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Η Καμπότζη χάνει την αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ λόγω
ανησυχιών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2020

Από σήμερα, 12 Αυγούστου, ορισμένα χαρακτηριστικά εξαγωγικά προϊόντα της Καμπότζης, όπως
ενδύματα, υποδήματα και είδη ταξιδίου, υπόκεινται στους τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η απόφαση της ΕΕ να αναστείλει εν μέρει την αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις
πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι πλέον σε ισχύ. Η προτιμησιακή μεταχείριση της Καμπότζης στο
πλαίσιο του εμπορικού καθεστώτος της ΕΕ για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες «Όλα εκτός από όπλα»
(ΟΕΟ) έχει πλέον αρθεί προσωρινά λόγω σοβαρών και συστηματικών ανησυχιών που διαπιστώθηκαν
στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ επιβάλλει το εν λόγω μέτρο, ενώ παραμένει
ανοικτή σε συνεργασία με την Καμπότζη για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Ο επίτροπος Εμπορίου, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Έχουμε παράσχει στην Καμπότζη εμπορικές
ευκαιρίες που επέτρεψαν στη χώρα να αναπτύξει βιομηχανία με εξαγωγικό προσανατολισμό και
δημιούργησαν θέσεις εργασίας για χιλιάδες Καμποτζιανούς. Ακόμα και τώρα, υπό τις δύσκολες
συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, βρισκόμαστε στο πλευρό τους. Ωστόσο, η συνεχής στήριξή μας
δεν μειώνει την επείγουσα ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των
εργαζομένων από την Καμπότζη. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω τη συνεργασία μας και να αποκαταστήσω
πλήρως την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για προϊόντα από την Καμπότζη, υπό τον όρο ότι
θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση ως προς το θέμα αυτό.»

Η αναστολή της προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ αφορά περίπου το 20 % των εξαγωγών
της Καμπότζης προς την ΕΕ. Η Καμπότζη μπορεί να εξακολουθεί να εξάγει τα εν λόγω προϊόντα στην
ΕΕ, αλλά αυτά θα υπόκεινται στους γενικούς δασμούς που ισχύουν για κάθε άλλο μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το υπόλοιπο 80 % των εξαγωγών της Καμπότζης εξακολουθεί να
απολαύει προτιμησιακής (αδασμολόγητης και χωρίς ποσοστώσεις) πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ.

Η Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), θα εξακολουθήσει
την ενισχυμένη συνεργασία της με την Καμπότζη. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την
κατάσταση στη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στους υφιστάμενους περιορισμούς στους τομείς της
ελευθερίας της έκφρασης και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και στις διαφορές
σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία και στα δικαιώματα των εργαζομένων, στο πλαίσιο των εν εξελίξει
μεταρρυθμίσεων.

Η ΕΕ έχει επίγνωση του σημαντικού αντικτύπου της πανδημίας του κορονοϊού στην απασχόληση και
την οικονομία της Καμπότζης και είναι πρόθυμη να στηρίξει τη χώρα στην προσπάθειά της να
καταπολεμήσει την κρίση του κορονοϊού και να επιτύχει οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, δεν αίρεται
έτσι η επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Καμπότζη.

Από την έκδοση της απόφασης της ΕΕ σχετικά με τη μερική αναστολή τον Φεβρουάριο του 2020, η
κυβέρνηση της Καμπότζης θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για την
πλήρωση των όρων που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει πλήρως την
προτιμησιακή πρόσβαση ΟΕΟ στην αγορά της ΕΕ. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Οι αρχές της Καμπότζης θα πρέπει να αναλάβουν δράση για την αποκατάσταση των πολιτικών
ελευθεριών στη χώρα, την αναδιαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για αξιόπιστη, δημοκρατική
αντιπολίτευση και την έναρξη διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης μέσω ειλικρινούς και χωρίς
αποκλεισμούς διαλόγου. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ έχουν περιγράψει επανειλημμένα τις αναγκαίες
ενέργειες στις αρχές της Καμπότζης, καθώς και με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής.
Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την επαναφορά των πολιτικών δικαιωμάτων των μελών της
αντιπολίτευσης και την κατάργηση ή την αναθεώρηση νόμων, όπως ο νόμος για τα πολιτικά κόμματα
και ο νόμος για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εάν η κυβέρνηση της Καμπότζης σημειώσει
σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, η Επιτροπή μπορεί να
αναθεωρήσει την απόφασή της και να επαναφέρει δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του
καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα», σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος γενικευμένων
προτιμήσεων της ΕΕ.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0550&from=EL


Ιστορικό

Το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» αποτελεί μέρος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)
της ΕΕ. Το ΣΓΠ επιτρέπει σε ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από χαμηλότερους
δασμούς ή αδασμολόγητες εξαγωγές στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, να τονώσουν την οικονομική τους
ανάπτυξη. Πρόκειται για μονόδρομο καθεστώς: δεν απαιτεί αμοιβαιότητα ως προς τις εξαγωγές της ΕΕ.
Μέσω του καθεστώτος ΟΕΟ, η ΕΕ παρέχει πρόσβαση στην αγορά της χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις
για όλα τα προϊόντα —με εξαίρεση τα όπλα και τα πυρομαχικά— από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
(όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη). Δυνάμει του κανονισμού ΣΓΠ, οι δασμολογικές προτιμήσεις
μπορούν να αναστέλλονται σε περίπτωση «σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των αρχών» που
προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των
εργαζομένων οι οποίες απαριθμούνται σε παράρτημα του κανονισμού ΣΓΠ.

Τον Φεβρουάριο του 2019, λόγω σοβαρών ανησυχιών σχετικά με την επιδείνωση των πολιτικών και
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των
εργαζομένων στην Καμπότζη, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για την αναστολή των προτιμήσεων ΟΕΟ
που είχαν χορηγηθεί στην Καμπότζη. Στις 12 Νοεμβρίου 2019 η Επιτροπή υπέβαλε στην Καμπότζη
έκθεση που καταδείκνυε σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις βασικών αρχών του Διεθνούς
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), οι οποίες συνδέονται με την πολιτική
συμμετοχή, την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι στην Καμπότζη.
Ταυτόχρονα, παρά τις εναπομένουσες σοβαρές ανησυχίες, η έκθεση υπογράμμιζε την απτή πρόοδο
στην επίλυση των διαφορών σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία στον τομέα της ζάχαρης και σε σχέση με
τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στις 12 Φεβρουαρίου 2020, έπειτα από προθεσμία υποβολής
παρατηρήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό σχετικά με την προσωρινή και
μερική αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγήθηκαν στην Καμπότζη στο πλαίσιο της
ΟΕΟ. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 25 Απριλίου 2020 και παράγει αποτελέσματα από τις 12
Αυγούστου 2020.
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