
 

Το μέλλον της ΕΕ: οι ευκαιρίες της
παγκοσμιοποίησης
 
Ως μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο η ΕΕ θέλει να αξιοποιήσει
στο έπακρο τις δυνατότητες που της προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, διατηρώντας
ταυτόχρονα δίκαιους κανόνες και διαφάνεια.  Πριν τη συζήτηση της ολομέλειας στις 16
Μαΐου για την αντιμετωπίση της παγκοσμιοποίησης, διαβάστε τι κάνει το ΕΚ για την
καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών αλλά και
την προστασία των ευρωπαϊκών αρχών στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.
 
Η ΕΕ χρησιμοποιεί την οικονομική επιρροή που έχει σε παγκόσμιο εμπόριο, προκειμένου
να επιβάλει υψηλές προδιαγραφές στα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ αλλά και για
την προώθηση των αξιών της σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι ο λόγος που οι
ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συχνά επιμένουν για την
προσθήκη τροπολογιών σε εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες.
 
Στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την εμπορικής συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), η
πίεση που άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οδήγησε στην αντικατάσταση του
αμφιλεγόμενου μηχανισμού διευθέτησης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, από
ένα δικαστικό μηχανισμό επενδύσεων, που έχει στόνο  να αυξήσει τη διαφάνεια και να
εξασφαλίσει τον κυβερνητικό έλεγχο κατά την επιλογή των διαιτητών.
 
Παγκόσμιος ανταγωνισμός
 
Το ΕΚ θέλει να καταπολεμήσει τον αθέμητο ανταγωνισμό, ακόμα και αν προέρχεται από
χώρες εκτός ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2016, για παράδειγμα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημιουργία στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αύξησης
των εισαγωγών σιδηροδρομικών προμηθειών χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες.
 
Για την προστασία των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, το ΕΚ πιέζει για τη σύναψη
γρήγορης συμφωνίας για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ.
 
Δικαιώματα των εργαζομένων
 
Οι ευρωβουλευτές έχουν δεσμευτεί για την προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων. Το ΕΚ εργάζεται σε νομοθεσία για τη διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων
για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης ή απασχόλησής
τους.

Άρθρο
15-05-2017 - 16:39
Αριθμός αναφοράς: 20170505STO73507

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

1 I 6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170209IPR61728/ceta-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BA-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20160916STO43171/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20160916STO43171/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170407STO70803/to-ek-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD


Επίσης, το ΕΚ στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)
, μια πρωτοβουλία που παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους
είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω
παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή
σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης.
 
Ευρωπαϊκές αρχές
 
Τον περασμένο Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν κανονισμό που στοχεύει στον
τερματισμό της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσω του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων.
Ο κανονισμός υποχρεώνει όλους σχεδόν τους ευρωπαίους εισαγωγείς (εξαιρούνται οι
μικροί εισαγωγείς) κασσίτερου, βολφράμιου, ταντάλιου και χρυσού να πραγματοποιούν
ελέγχους της «δέουσας επιμέλειας» (due diligence) στους προμηθευτές τους.
 
Πρόσφατα οι ευρωβουλευτές ενέκριναν κανόνες για τον τερματισμό τους εμπορίου
αγαθών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια ή για θανατική ποινή και τον Απρίλιο
ζήτησαν τη δημιουργία κανόνων που θα υποχρεώνουν τους προμηθευτές
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης να σέβονται τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Τον ίδιο μήνα με ψήφισμά τους ζήτησαν και τη δημιουργία ενιαίου
συστήματος πιστοποίησης για το φοινικέλαιο που εισάγεται στην ΕΕ, με στόχο την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παραγωγής φοινικέλαιου, όπως η εξαφάνιση των
οικοτόπων.  
 
Ποιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου πέντε
εκθέσεις, που θα αποτελέσουν αφετηρία της συζήτησης για το μέλλον της Ένωσης και
το δρόμο προς την ολοκλήρωσή της. Κάθε έκθεση είναι αφιερωμένη σε ένα ξεχωριστό
θέμα:
 
-Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης
 
-Η παγκοσμιοποίηση
 
-Η οικονομική και νομισματική ένωση
 
-Άμυνα και οικονομία
 
Οι εκθέσεις θα περιέχουν σενάρια και ιδέες για το πως θα μπορούσε να είναι η ΕΕ το
2025, όχι όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ολοκληρωθεί
στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την ομιλία τους προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλον Γιουνκέρ για την κατάσταση της Ένωσης.
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170308IPR65672/%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20160930IPR44536/meps-strengthen-eu-export-ban-on-%E2%80%9Ctorture-goods%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170329IPR69057/meps-call-for-clampdown-on-imports-of-unsustainable-palm-oil-and-use-in-biofuel


Σύνδεσμοι
Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ
Αφιέρωμα: Οικονομία
Αφιέρωμα: Απασχόληση
Η ΕΕ στον κόσμο - Διεθνής βοήθεια, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/top-stories/20150202TST18313/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B5-%CE%B7%CF%80%CE%B1
http://www.europarl.europa.eu/news/el/top-stories/20140217TST36225/%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8C-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF
http://www.europarl.europa.eu/news/el/top-stories/20131014TST22248/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.europarl.europa.eu/news/el/top-stories/20131111TST24341/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF
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Ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων: η κρυμμένη αλήθεια πίσω από τα κινητά
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

«Η ΕΕ δεν πρέπει να παρέχει εργαλεία βασανισμού»
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd

Το ανθρώπινο κόστος της γρήγορης μόδας
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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Προστασία της βιομηχανίας ΕΕ
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200
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