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Εμπόριο / Ανθρώπινα Δικαιώματα: η Επιτροπή αποφασίζει να αναστείλει εν
μέρει την προτιμησιακή πρόσβαση της Καμπότζης στην αγορά της ΕΕ

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει μέρος των δασμολογικών προτιμήσεων που έχουν
χορηγηθεί στην Καμπότζη στο πλαίσιο του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης λόγω των σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των αρχών που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και κατοχυρώνονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Η αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων —και η αντικατάστασή τους με τους τυποποιημένους
δασμούς της ΕΕ [του πλέον ευνοούμενου κράτους (ΠΕΚ)]— θα επηρεάσει επιλεγμένα προϊόντα
ένδυσης και υπόδησης και όλα τα είδη ταξιδιού, καθώς και τη ζάχαρη. Η αναστολή αφορά περίπου
1 δισ. ευρώ ή το ένα πέμπτο των ετήσιων εξαγωγών της Καμπότζης στην ΕΕ. Η αναστολή αυτή θα
αρχίσει να ισχύει την 12η Αυγούστου 2020, εκτός αν προβάλουν αντιρρήσεις το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας /
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, δήλωσε: «Η διάρκεια, η έκταση και ο
αντίκτυπος των παραβιάσεων εκ μέρους της Καμπότζης των δικαιωμάτων της πολιτικής συμμετοχής
και των ελευθεριών της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι δεν αφήνουν άλλη επιλογή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να αναστείλει εν μέρει τις εμπορικές προτιμήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
θα μείνει άπραγη μπροστά στη διάβρωση της δημοκρατίας, τον περιορισμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τη φίμωση του ελεύθερου διαλόγου. Η σημερινή απόφαση αντικατοπτρίζει την
ισχυρή δέσμευσή μας έναντι των πολιτών της Καμπότζης για τα δικαιώματά τους και την αειφόρο
ανάπτυξη της χώρας. Για την επαναφορά των εμπορικών προτιμήσεων, οι αρχές της Καμπότζης
πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.»

Ο επίτροπος Εμπορίου, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίζει την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Καμπότζης μέσω εμπορικών προτιμήσεων. Ωστόσο, ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτος για εμάς. Αναγνωρίζουμε την
πρόοδο που έχει σημειώσει η Καμπότζη, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε σοβαρές ανησυχίες. Στόχος
μας είναι οι αρχές της Καμπότζης να τερματίσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και
θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους για να το επιτύχουμε.»

Η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί απάντηση στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
ενεργοποίησαν τη διαδικασία, προασπίζοντας παράλληλα τον αναπτυξιακό στόχο του εμπορικού
καθεστώτος της ΕΕ. Αναγνωρίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της
Καμπότζης και της διαφοροποίησης των εξαγωγών της. Όλοι οι αναδυόμενοι βιομηχανικοί κλάδοι στην
Καμπότζη θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και
ποσοστώσεις. Τα ενδύματα υψηλής προστιθέμενης αξίας και ορισμένοι τύποι υποδημάτων επίσης θα
εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι απόρροια ενδελεχών συζητήσεων με την κυβέρνηση και τα
ενδιαφερόμενα μέρη της Καμπότζης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών η
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πραγματοποίησαν διερευνητικές αποστολές
στην Καμπότζη και διεξήγαγαν αρκετές συναντήσεις με τις αρχές της χώρας, τόσο σε τεχνικό όσο και
σε πολιτικό επίπεδο.

Όσον αφορά τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την
έναρξη της διαδικασίας αναστολής του ΟΕΟ τον Φεβρουάριο του 2019.

Εντούτοις, η Επιτροπή αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές της Καμπότζης, ιδίως στους τομείς
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων γης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν
σοβαρές ανησυχίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μη επιλυθείσες αστικές και ποινικές υποθέσεις κατά
μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη η κυβέρνηση της Καμπότζης να ανοίξει εκ νέου
τον πολιτικό χώρο της χώρας, να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την αποκατάσταση μιας
αξιόπιστης αντιπολίτευσης και να δρομολογήσει δημοκρατική διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης μέσω



ειλικρινούς και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου. Αυτό περιλαμβάνει την επαναφορά των πολιτικών
δικαιωμάτων των μελών της αντιπολίτευσης και την κατάργηση/αναθεώρηση νόμων, όπως ο νόμος για
τα πολιτικά κόμματα και ο νόμος για τις ενώσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις
αρχές της Καμπότζης και να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη χώρα. Αν η Καμπότζη επιδείξει σημαντική
πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει
την απόφασή της και να επαναφέρει τις δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ΟΕΟ.

Ιστορικό

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Καμπότζης, αντιπροσωπεύοντας το 45 % των
εξαγωγών της Καμπότζης το 2018. Οι εξαγωγές της Καμπότζης προς την ΕΕ ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ
το 2018, ποσό υπερδιπλάσιο των 2,5 δισ. ευρώ του 2013. Το 95,7 % των εξαγωγών αυτών εισήλθε
στην αγορά της ΕΕ στο πλαίσιο δασμολογικών προτιμήσεων του καθεστώτος ΟΕΟ (δηλαδή
5,2 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 5,4 δισ. ευρώ).

Το ΟΕΟ είναι ένα από τα καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών στο πλαίσιο του συστήματος
γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ. Παραχωρεί στις χώρες που ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη
ως λιγότερο ανεπτυγμένες πλήρη, αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ
για όλα τα προϊόντα, εκτός από τα όπλα και τα πυρομαχικά. Η πρόσβαση στις εν λόγω προτιμήσεις
συνοδεύεται από την υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
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