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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σήμερα ο επίτροπος Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ενισχύσει τις δεσμεύσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της διαφάνειας θεσπίζοντας μεταξύ άλλων τη συστηματική
υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εργασίες όλων των επιτροπών που έχουν συσταθεί βάσει εμπορικών
συμφωνιών της ΕΕ.

Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στις Βρυξέλλες ο επίτροπος κ. Χόγκαν
δήλωσε: «Η ΕΕ είναι ήδη η πιο διαφανής δημόσια αρχή στον κόσμο όσον αφορά την εμπορική πολιτική
και επιθυμούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό είμαι περήφανος που ανακοινώνω μια
νέα σειρά δεσμεύσεων για την ενίσχυση των προσπαθειών μας στον τομέα της διαφάνειας. Τα μέτρα
αυτά θα ενισχύσουν περαιτέρω την ηγετική θέση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη
διαμόρφωση μιας διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς εμπορικής πολιτικής.»

Η νέα δέσμη μέτρων διαφάνειας περιλαμβάνει επίσης τη δημοσίευση

της απόφασης της Επιτροπής με την οποία τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν διμερείς
επενδυτικές διαπραγματεύσεις,

-

επιχειρηματικά μη ευαίσθητων πρακτικών από τις συνεδριάσεις της επιτροπής για τα μέσα εμπορικής
άμυνας και

-

των συστάσεων της Επιτροπής για οδηγίες διαπραγμάτευσης, όχι μόνο για προτιμησιακές εμπορικές
συμφωνίες, όπως συμβαίνει ήδη, αλλά και για μη προτιμησιακές συμφωνίες. Επίσης, ο επίτροπος κ.
Χόγκαν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημοσιεύει τα έγγραφα που διατίθενται
στο πλαίσιο του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα θα εφαρμόζεται επίσης στα συναφή με
το εμπόριο έγγραφα.

-

Οι δεσμεύσεις που εμπίπτουν στη δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα και
θα εφαρμόζονται στο εξής στα έγγραφα που αφορούν.

Ιστορικό
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα βασίζονται στην προδραστική προσέγγιση της εμπορικής πολιτικής
σε θέματα διαφάνειας, που εφαρμόζει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει συστηματικά
πληροφορίες σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Οι
προστάσεις της Επιτροπής στο Συμβούλιο για σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης προτιμησιακών
εμπορικών συμφωνιών· εκθέσεις των γύρων διαπραγμάτευσης, αρχικές διαπραγματευτικές προτάσεις
της ΕΕ, εκτιμήσεις επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις,
μόλις είναι διαθέσιμη η ενοποιημένη συμφωνηθείσα έκδοσή του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει επίσης ενεργά συγκεκριμένα ουσιώδη στοιχεία από τα ενδιαφερόμενα
μέρη, έτσι ώστε η εμπορική πολιτική της ΕΕ να τεκμηριώνεται με στοιχεία σε όλα τα στάδια. Διεξάγει
ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις πριν από την ανάληψη μιας πολιτικής πρωτοβουλίας, διενεργεί
δημόσιες διαβουλεύσεις, συμμετέχει σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και οργανώνει
δραστηριότητες προβολής κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, συνεργάζεται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη κατά το στάδιο της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών μέσω συμβουλευτικών
οργάνων της κοινωνίας των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ομιλία του επιτρόπου κ. Χόγκαν

Διαφάνεια στην πράξη

Διάλογος με την κοινωνία των πολιτών

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)
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