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Η ΕΕ και 15 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συμφωνούν
ρύθμιση έκτακτης ανάγκης για τη δευτεροβάθμια επίλυση των εμπορικών
διαφορών

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2020

Η ΕΕ και 15 άλλα μέλη του ΠΟΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία επί ρύθμισης που θα τους επιτρέπει
την άσκηση έφεσης και την επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ τους παρά την τρέχουσα
παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ. Δεδομένης της ισχυρής και ακλόνητης
στήριξής της προς ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες, η ΕΕ έχει
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αυτού του μέτρου έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του
ΠΟΕ.

Ο επίτροπος Εμπορίου, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία υλοποιεί την πολιτική
δέσμευση που αναλήφθηκε σε υπουργικό επίπεδο στο Νταβός τον Ιανουάριο. Πρόκειται για
προσωρινό μέτρο που αντικατοπτρίζει την προσωρινή παράλυση της δευτεροβάθμιας διαδικασίας του
ΠΟΕ για επίλυση των εμπορικών διαφορών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί απόδειξη της πεποίθησης της
ΕΕ και πολλών χωρών ότι, σε περιόδους κρίσης, η καλύτερη επιλογή είναι η συνεργασία. Θα
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την αποκατάσταση της λειτουργίας της δευτεροβάθμιας
διαδικασίας του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ κατά προτεραιότητα. Εν τω μεταξύ, καλώ
και άλλα μέλη του ΠΟΕ να συμμετάσχουν σ' αυτήν την ανοικτή ρύθμιση, η οποία είναι ζωτικής
σημασίας για την τήρηση και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων.»

Η πολυμερής μεταβατική ρύθμιση για την υπαγωγή της δευτεροβάθμιας εκδίκασης των διαφορών σε
διαιτησία αντικατοπτρίζει τους συνήθεις κανόνες της διαδικασίας έφεσης του ΠΟΕ και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μεταξύ οποιωνδήποτε μελών του Οργανισμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν,
εφόσον το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ δεν είναι πλήρως λειτουργικό.

Η σημερινή συμφωνία υπογραμμίζει τη σημασία που δίνουν τα συμμετέχοντα σ' αυτήν μέλη του ΠΟΕ
—Αυστραλία, Βραζιλία, Γουατεμάλα, Ελβετία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς, Κίνα, Κολομβία, Κόστα
Ρίκα, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ουρουγουάη, Σινγκαπούρη, Χιλή και Χονγκ Κονγκ— σε ένα
λειτουργικό σύστημα επίλυσης διαφορών με δύο βαθμούς δικαιοδοσίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ένα
τέτοιο σύστημα εγγυάται ότι οι εμπορικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω αμερόληπτης και
ανεξάρτητης διαδικασίας, στοιχείο απαραίτητο για ένα πολυμερές σύστημα συναλλαγών που βασίζεται
σε κανόνες.

Αναμένουμε ότι η πολυμερής μεταβατική ρύθμιση για την υπαγωγή της δευτεροβάθμιας εκδίκασης των
διαφορών σε διαιτησία θα κοινοποιηθεί επισήμως στον ΠΟΕ τις επόμενες εβδομάδες, μόλις τα
αντίστοιχα μέλη του ΠΟΕ ολοκληρώσουν τις εθνικές τους διαδικασίες, οπότε η συμφωνία θα τεθεί σε
εφαρμογή.
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