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Η ΕΕ υποβάλλει αίτημα για ειδική ομάδα του ΠΟΕ κατά των παράνομων
περιορισμών της Ινδονησίας στις εξαγωγές πρώτων υλών για ανοξείδωτο
χάλυβα

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2021

Σήμερα η ΕΕ ζήτησε τη σύσταση ειδικής ομάδας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ), με στόχο την εξάλειψη των παράνομων περιορισμών που επέβαλε η Ινδονησία στις εξαγωγές
πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, και ιδίως του
μεταλλεύματος νικελίου και του σιδηρομεταλλεύματος.

Τα μέτρα που προσβάλλει η ΕΕ αφορούν την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλεύματος νικελίου και
τις απαιτήσεις εγχώριας μεταποίησης για το μετάλλευμα νικελίου και το σιδηρομετάλλευμα. Τα μέτρα
αυτά περιορίζουν παράνομα την πρόσβαση των ενωσιακών παραγωγών χάλυβα στις πρώτες ύλες που
απαιτούνται για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες να επιλύσει το ζήτημα αυτό απευθείας
με την Ινδονησία, αναγκάζεται πλέον να αναλάβει δράση και να το παραπέμψει στον ΠΟΕ. Θα
ενεργούμε πάντα με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των οικονομικών φορέων μας και τη
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους ενωσιακούς παραγωγούς. Γεγονός είναι ότι κανένα
μέλος του ΠΟΕ δεν επιτρέπεται να περιορίζει τις εξαγωγές πρώτων υλών κατ' αυτόν τον τρόπο,
επιβάλλοντας παράνομους περιορισμούς προς όφελος των εγχώριων παραγωγών. Θα λάβουμε τα
αναγκαία μέτρα για να αποκαταστήσουμε δίκαιους όρους για τη χαλυβουργία της ΕΕ, όπως είναι
δικαίωμά μας, και όπως έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε στο πλαίσιο του θεματολογίου μας για την
εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας. Ο ενωσιακός τομέας του χάλυβα περνά πολύ δύσκολες
στιγμές, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο, παράνομες επιδοτήσεις και άλλα περιοριστικά για το εμπόριο μέτρα, καθώς και την
οικονομική κρίση λόγω της COVID-19. Θα λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να στηρίξουμε τους
χαλυβουργικούς φορείς μας στο δυσχερές αυτό περιβάλλον».

Ενώ ο ενωσιακός κλάδος έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα την
τελευταία δεκαετία, η Ινδονησία προβλέπεται να αναδειχθεί στον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό στον
κόσμο μετά την Κίνα, χάρη και στην ενίσχυση που λαμβάνει από αθέμιτα και παράνομα πλεονεκτήματα
όπως αυτά που προσβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας διαφοράς.

Στο αίτημά της για τη σύσταση ειδικής ομάδας, η ΕΕ προσβάλλει τους μακροχρόνιους και
πολύμορφους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Ινδονησία στις εξαγωγές μεταλλεύματος νικελίου. Από
τον Ιανουάριο του 2020 η Ινδονησία επέβαλε πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλεύματος
νικελίου, το οποίο προορίζεται πλέον αποκλειστικά για την εγχώρια παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

Η Ινδονησία εφαρμόζει επίσης απαιτήσεις εγχώριας μεταποίησης για το μετάλλευμα νικελίου και το
σιδηρομετάλλευμα, οι οποίες υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις πρώτες ύλες τους σε
ορισμένες εργασίες μεταποίησης ή καθαρισμού στην Ινδονησία προτού τις εξαγάγουν. Με τον τρόπο
αυτόν περιορίζονται περαιτέρω αδικαιολόγητα οι εξαγωγές ακατέργαστων πρώτων υλών.

Τα μέτρα αυτά είναι σαφώς ασύμβατα με την απαγόρευση των περιορισμών επί των εξαγωγών η οποία
προβλέπεται στο άρθρο XI παράγραφος 1 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του
1994.

Επόμενα βήματα

Στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 25 Ιανουαρίου 2021, η ΕΕ
θα ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας προκειμένου αυτή να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα των
εν λόγω μέτρων που έχει λάβει η Ινδονησία.

Μετά τη σύσταση της ειδικής ομάδας, η ΕΕ θα ζητήσει τη συγκρότησή της. Αφού συγκροτηθεί, η ειδική
ομάδα θα ορίσει χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υπόθεση.

Ιστορικό



Η ΕΕ έχει θέσει επανειλημμένα και για μεγάλο χρονικό διάστημα το ζήτημα αυτό στις ινδονησιακές
αρχές, χωρίς επιτυχία. Το τρέχον αίτημα για τη σύσταση ειδικής ομάδας προέκυψε μετά από
διαβουλεύσεις με την ινδονησιακή κυβέρνηση στις 30 Ιανουαρίου 2020, οι οποίες δεν κατάφεραν να
επιλύσουν το πρόβλημα. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προσφύγει στα αρμόδια όργανα επίλυσης
διαφορών κατά πολιτικών άλλων χωρών οι οποίες καταστρατηγούν τους εμπορικούς κανόνες,
επηρεάζοντας έτσι αρνητικά και με αθέμιτο τρόπο τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Ο κύκλος εργασιών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ
περίπου και εξασφαλίζει επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ ετησίως. Συνολικά, ο κλάδος παραγωγής
ανοξείδωτου χάλυβα στηρίζει 30.000 άμεσες θέσεις εργασίας και, αθροιστικά, πάνω από 200.000
άμεσες, έμμεσες και δευτερογενείς θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι παραγωγοί
πλατέων προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα στην ΕΕ ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι σχεδιάζουν να
περικόψουν πάνω από 1.000 μόνιμες θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2021.

Σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών

Η διασφάλιση της τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εμπορικοί εταίροι μας στο πλαίσιο
διεθνών ή διμερών συμφωνιών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν. Από την
έναρξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για την ενίσχυση και τον
προσανατολισμό των προσπαθειών της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:

ο διορισμός επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών·

η δημιουργία νέας Διεύθυνσης στη ΓΔ Εμπορίου για την επιβολή της νομοθεσίας, την πρόσβαση
στην αγορά και τις ΜΜΕ·

η δημιουργία, στην πύλη Access2Markets, ενός ενιαίου σημείου για την υποβολή καταγγελιών
από ενδιαφερόμενους και επιχειρήσεις της ΕΕ σχετικά με εμπορικούς φραγμούς σε ξένες αγορές
και παραβιάσεις των δεσμεύσεων για βιώσιμο εμπόριο που περιέχονται στις εμπορικές συμφωνίες
της ΕΕ·

η ενδυνάμωση του ενωσιακού κανονισμού για την επιβολή, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της
ΕΕ να προστατεύει τα εμπορικά της συμφέροντα όταν είναι αναγκαίο· και

η εκπόνηση νομοθετικής πρότασης για έναν μηχανισμό αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού έως το
τέλος του 2021.
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