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Υπόθεση επιδότησης Boeing: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
επιβεβαιώνει το δικαίωμα της ΕΕ να προβεί σε αντίποινα επί εισαγωγών
ύψους 4 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2020

Σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) επέτρεψε στην ΕΕ να αυξήσει τους δασμούς της
επί εισαγωγών ύψους έως και 4 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ ως αντίμετρο για τις παράνομες
επιδοτήσεις που παρέχονται στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Boeing. Η απόφαση
βασίζεται στα προηγούμενα πορίσματα του ΠΟΕ που αναγνωρίζουν ότι οι επιδοτήσεις των ΗΠΑ προς
την Boeing είναι παράνομες βάσει του δικαίου του ΠΟΕ.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων και επίτροπος Εμπορίου,
κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Αυτή η από μακρού αναμενόμενη απόφαση επιτρέπει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ευρώπη. Θα
προτιμούσα να μην το κάνω, διότι η επιβολή πρόσθετων δασμών δεν συμφέρει οικονομικά καμία από
τις δύο πλευρές, ιδίως σε μια περίοδο που προσπαθούμε να ανακάμψουμε από την ύφεση που
προκάλεσε η νόσος Covid-19. Συνεργάζομαι με τον αμερικανό ομόλογό μου, πρέσβη κ. Lighthizer, και
ευελπιστώ ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τώρα τους ανταποδοτικούς δασμούς που επέβαλαν πέρυσι στις
εξαγωγές της ΕΕ. Αυτό θα δώσει θετική ώθηση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και
θα μας βοηθήσει να βρούμε κοινό έδαφος και σε άλλους βασικούς τομείς. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να
επιδιώκει αποφασιστικά αυτό το αποτέλεσμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα αναγκαστούμε να ασκήσουμε τα
δικαιώματά μας και να επιβάλουμε παρόμοιους δασμούς. Αν και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι γι'
αυτό το ενδεχόμενο, θα το πράξουμε απρόθυμα.»

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μετά από παρόμοια απόφαση του ΠΟΕ σε παράλληλη υπόθεση
σχετικά με τις επιδοτήσεις προς την Airbus, οι ΗΠΑ επέβαλαν ανταποδοτικούς δασμούς που επηρεάζουν
ενωσιακές εξαγωγές αξίας 7,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Οι δασμοί αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα,
παρά τα αποφασιστικά μέτρα που έλαβαν η Γαλλία και η Ισπανία τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, μετά
τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με
προγενέστερη απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις προς την Airbus.

Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και των ΗΠΑ να
καταργήσουν τους επιζήμιους δασμούς που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τον βιομηχανικό και τον
γεωργικό τομέα μας.

Η ΕΕ έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την, κατόπιν διαπραγματεύσεων, επίλυση των
μακροχρόνιων διενέξεων για τα υπερατλαντικά αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες είναι οι
μακροβιότερες στην ιστορία του ΠΟΕ. Παραμένει ανοικτή στη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την επίτευξη
δίκαιης και ισορροπημένης διευθέτησης, καθώς και σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις για τις
επιδοτήσεις στον τομέα των πολιτικών αεροσκαφών.

Κατά τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα και
εμπλέκει τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να μπορέσει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων επιβολής
αντιποίνων αν δεν υπάρχει προοπτική να εξευρεθεί αμοιβαία επωφελής λύση για τη διαφορά. Ο εν
λόγω σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει την οριστικοποίηση του καταλόγου των προϊόντων
που θα υπόκεινται σε πρόσθετους δασμούς της ΕΕ.

Ιστορικό

Τον Μάρτιο του 2019 το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, που είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο
του ΠΟΕ, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθούν με τους
κανόνες του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις, παρά τις προηγούμενες αποφάσεις. Αντίθετα, εξακολούθησαν να
επιδοτούν παράνομα την αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Boeing εις βάρος της Airbus,
της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας και των πολυάριθμων εργαζομένων της. Στην απόφασή
του, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο:

επιβεβαίωσε ότι το φορολογικό πρόγραμμα της Πολιτείας της Ουάσινγκτον εξακολουθεί να
αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παράνομης επιδότησης της Boeing·

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2171


διαπίστωσε ότι ορισμένα εν εξελίξει μέσα, μεταξύ των οποίων κάποιες συμβάσεις προμηθειών της
NASA και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, συνιστούν επιδοτήσεις που μπορούν να
προκαλέσουν οικονομική ζημία στην Airbus·

επιβεβαίωσε ότι η Boeing εξακολουθεί να επωφελείται από ένα παράνομο φορολογικό
πλεονέκτημα των ΗΠΑ, που στηρίζει τις εξαγωγές (το λεγόμενο Foreign Sales Corporation and
Extraterritorial Income Exclusion).

Η σημερινή απόφαση, που επιβεβαιώνει το δικαίωμα της ΕΕ σε αντίποινα, απορρέει άμεσα από την
προηγούμενη αυτή απόφαση.

Σε μια παράλληλη υπόθεση σχετικά με την Airbus, ο ΠΟΕ επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον
Οκτώβριο του 2019, να λάβουν αντίμετρα κατά ευρωπαϊκών εξαγωγών αξίας έως και 7,5
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Αυτή η απόφαση βασίστηκε σε απόφαση του 2018 του
δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο είχε αποφανθεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν
είχαν συμμορφωθεί πλήρως με τις προηγούμενες αποφάσεις του ΠΟΕ όσον αφορά την επιστρεπτέα
αρχική επένδυση για τα προγράμματα A350 και A380. Οι ΗΠΑ επέβαλαν τους εν λόγω πρόσθετους
δασμούς στις 18 Οκτωβρίου 2019. Τα σχετικά κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν στο μεταξύ όλα τα αναγκαία
μέτρα για να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση.
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