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Εμπόριο/ΠΟΕ: Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφωνούν σχετικά με νέους
τρόπους ενίσχυσης των παγκόσμιων κανόνων για τις βιομηχανικές
επιδοτήσεις
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2020
Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε σήμερα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για την ενίσχυση των υφιστάμενων
κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και καταδίκασαν τις πρακτικές αναγκαστικής μεταφοράς
τεχνολογίας.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφώνησαν ότι ο
ισχύων κατάλογος απαγορευμένων επιδοτήσεων βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την αγορά
και το εμπόριο οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένες έννομες τάξεις. Ως εκ τούτου, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι πρέπει να προστεθούν νέοι τύποι απολύτως απαγορευμένων επιδοτήσεων στη
συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.
Βασική προτεραιότητα της ΕΕ και της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν αποτελεί η διαρθρωτική μεταρρύθμιση
του ΠΟΕ και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στο παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Φιλ Χόγκαν,
επίτροπος αρμόδιος για το εμπόριο, δήλωσε: «Η παρούσα κοινή δήλωση αποτελεί σημαντικό βήμα για
την αντιμετώπιση ορισμένων από τα θεμελιώδη ζητήματα που στρεβλώνουν το παγκόσμιο εμπόριο. Η ΕΕ
υποστηρίζει σταθερά ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές για την
επίλυση αυτών των προβλημάτων. Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία
συμμερίζονται αυτήν την άποψη. Είμαι ευγνώμων στον πρέσβη κ. Λαϊτχάιζερ και στον υπουργό κ.
Καζιγιάμα για την εποικοδομητική τους συνεργασία. Η παρούσα δήλωση αποτελεί επίσης σύμβολο
εποικοδομητικής στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τριών σημαντικών παραγόντων του παγκόσμιου
εμπορίου.»
Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφώνησαν επίσης ότι για ιδιαίτερα επιβλαβείς τύπους επιδοτήσεων, όπως
οι υπερβολικά μεγάλες επιδοτήσεις, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να αντιστραφεί: το επιδοτούν
μέλος του ΠΟΕ πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο ή στην
παραγωγική ικανότητα και ότι υπάρχει ουσιαστική διαφάνεια όσον αφορά την εν λόγω επιδότηση.
Επίσης, τα μέρη που υπογράφουν τη δήλωση επιβεβαίωσαν τη σημασία των μεταφορών τεχνολογίας για
το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις και συζήτησαν για πιθανούς βασικούς κανόνες που πρέπει να
θεσπιστούν για την πρόληψη πρακτικών αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας εκ μέρους τρίτων
χωρών.
Η κοινή δήλωση επιβεβαίωσε επίσης τη συνεχή συνεργασία σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως:
- τη σημασία των όρων που αφορούν την αγορά·
- τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, ώστε να συμπεριληφθεί η αύξηση της συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες
υποχρεώσεις γνωστοποίησης του ΠΟΕ·
- την άσκηση πίεσης σε προηγμένα μέλη του ΠΟΕ που διεκδικούν καθεστώς αναπτυσσόμενης χώρας
ώστε να αναλάβουν πλήρεις δεσμεύσεις σε τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ·
- τη θέσπιση διεθνών κανόνων και τις πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου που σχετίζονται με το
εμπόριο στο πλαίσιο του ΠΟΕ· και
- διεθνή φόρα όπως το παγκόσμιο φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα
του χάλυβα και τη διάσκεψη των κυβερνήσεων/αρχών για τους ημιαγωγούς.
Η κοινή δήλωση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση ορισμένων βασικών ζητημάτων ενόψει της
12ης Υπουργικής Συνδιάσκεψης του ΠΟΕ τον Ιούνιο του 2020 στο Νουρ-Σουλτάν.
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