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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πρόταση που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
προστατεύσει τα εμπορικά συμφέροντά της παρά την παράλυση του πολυμερούς συστήματος επίλυσης
διαφορών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Για να αυξηθεί περαιτέρω η
εστίαση στη συμμόρφωση και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, η Επιτροπή δημιούργησε
σήμερα τη θέση του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Μια ισχυρότερη
Ευρώπη στον κόσμο συνεπάγεται αποτελεσματική υπεροχή της ΕΕ στο παγκόσμιο εμπόριο και
κατάλληλες εξουσίες για την εξασφάλιση του σεβασμού των διεθνών εμπορικών κανόνων. Για τον λόγο
αυτό, ξεκινώ τη θητεία μου αναλαμβάνοντας ταχεία δράση για την ενίσχυση της εμπορικής μας
εργαλειοθήκης. Οι σημερινές προτάσεις θα μας βοηθήσουν να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας σε
αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς για το διεθνές εμπόριο. Δεδομένου ότι διακυβεύονται πολλές
θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να διασφαλίζει ότι
οι εταίροι μας τηρούν τις δεσμεύσεις τους· αυτό ακριβώς επιδιώκει η παρούσα πρόταση.»

Ο κ. Φιλ Χόγκαν, επίτροπος αρμόδιος για το Εμπόριο, δήλωσε: «Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για
την πολυμέρεια και για το παγκόσμιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών. Με την κατάργηση του
δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, χάσαμε ένα εκτελεστό σύστημα επίλυσης διαφορών που είχε
υπάρξει ανεξάρτητος εγγυητής για την αμερόληπτη εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ. Αν και
επιδιώκουμε τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του
συστήματος του ΠΟΕ, δεν γίνεται να μείνουμε ανυπεράσπιστοι, χωρίς δυνατότητα εξεύρεσης
ικανοποιητικής λύσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Οι τροποποιήσεις που προτείνουμε θα μας επιτρέψουν να
προασπίσουμε τις εταιρείες μας, τους εργαζομένους μας και τους καταναλωτές μας στις περιπτώσεις που
οι εταίροι μας δεν τηρούν τους κανόνες.»

Η σημερινή πρόταση για την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού επιβολής αποτελεί άμεση
αντίδραση στο χθεσινό αδιέξοδο που οδηγήθηκαν οι εργασίες του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού
οργάνου του ΠΟΕ. Ο ισχύων κανονισμός –ο οποίος στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου αποτελεί τη τη
βάση για τη θέσπιση εμπορικών αντίμετρων– θέτει ως προϋπόθεση για να μπορεί η Ένωση να λάβει
μέτρα την ολοκλήρωση των διαδικασιών επίλυσης της διαφοράς που προβλέπει η συμφωνία για τον
ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της έφεσης, προτού η Ένωση μπορέσει να αντιδράσει. Η
έλλειψη ενός λειτουργικού δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ επιτρέπει στα μέλη του ΠΟΕ
να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους και να αποφεύγουν μια δεσμευτική απόφαση με την απλή
προσφυγή κατά της έκθεσης της ειδικής ομάδας.

Η πρόταση της Επιτροπής θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αντιδράσει, ακόμη και αν ο ΠΟΕ δεν
εκδώσει οριστική απόφαση σε δεύτερο βαθμό επειδή το άλλο μέλος του ΠΟΕ μπλοκάρει τη διαδικασία
προσφυγής.

Ο νέος αυτός μηχανισμός θα ισχύει επίσης και για τις διατάξεις επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνονται
στις περιφερειακές ή διμερείς εμπορικές συμφωνίες στις οποίες συμβαλλόμενο μέρος είναι η ΕΕ. Η ΕΕ
πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με αποφασιστικότητα σε περίπτωση που εμπορικοί εταίροι
παρεμποδίζουν την αποτελεσματική επίλυση των διαφορών, αναστέλλοντας για παράδειγμα τη σύνθεση
των ειδικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή ενισχύει
περαιτέρω τα εργαλεία της Ένωσης για την εστίαση στη συμμόρφωση και την επιβολή των εμπορικών
συμφωνιών της ΕΕ και δημιούργησε τη θέση του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών
συμφωνιών, η οποία θα πληρωθεί στις αρχές του 2020.

Η διασφάλιση της τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί με άλλους εμπορικούς εταίρους
αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν. Ως εκ τούτου, η ΕΕ αυξάνει την
εστίασή της στην επιβολή των δεσμεύσεων των εταίρων της σε πολυμερείς, περιφερειακές και διμερείς
εμπορικές συμφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα βασιστεί σε μια δέσμη μέσων. Η πρόταση που
υποβάλλεται σήμερα υπόκειται πλέον σε επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη
της ΕΕ στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.
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Δήλωση σχετικά με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ 

Πρόταση της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και του συστήματος επίλυσης διαφορών του

Ενδιάμεσες ρυθμίσεις της ΕΕ με τη Νορβηγία και τον Καναδά

Πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής για το 2019

Επιστολή αποστολής του Επιτρόπου Χόγκαν

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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