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Υπόθεση ΠΟΕ Boeing: η ΕΕ έλαβε επίσημα το πράσινο φως για την επιβολή
δασμών στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2020

Σήμερα το όργανο επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) εξουσιοδότησε
επίσημα την ΕΕ να λάβει αντίμετρα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ΕΕ μπορεί τώρα να αυξήσει τους
δασμούς της επί των εξαγωγών των ΗΠΑ ύψους έως και 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Η σημερινή απόφαση
ακολουθεί την ανακοίνωση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ που επιβεβαίωσε τα δικαιώματα αντιποίνων
της ΕΕ ως αντίδραση στις παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες χορηγήθηκαν στην αμερικανική εταιρεία
κατασκευής αεροσκαφών Boeing.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων και επίτροπος Εμπορίου,
κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Η σημερινή επίσημη έγκριση από το όργανο επίλυσης διαφορών
του ΠΟΕ επιβεβαιώνει το δικαίωμα της ΕΕ να επιβάλει αντίμετρα λόγω παράνομων επιδοτήσεων στην
αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Boeing. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τα
αντίμετρα, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Όπως είχα διευκρινίσει και προηγουμένως, η
προτιμότερη έκβαση είναι να καταλήξουμε σε ρύθμιση κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Για τον
σκοπό αυτό, εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε εντατικά με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και
έχω τακτικές επαφές με τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ κ. Ρόμπερτ Ε. Λαϊτχάιζερ. Εάν δεν υπάρξει
επίλυση κατόπιν διαπραγματεύσεων, η ΕΕ θα είναι έτοιμη να αναλάβει δράση σύμφωνα με την
απόφαση του ΠΟΕ.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει επί του παρόντος τη διαδικασία, με τη συμμετοχή των κρατών
μελών της ΕΕ, ώστε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα αντιποίνων της αν δεν υπάρξει
προοπτική να βρεθεί αμοιβαία επωφελής λύση για τη διαφορά στο εγγύς μέλλον.
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