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«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο» 

 

1. Πρόταση: μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους παράγοντες σε οικονομικά 

στρατηγικούς τομείς 

Στόχος: προτείνουμε να λάβει η ΕΕ μέτρα για να ενισχύσει την αυτονομία της σε βασικούς 

στρατηγικούς τομείς, όπως τα γεωργικά προϊόντα, τα στρατηγικά οικονομικά αγαθά, οι 

ημιαγωγοί, τα ιατρικά προϊόντα, οι καινοτόμες ψηφιακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες και 

η ενέργεια, μέσω: 

Μέτρα: 

1. ενίσχυσης των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και της συνεργασίας 

μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων 

2. διατήρησης ενός φιλόδοξου προγράμματος εμπορικών διαπραγματεύσεων που μπορεί να 

συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διαφοροποίησης των αλυσίδων 

εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τις πρώτες ύλες, και παράλληλα να μοιραστεί τα οφέλη του 

εμπορίου πιο ισότιμα και με περισσότερους εταίρους, περιορίζοντας έτσι την έκθεσή μας και 

την εξάρτησή μας από μικρό αριθμό δυνητικά επικίνδυνων προμηθευτών.1 

3. αύξησης της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης 

επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς στην ΕΕ, της αποθήκευσης κρίσιμων προϊόντων και 

συσκευών και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών· 

4. περαιτέρω επενδύσεων στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας ίσους όρους 

ανταγωνισμού ώστε να καταστεί ελκυστικότερη η παραγωγή και η αγορά αυτών των ειδών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. στήριξης ώστε να παραμείνουν προϊόντα τέτοιου είδους διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά 

στους ευρωπαίους καταναλωτές και να μειωθούν οι εξαρτήσεις από το εξωτερικό, για 

παράδειγμα με τη χρήση διαρθρωτικών και περιφερειακών πολιτικών, φορολογικών 

ελαφρύνσεων, επιδοτήσεων, επενδύσεων σε υποδομές και την έρευνα, ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη διατήρηση 

των σχετικών προσόντων και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη που σχετίζονται με την κάλυψη 

των βασικών αναγκών.2 

6. πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη των μικρών τοπικών παραγωγών από στρατηγικούς 

τομείς σε όλα τα κράτη μέλη,3 με μεγαλύτερη χρήση των προγραμμάτων της ΕΕ και των 

χρηματοοικονομικών μέσων, όπως το InvestEU.  

7. καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη διαχείριση των κινδύνων στην 

αλυσίδα εφοδιασμού4 

 

2. Πρόταση: Μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους παράγοντες την ενέργεια 

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να επιτύχει μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της παραγωγής και 

του εφοδιασμού ενέργειας, στο πλαίσιο της εν εξελίξει πράσινης μετάβασης με: 

Μέτρα: 

1. υιοθέτηση στρατηγικής για μεγαλύτερη αυτονομία στην παραγωγή ενέργειας. Ένας ευρωπαϊκός 

φορέας θα πρέπει να ενσωματώνει τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ενέργειας και 

 
1 Από συζητήσεις στην ομάδα εργασίας και στην ολομέλεια 
2 Βλ. σύσταση 1 ECP4, σύσταση 2 της γερμανικής NCP, ομάδα 1 «Η ΕΕ στον κόσμο», και ιταλική NCP ομάδα 2, 

σύσταση 1, [που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
3 Βλ. σύσταση 4 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, συστάσεις 5 και 6, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα 

εργασίας 
4 Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα και ιταλική NCP ομάδα 2, συστάσεις 2 και 3, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα 

εργασίας  
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να συντονίζει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προωθεί την ανταλλαγή 

γνώσεων 5 

2. ενεργός στήριξη έργων δημόσιων μεταφορών και ενεργειακής απόδοσης, ενός πανευρωπαϊκού 

σιδηροδρομικού και εμπορευματικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, της επέκτασης της παροχής 

καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας (ιδίως στον τομέα της ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και 

εναλλακτικών τεχνολογιών (όπως το υδρογόνο ή η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα), καθώς 

και της αλλαγής νοοτροπίας σε αστικές περιοχές από το μεμονωμένο αυτοκίνητο στις δημόσιες 

συγκοινωνίες, της κοινής χρήσης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων και της ποδηλασίας.6 

3. διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης μετάβασης, στήριξη ιδίως των ευάλωτων πολιτών, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά τη μετάβαση προς την κλιματική 

ουδετερότητα και οι οποίοι πλήττονται ήδη από την αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω της 

ενεργειακής εξάρτησης και του πρόσφατου τριπλασιασμού των τιμών της ενέργειας. 

4. αυξημένη συνεργασία σχετικά με την αξιολόγηση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο 

της εν εξελίξει πράσινης μετάβασης στην ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρώπη, εξετάζοντας τα 

συλλογικά ζητήματα που θα μπορούσε να επιλύσει ή να δημιουργήσει, δεδομένου ότι 

χρησιμοποιείται ακόμη από πολλά κράτη μέλη.7  

5. συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη δέσμευσή τους να επιτύχουν πιο φιλόδοξους στόχους 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε διάφορα διεθνή φόρουμ, 

συμπεριλαμβανομένων των G7 και G20. 

6. Σύνδεση του εξωτερικού εμπορίου με μέτρα πολιτικής για το κλίμα (π.χ. με τη δρομολόγηση 

επενδυτικής δέσμης για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και καινοτομίες, 

συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων)8 

7. επιδίωξη κοινών αγορών εισαγόμενης ενέργειας και εταιρικών σχέσεων βιώσιμης ενέργειας, 

προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή εξάρτηση από την εισαγωγή ενέργειας, ιδίως στον τομέα 

του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και ανάπτυξη εγχώριων πηγών ενέργειας της ΕΕ. 

 

3. Πρόταση: Καθορισμός προτύπων εντός και εκτός ΕΕ σε εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις 

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να ενισχύσει τη δεοντολογική διάσταση των εμπορικών και 

επενδυτικών της σχέσεων με: 

Μέτρα: 

1. διατήρηση και μεταρρύθμιση της βασισμένης σε κανόνες πολυμερούς διεθνούς εμπορικής 

αρχιτεκτονικής μας και εταιρική σχέση με ομόφρονες δημοκρατίες 

2. αποτελεσματική και αναλογική νομοθεσία της ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα 

αξιοπρεπούς εργασίας εφαρμόζονται πλήρως κατά μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παραγωγής και εφοδιασμού της ΕΕ, και ότι τα 

εισαγόμενα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τα ποιοτικά δεοντολογικά πρότυπα, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προσφέροντας 

πιστοποίηση για τα προϊόντα που συμμορφώνονται με την εν λόγω νομοθεσία της ΕΕ9 και 

συμμετοχή σε μια διαδικασία διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην ενημέρωση και την 

εκπαίδευση σχετικά με τις περιβαλλοντικές και δεοντολογικές επιπτώσεις των αλλαγών 

πολιτικής στο διεθνές εμπόριο 

 
5 Βλ. σύσταση 14 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
6 Βλ. σύσταση 2 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 4, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
7 Βλ. σύσταση 17 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 4, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
8 σύσταση 1 γερμανικής NCP, ομάδα 1 «Η ΕΕ στον κόσμο», που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
9 Βλ. σύσταση 3 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
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3. περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες που επιτρέπουν την παιδική εργασία, 

περιοδικής επικαιροποίησης της μαύρης λίστας εταιρειών, και προώθησης της ευαισθητοποίησης 

των καταναλωτών σχετικά με την παιδική εργασία μέσω πληροφοριών από επίσημους διαύλους 

της ΕΕ10. 

4. παρακολούθηση και εκτέλεση κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του εμπορίου (ΕΒΑ) στις 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

θέσπισης μηχανισμού βασισμένου σε κυρώσεις ως έσχατη λύση. 

5. μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, ώστε να 

συμπεριληφθούν αυστηρές διατάξεις αιρεσιμότητας και αποτελεσματικές και κατάλληλες 

διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και διαλόγου, προκειμένου να βελτιωθεί ο 

αντίκτυπος που μπορεί να έχει το ΣΓΠ στο εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη 

σε χώρες εταίρους με εμπορικές προτιμήσεις που πρέπει να ανακαλούνται σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης.  

 

4. Πρόταση: Καθορισμός προτύπων εντός και εκτός ΕΕ σε περιβαλλοντικές πολιτικές 

Στόχος: προτείνουμε στην ΕΕ να ενισχύσει την περιβαλλοντική διάσταση των εμπορικών της 

σχέσεων με: 

Μέτρα: 

1. εναρμόνιση και ενίσχυση της οικολογικής σήμανσης και καθιέρωση υποχρεωτικής οικολογικής 

βαθμολογίας που πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν από 

τον καταναλωτή. Η οικολογική βαθμολογία θα υπολογίζεται ανάλογα με τις εκπομπές που 

προέρχονται από την παραγωγή και τη μεταφορά, καθώς και με το επιβλαβές περιεχόμενο, βάσει 

ενός καταλόγου επικίνδυνων προϊόντων. Η διαχείριση και παρακολούθηση της οικολογικής 

βαθμολογίας θα πρέπει να πραγματοποιείται από αρχή της ΕΕ11. 

2. ενίσχυση των περιβαλλοντικών προτύπων για τις εξαγωγές αποβλήτων και αυστηρότεροι 

έλεγχοι και κυρώσεις για τον τερματισμό των παράνομων εξαγωγών. Η ΕΕ θα πρέπει να δίνει 

περισσότερα κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να ανακυκλώνουν τα δικά τους απόβλητα και να τα 

χρησιμοποιούν για την παραγωγή ενέργειας12. 

3. καθορισμό στόχου για την εξάλειψη των ρυπογόνων συσκευασιών με την προώθηση λιγότερων 

συσκευασιών ή φιλικότερων προς το περιβάλλον συσκευασιών13. Δημιουργία εταιρικών 

σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες, στήριξη των υποδομών τους και αμοιβαία ευνοϊκές 

εμπορικές συμφωνίες για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τη μετάβαση 

σε πράσινες πηγές ενέργειας14. 

4. επιβράβευση των χωρών που εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας, προσφέροντάς τους 

περαιτέρω πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για τα βιώσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, είτε 

μονομερώς μέσω του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ+, διμερώς μέσω εμπορικών 

συμφωνιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, είτε πολυμερής μέσω 

πρωτοβουλιών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου  

 

5. Πρόταση: Λήψη αποφάσεων και συνοχή εντός της Ένωσης 

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να βελτιώσει την ικανότητά της να λαμβάνει ταχείες και 

αποτελεσματικές αποφάσεις, κυρίως στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

 
10 Βλ. σύσταση 11 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
11 Βλ. σύσταση 13 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
12 Βλ. σύσταση 15 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
13 Βλ. σύσταση 16 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
14 Βλ. σύσταση 12 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
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Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), μιλώντας με μία φωνή και ενεργώντας ως πραγματικά 

παγκόσμιος παράγοντας, προβάλλοντας θετικό ρόλο στον κόσμο και φέρνοντας τη διαφορά 

στην αντιμετώπιση κάθε κρίσης, ιδίως με: 

Μέτρα: 

1. συγκεκριμένα στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, τα ζητήματα που επί του παρόντος αποφασίζονται με 

ομοφωνία, να αποφασίζονται κανονικά εφεξής με ειδική πλειοψηφία15. 

2. στήριξη της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στον στρατηγικό 

προσανατολισμό που εγκρίθηκε πρόσφατα και αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για 

την Ειρήνη16  

3. ενίσχυση του ρόλου του Ύπατου Εκπροσώπου ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εκφράζεται με 

μία φωνή.17 

4. συμφωνία επί ενός ισχυρού οράματος και μιας κοινής στρατηγικής προκειμένου να εδραιωθεί η 

ενότητα και η ικανότητα λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ώστε να προετοιμαστεί η ΕΕ για περαιτέρω 

διεύρυνση18. 

5. ταχύτερη κύρωση εμπορικών συμφωνιών που συνήφθησαν πρόσφατα, χωρίς να αποκλείεται η 

δέουσα εξέταση και συζήτηση. 

 

 

6. Πρόταση: Διαφάνεια της ΕΕ και των σχέσεών της με τους πολίτες και τα κράτη μέλη  

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ, ιδίως στις δράσεις της σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 

των εμπορικών διαπραγματεύσεων, να βελτιώσει την προσβασιμότητά της για τους πολίτες 

μέσω της καλύτερης ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της συμμετοχής των πολιτών και της 

διαφάνειας της δράσης της, ιδίως με τους εξής τρόπους: 

Μέτρα: 

1. ενίσχυση των δεσμών με τους πολίτες και τα τοπικά θεσμικά όργανα για τη βελτίωση της 

διαφάνειας, την προσέγγιση των πολιτών και την καλύτερη επικοινωνία και διαβούλευση μαζί 

τους σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ και γενική ενημέρωση για την ΕΕ και σε 

διεθνές επίπεδο19. 

2. μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις διεθνείς πολιτικές της ΕΕ και εκδηλώσεις με άμεση 

συμμετοχή των πολιτών, παρόμοιες με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, σε εθνικό, 

τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο20 με την ενεργό συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνία των 

πολιτών 21.  

3. πλήρη στήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προς τους πολίτες που επιλέγουν να 

συμμετάσχουν σε οργανώσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, όπως συνέβη με τη 

νόσο COVID-19 και την Ουκρανία. 

4. διάθεση ειδικού προϋπολογισμού για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με 

τη λειτουργία της ΕΕ και τις αξίες της, τα οποία θα μπορούσε να προτείνει στα κράτη μέλη που 

το επιθυμούν, ώστε να μπορούν να τα ενσωματώσουν στα προγράμματα σπουδών τους (σχολεία 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια). Επιπλέον, θα μπορούσε να 

προβλεφθεί ειδικό μάθημα για την ΕΕ και τη λειτουργία της για φοιτητές που επιθυμούν να 

σπουδάσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέσω του προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές που 

 
15 Βλ. σύσταση 21 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
16 Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
17 Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
18 Βλ. σύσταση 26 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
19 Βλ. σύσταση 18 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
20 Βλ. σύσταση 19 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
21 Βλ. σύσταση 19 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
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επιλέγουν αυτό το μάθημα θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εν λόγω προγραμμάτων 

Erasmus. 

5. βελτίωση της στρατηγικής της για τα μέσα ενημέρωσης μέσω της ενίσχυσης της προβολής της 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της ενεργού προώθησης του περιεχομένου της και της 

ενθάρρυνσης της καινοτομίας μέσω της προώθησης προσβάσιμων ευρωπαϊκών μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης.22 

 

7. Πρόταση: Η ΕΕ ως ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή στην ειρήνη και την 

ασφάλεια 

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να συνεχίσει να ενεργεί για την προώθηση του διαλόγου και τη 

διασφάλιση της ειρήνης και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες,23 ενισχύοντας την 

πολυμερή προσέγγιση και αξιοποιώντας μακροχρόνιες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που 

συνέβαλαν στην απονομή του Βραβείου Νόμπελ το 2012, ενισχύοντας παράλληλα την κοινή της 

ασφάλεια με24: 

Μέτρα: 

1. οι κοινές ένοπλες δυνάμεις της που θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αυτοάμυνας και θα 

αποκλείουν επιθετική στρατιωτική δράση κάθε είδους, με ικανότητα παροχής στήριξης σε 

περιόδους κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικών καταστροφών. Εκτός των ευρωπαϊκών 

συνόρων θα μπορούσε να αναπτύσσεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και αποκλειστικά βάσει 

νομικής εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και, επομένως, σύμφωνα 

με το διεθνές δίκαιο25, και χωρίς να ανταγωνίζεται ή να επικαλύπτει το ΝΑΤΟ και να σέβεται 

τις διαφορετικές εθνικές σχέσεις με το ΝΑΤΟ και να προβαίνει σε αξιολόγηση των σχέσεων της 

ΕΕ με το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της συζήτησης για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. 

2. ανάληψη ηγετικού ρόλου στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης ασφάλειας μετά τον πόλεμο 

στην Ουκρανία οικοδομώντας στον στρατηγικό προσανατολισμό που εγκρίθηκε πρόσφατα 

3. προστασία της στρατηγικής έρευνάς της και των δυνατοτήτων της σε τομείς προτεραιότητας 

όπως ο διαστημικός τομέας, η κυβερνοασφάλεια, ο ιατρικός τομέας και το περιβάλλον26. 

4. ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παράγραφος 7 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παρέχει επαρκή προστασία της ΕΕ σε κάθε 

κράτος μέλος που δέχεται επίθεση από τρίτη χώρα. 

5. Προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και της 

προπαγάνδας με αντικειμενικό και τεκμηριωμένο τρόπο  

 

8. Πρόταση: Η ΕΕ ως ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή στην οικοδόμηση σχέσεων 

Στόχος: προτείνουμε στην ΕΕ, στις σχέσεις της με τρίτες χώρες: 

Μέτρα: 

 
22 Βλ. σύσταση 25 της ECP4 
23 Από συζητήσεις στην ομάδα εργασίας και στην ολομέλεια 
24 Βλ. αλλαγή 2 της γαλλικής εθνικής ομάδας πολιτών/εκδηλώσεων 
25 Βλ. σύσταση 20 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 7, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα 

εργασίας 
26 Βλ. αλλαγή 2 της γαλλικής εθνικής ομάδας πολιτών 
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1. να αξιοποιεί περισσότερο το συλλογικό πολιτικό και οικονομικό βάρος της, να μιλάει με μία 

φωνή και να ενεργεί με ενιαίο τρόπο, χωρίς να διαιρούν ορισμένα κράτη μέλη την Ένωση μέσω 

ακατάλληλων διμερών απαντήσεων27. 

2. ενισχύσει την ικανότητά της να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη, τις κυβερνήσεις, τις οντότητες, 

τις ομάδες ή τους οργανισμούς, καθώς και σε άτομα που δεν συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις 

αρχές, τις συμφωνίες και το δίκαιό της, και να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή και επιβολή 

των ήδη υφιστάμενων κυρώσεων. Οι κυρώσεις κατά τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι 

αναλογικές προς τη δράση που τις ενεργοποίησε, να είναι αποτελεσματικές και να εφαρμόζονται 

σε εύθετο χρόνο28. 

3. προώθηση του βιώσιμου και βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου και, παράλληλα, δημιουργία 

νέων εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ενώ οι διμερείς 

εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας, απαιτούνται πρότυπα και κανόνες για τη διασφάλιση ίσων όρων 

ανταγωνισμού. Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενεργός και αξιόπιστος εταίρος μέσω της 

διαπραγμάτευσης, της σύναψης και της εφαρμογής εμπορικών συμφωνιών που θέτουν επίσης 

υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας 

4. να συνάπτει σημαντικές συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας ως ΕΕ και όχι ως μεμονωμένες 

χώρες29. 

5. μεταρρύθμιση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και την αναζωογόνηση της 

παγκόσμιας πολυμέρειας, με στόχους τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και την 

προστασία των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· τη διατήρηση του 

περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και τη συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού για 

την κλιματική αλλαγή· τη διασφάλιση δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· και την 

ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην 

επανεκκίνηση της παγκόσμιας πολυμερούς προσέγγισης, μέσω μιας βαθιάς μεταρρύθμισης με 

βάση τη δημοκρατία και την ειρήνη, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της 

ΔΟΕ.  

6. να συμπεριλάβει στη συμφωνία συνεργασίας και επενδύσεων με τρίτες χώρες την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία 

σε σχέση με κάθε κατάλληλο επαναπατρισμό. 

7. δημιουργία εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες, στήριξη των υποδομών τους και 

αμοιβαία ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες 

κατά τη μετάβαση σε πράσινες πηγές ενέργειας30 

8. ανάπτυξη αποτελεσματικότερης και ενοποιημένης πολιτικής έναντι αυταρχικών και υβριδικών 

καθεστώτων και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε 

αυτές τις χώρες. 

9. αύξηση των πόρων των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ  

10. παροχή αξιόπιστης προοπτικής προσχώρησης στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες για 

την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη και την επίτευξη ευημερίας σε 

εκατομμύρια Ευρωπαίους31. 

 
27 Βλ. σύσταση 24 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 7, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα 

εργασίας 
28 Βλ. σύσταση 22 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
29 Βλ. σύσταση 1 για την ΕΕ στον κόσμο από την εθνική ομάδα πολιτών των Κάτω Χωρών, που αναπτύχθηκε περαιτέρω 
στην ομάδα εργασίας 
30 Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα και συζητήσεις ολομέλειας, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
31 Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διάφορα μέλη της ομάδας εργασίας κρίνουν ότι οι προτάσεις «Μείωση της εξάρτησης 

της ΕΕ από ξένους παράγοντες στον τομέα της ενέργειας» και «Διαφάνεια της ΕΕ και των σχέσεών 

της με τους πολίτες» είναι θέματα που αφορούν άλλες ομάδες εργασίας. Ορισμένα μέλη επιθυμούν 

να επιστήσουν την προσοχή σε άλλες εναλλακτικές λύσεις αντί της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, εκτός 

από την ειδική πλειοψηφία, όπως η μεταβλητή γεωμετρία, οι ρήτρες εξαίρεσης και η ενισχυμένη 

συνεργασία. Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας τάσσονται υπέρ της χρήσης του όρου «βιώσιμα» 

αντί του όρου «δεοντολογική» στην πρόταση «Ορισμός προτύπων εντός και εκτός της ΕΕ στις 

εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις». Υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς το κατά πόσον η 

προσχώρηση νέων κρατών μελών θα πρέπει να εξακολουθήσει να απαιτεί την ομόφωνη συμφωνία 

όλων των σημερινών κρατών μελών. Υπάρχει μια σειρά απόψεων ως προς τον βαθμό στον οποίο θα 

πρέπει να υπάρχουν κοινές ένοπλες δυνάμεις. Δύο μέλη αναφέρουν την προοπτική της ιρλανδικής 

ενότητας σε περίπτωση που η Βόρεια Ιρλανδία ψηφίσει γι’ αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, και την ετοιμότητα της ΕΕ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.   


