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Ισότητα των φύλων: Η Επιτροπή διασφαλίζει την αριστεία και βελτιώνει την
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη διαιτησία στον τομέα του εμπορίου
και των επενδύσεων

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σήμερα σε εφαρμογή νέο σύστημα διορισμού διαιτητών, που θα
καλούνται επίσης κριτές, για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των εμπορικών και επενδυτικών
συμφωνιών της ΕΕ. Με το νέο αυτό σύστημα η Επιτροπή επιδιώκει να εντείνει την επιβολή των
εμπορικών συμφωνιών και να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για διαιτητές που προκηρύχθηκε σήμερα επιδιώκει να
διασφαλίσει την αριστεία και να αντιμετωπίσει την έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην
υφιστάμενη ομάδα διαιτητών της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επίσης θεσπίσει νέο σύστημα επιλογής
υποψηφίων, το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλοι οι διαιτητές ανταποκρίνονται στα υψηλότερα
επαγγελματικά και δεοντολογικά πρότυπα. Εκτός από τις προσπάθειες αυτές, η Επιτροπή έχει
υπογράψει τη δέσμευση για ίση εκπροσώπηση στη διαιτησία, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της
εκπροσώπησης των γυναικών στη διεθνή επίλυση διαφορών.

«Αναζητούμε εξέχοντες και υψηλής ειδίκευσης υποψηφίους για την επίλυση εμπορικών διαφορών.
Στο πλαίσιο της σημερινής πρόσκλησης, έχουμε επίσης δεσμευτεί να βελτιώσουμε την ισόρροπη
εκπροσώπηση των φύλων στην κοινότητα της διαιτησίας. Αυτή η δέσμευση αποτελεί μέρος της
μακροχρόνιας δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε
όλους τους τομείς της εργασίας και της ζωής —μία από τις πλέον εδραιωμένες αξίες μας. Θα δώσουμε
επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη γεωγραφική ισορροπία», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της
Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Η εξασφάλιση εξαίρετων διαιτητών για
διαφορές αποτελεί μέρος της συνολικής μας διαδικασίας αναβάθμισης των εργαλείων και μηχανισμών
επιβολής των εμπορικών συμφωνιών.»

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις απέστειλε σήμερα επιστολή με την οποία
επιβεβαίωσε την προσχώρηση της Επιτροπής στη δέσμευση για ίση εκπροσώπηση στη διαιτησία όσον
αφορά τις δραστηριότητες επίλυσης εμπορικών και επενδυτικών διαφορών της Επιτροπής. Οι
προσχωρήσαντες στη δέσμευση επιχειρούν να λάβουν ορισμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν την
ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών, με στόχο την επίτευξη πλήρους ισότητας των φύλων
στον τομέα της διεθνούς επίλυσης διαφορών όσον αφορά τους διορισμούς σε καταλόγους και σε
συγκεκριμένες διαφορές.

Η πρώτη απτή εφαρμογή των αρχών της δέσμευσης θα είναι η εκστρατεία προσλήψεων που
δρομολογήθηκε σήμερα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την προσέλκυση διαιτητών
τόσο για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών όσο και ως εμπειρογνωμόνων για διαφορές σχετικές με
το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοικτή έως
την 1η Φεβρουαρίου 2021 και οι οδηγίες για τους υποψηφίους διατίθενται στον ιστότοπο της
Υπηρεσίας Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον
τομέα της επίλυσης επενδυτικών διαφορών θα δημοσιευθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία δύο ομάδων υποψηφίων για την
πραγματοποίηση διορισμών, η μία για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών σε ζητήματα εμπορικού
δικαίου και η άλλη για ζητήματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
αποδείξουν τη γνώση και την πείρα τους στο εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο επενδύσεων, ή σε ζητήματα
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην επίλυση διεθνών διαφορών.

Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην επίτευξη μιας Ένωσης ισότητας. Αυτό συνεπάγεται την ανάληψη
δράσης για την προώθηση της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών, τη γεφύρωση
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των
φύλων στη λήψη αποφάσεων, τον τερματισμό της έμφυλης βίας και την προώθηση της ισότητας των
φύλων πέραν της ΕΕ. Η δέσμευση για ίση εκπροσώπηση στη διαιτησία και οι ισόρροπες ως προς την
εκπροσώπηση των φύλων προσλήψεις διαιτητών θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της
Επιτροπής για ισότητα των φύλων στην επίλυση διαφορών.

http://www.arbitrationpledge.com/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159204.htm


Η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ζήτημα αυτό προτείνοντας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της
για τη δημιουργία πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου, τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης
των φύλων κατά τον διορισμό διαιτητών.*

Ιστορικό

Μόλις συσταθούν οι ομάδες, η Επιτροπή θα προτείνει άτομα που θα διορίζονται είτε σε συγκεκριμένες
υποθέσεις, όταν προκύπτουν διαφορές, είτε σε καταλόγους και δικαιοδοτικά όργανα στο πλαίσιο των
εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Για τα άτομα που προτείνονται σε προκαθορισμένους
καταλόγους ή δικαιοδοτικά όργανα, η τελική απόφαση σχετικά με τους διορισμούς θα λαμβάνεται σε
συμφωνία με την τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας και μετά την έγκριση του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία δημιουργίας των ομάδων θα είναι αντικειμενική και διαφανής. Η Επιτροπή θα
συγκροτήσει επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από τέσσερεις έμπειρους πρώην δικαστές ή ανώτερους
ακαδημαϊκούς για τον έλεγχο των υποψηφίων. Η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει τους υποψηφίους
προκειμένου να διασφαλίσει ότι διαθέτουν την εμπειρογνωσία που απαιτείται βάσει των συμφωνιών της
ΕΕ και πληρούν τα λοιπά εφαρμοστέα κριτήρια, όπως η αποδεδειγμένη ανεξαρτησία τους και τα υψηλά
δεοντολογικά πρότυπα. Το σύστημα επιλογής είναι παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται για τον
έλεγχο των δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα της Επιτροπής για την επίλυση διαφορών και επικαιροποιήσεις σχετικά με την εν λόγω
διαδικασία

* Βλ. παράγραφο 21 των παρατηρήσεων που υπέβαλαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην UNCITRAL
https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1 και
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1972
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miriam GARCIA FERRER (+32 2 299 90 75)
Sophie DIRVEN (+32 2 296 72 28)

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