδεία, και 
σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως τα φάρμακα, καθίσταται καθημερινά για τους φτωχούς 
όλο και πιο δύσκολη, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μέρα τα οφέλη από το εμπόριο βασικών και αγροτικών 
προϊόντων φθίνουν για τους παραγωγούς και αυξάνονται για τους μεταπωλητές, 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη1 βασισμένη σε στοιχεία της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ηνωμένων Εθνών, η 
απελευθέρωση του εμπορίου έχει κοστίσει στην υποσαχάρια Αφρική την τελευταία 
εικοσαετία 272 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη των ΑΣΧ και την καταπολέμηση της 
παγκόσμιας φτώχειας θα απαιτηθούν δικαιότερες εμπορικές πρακτικές, ισχυροί και 
εφαρμοζόμενοι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, αποτελεσματική μείωση του δυσβάσταχτου χρέους, καθώς και αύξηση των 
ποσών της βοήθειας που χορηγούν όλοι οι δωρητές,

Ι. επισημαίνοντας ότι το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για 
την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, εφόσον οι χώρες είναι σε θέση να 
προστατεύσουν τις αγορές τους κατά το πρώτο στάδιο και να τις ανοίξουν όταν το 
θελήσουν, σε τομείς της επιλογής τους, και εφόσον διαθέτουν ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και 
σαφείς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες καθώς και σαφείς μηχανισμούς 
ανακατανομής του πλούτου,

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι, καθώς η ΕΕ αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο, οι 
βασικοί στόχοι και ευθύνες της κοινοτικής πολιτικής για το εμπόριο πρέπει να είναι η 
θέσπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων στο πλαίσιο του πολυμερούς 
εμπορικού συστήματος, η δίκαιη ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο 
εμπορικό σύστημα, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών τους, και η βελτίωση της 
λειτουργίας του ΠΟΕ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες συμφώνησαν στο Μαρακές να 
εγκαινιάσουν διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλιστεί πλήρης ευελιξία όσον αφορά την ένταξη στις διαπραγματεύσεις ή την 
εξαίρεση από αυτές οιουδήποτε τομέα των υπηρεσιών, 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες έχουν στην κατοχή τους το 90% του 
συνόλου των ευρεσιτεχνιών και ότι η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου αποτελεί εμπόδιο στην 
μεταφορά τεχνολογίας, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος μεγαλύτερος 
εισαγωγέας στον κόσμο και ότι η επιρροή της στους κόλπους του ΠΟΕ και μέσω των 
διμερών και περιφερειακών συμφωνιών που συνάπτει διαμορφώνει το πλαίσιο της 
διεθνούς πολιτικής για το εμπόριο και των συναφών κανόνων, από το στάδιο της 

  
1 «The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries» (Τα οικονομικά της αποτυχίας: το
πραγματικό κόστος των «ελεύθερων» εμπορικών συναλλαγών για τις φτωχές χώρες), του Egor Kraev για την 
οργάνωση Christian Aid, Ιούνιος 2005.



PR\598451EL.doc 7/8 PE 367.908v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

σύλληψης έως την πρακτική εφαρμογή τους,

1. προειδοποιεί ότι το παγκόσμιο κόστος από τη μη επίτευξη του στόχου της εξάλειψης της 
φτώχειας, η οποία καθυστερεί την αναζήτηση μιας ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ των 
εμπορικών και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων, είναι τεράστιο, 
συμβάλλοντας στην ανθρώπινη δυστυχία, στην αστάθεια, σε συγκρούσεις, σε 
επαναλαμβανόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο διεθνές έγκλημα, στο εμπόριο 
ναρκωτικών, στην οικονομική τελμάτωση, στην παράνομη μετανάστευση και σε 
πρόωρους θανάτους·

2. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας στο πλαίσιο του 
διεθνούς προγράμματος δράσης της την εξεύρεση μιας νέας ισορροπίας μεταξύ της 
διεθνούς διακυβέρνησης, της εφαρμογής των εμπορικών κανόνων και του δικαιώματος 
στην ανάπτυξη, ιδίως δε των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων, καθώς αποτελεί 
το μόνο τρόπο συμβολής στην εξάλειψη των βασικών αιτιών της φτώχειας και στη 
βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος·

3. ζητεί τη διενέργεια πλήρους αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχουν οι ισχύουσες 
εμπορικές πολιτικές στο περιβάλλον και στη φτώχεια τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες 
όσο και στην ΕΕ·

4. χαιρετίζει την εξαγγελία του προέδρου της Επιτροπής (Οκτώβριος 2005) ότι θα αναλάβει 
δράση υπέρ των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης στην ΕΕ, εφαρμόζοντας ειδικά 
προγράμματα· θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων στην ΕΕ και του ελέγχου των 
παραγωγικών αγαθών που εισάγονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται στην ΕΕ· 

5. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει –και να ενθαρρύνει τον ΠΟΕ να καθιερώσει– νέους 
μηχανισμούς που θα σταθεροποιούν τις τιμές των βασικών προϊόντων και θα 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της εμπορικής τους διάθεσης κατανέμονται δίκαια μεταξύ 
παραγωγών και μεταπωλητών· 

6. θεωρεί ότι το δικαίωμα στην εκβιομηχάνιση αποτελεί δικαίωμα στην ανάπτυξη και, για το 
λόγο αυτό, πιστεύει ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να προστατεύει τη βιομηχανία της, 
ιδίως από χώρες που εφαρμόζουν κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ντάμπινγκ· 

7. ενθαρρύνει την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ γειτόνων και μεταξύ χωρών που 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης· 

8. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει για τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις διεθνείς εμπορικές 
διαπραγματεύσεις και να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των αναπτυσσόμενων χωρών που δεν 
έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται πολλαπλές εμπορικές διαπραγματεύσεις 
ταυτοχρόνως·

9. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα ειδικό πρόγραμμα για να βοηθήσει τις χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής να αντιστρέψουν τις αρνητικές συνέπειες της απελευθέρωσης του 
εμπορίου που επιβάλλουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε τομείς όπως η 
πρόσβαση στο νερό, η πρόσβαση στα φάρμακα, οι δημόσιες υπηρεσίες (σιδηροδρομικές 
συγκοινωνίες κ.λπ.), η γεωργία και η βασική βιομηχανία· 

10. ζητεί την αναθεώρηση του άρθρου XXIV της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου 
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με στόχο την επέκταση των μεταβατικών περιόδων που δίνονται στις αναπτυσσόμενες 
χώρες για την ανάληψη δεσμεύσεων στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών·

11. επισημαίνει ότι η γεωργία συνεχίζει να είναι η βασική πηγή εισοδήματος και 
απασχόλησης στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως για τους φτωχούς, και για 
το λόγο αυτό ζητεί από όλες τις εκβιομηχανισμένες χώρες να επισπεύσουν την κατάργηση 
των εξαγωγικών επιδοτήσεων και των αδικαιολόγητων εσωτερικών επιδοτήσεων ως 
προπαρασκευαστική κίνηση και να επιτρέψουν μόνο τις εσωτερικές επιδοτήσεις που είναι 
πραγματικά δικαιολογημένες για τη βιώσιμη γεωργία, διασφαλίζοντας την κοινωνική 
λειτουργία της γεωργίας· 

12. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα των πολιτικών της για 
το εμπόριο και τη συνεργασία και να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων 
χωρών να διατηρήσουν και να αναπτύξουν δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την 
αντιμετώπιση των μεγάλων δεινών που σχετίζονται με τη φτώχεια, όπως οι επιδημίες, ο 
αναλφαβητισμός, η έλλειψη πόσιμου νερού και η απουσία αποχετευτικού συστήματος·

13. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη ευελιξία στον τομέα των υπηρεσιών και να 
επιτρέψει σε κάθε χώρα να συμπεριλάβει ή να αφαιρέσει οιαδήποτε υπηρεσία επιθυμεί 
από τον κατάλογο των υπηρεσιών προς απελευθέρωση·

14. τονίζει ότι χρειάζονται διαθέσιμα και οικονομικώς προσιτά φάρμακα και ότι πρέπει να 
αναθεωρηθούν τα άρθρα 30 και 31 της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου· θεωρεί 
ότι η γενική συμφωνία δασμών και εμπορίου πρέπει να αναθεωρηθεί επειγόντως και για 
να διευκολυνθεί η μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

15. τονίζει ότι η μείωση της φτώχειας και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να 
βρεθούν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εταιρικής οικονομικής 
σχέσης·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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