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Ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ — Η Επιτροπή επιδιώκει τη συλλογή
παρατηρήσεων σχετικά με νέα πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2021

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων με σκοπό τη
συγκέντρωση παρατηρήσεων από επιχειρήσεις, οργανώσεις και ιδιώτες για τη διαμόρφωση μιας νέας
νομικής πράξης για την αποτροπή και την αντιμετώπιση πρακτικών εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Η
πράξη αυτή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εφαρμόζει εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους
περιορισμούς έναντι οποιασδήποτε τρίτης χώρας που παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις επιλογές
πολιτικής της ΕΕ ή των κρατών μελών της.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
δήλωσε τα εξής: «Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής, έχουμε
δεσμευτεί να υπερασπιζόμαστε πιο αποφασιστικά τα συμφέροντά μας. Η νέα πράξη κατά των μέτρων
εξαναγκασμού θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο αυτής της προσέγγισης. Θα μπορούσε να
μας παράσχει ένα στιβαρό αυτόνομο εργαλείο ώστε να αναλαμβάνουμε δράση όταν οι εταίροι μας δεν
τηρούν τους κανόνες. Ενθαρρύνουμε θερμά τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ,
να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τις πρακτικές εξαναγκασμού και τον καλύτερο τρόπο
αντιμετώπισής τους. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της ΕΕ, να προστατέψουμε τα
οικονομικά μας συμφέροντα και να ενισχύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας για επιβολή αντιμέτρων,
όπου είναι αναγκαίο. Αυτό είναι το νόημα της πρωτοβουλίας και προσβλέπουμε στο να λάβουμε ευρύ
φάσμα συνεισφορών.»

Η διαβούλευση

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα
πολιτικής που σχετίζονται με τον σχεδιασμό μιας ενωσιακής πράξης κατά των μέτρων εξαναγκασμού:

τα εναύσματα (ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να ενεργήσει η ΕΕ)·

τα αντίμετρα (τα είδη μέτρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για την αντιμετώπιση του
εξαναγκασμού)· και

τον πιθανό αντίκτυπο των διαφόρων επιλογών.

Η δημόσια διαβούλευση, που θα είναι ανοικτή έως τις 22 Ιουνίου 2021, αποτελεί μέρος μιας συνολικής
στρατηγικής διαβούλευσης για την εν λόγω πρωτοβουλία. Η δρομολόγησή της σήμερα σηματοδοτεί
την έναρξη των δραστηριοτήτων διαβούλευσης, που περιλαμβάνουν διάφορες εκδηλώσεις με
ενδιαφερόμενα μέρη καθ' όλη την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2021.

Οι παρατηρήσεις που θα ληφθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να εκπονήσει τη νομοθετική της
πρόταση που θα εγκριθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η πολιτική παρέμβαση της ΕΕ, υπό
οποιαδήποτε μορφή, πρέπει και θα είναι συμβατή με την έννομη τάξη της ΕΕ και με το διεθνές δίκαιο.
Η πράξη δεν θα εστιάζεται σε συγκεκριμένη χώρα. Θα εξετάζει το πρόβλημα του εξαναγκασμού, το
οποίο επί του παρόντος παρακολουθεί και μελετά η Επιτροπή. Ο ορισμός των πρακτικών εξαναγκασμού
από τρίτες χώρες αποτελεί κεντρικό ζήτημα για την πρωτοβουλία και η Επιτροπή ζητεί επί του
παρόντος παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον περαιτέρω καθορισμό των πρακτικών
αυτών.

Ιστορικό

Τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων όπου ξένες χώρες επιχειρούν να
επηρεάσουν τις αποφάσεις ή τη συμπεριφορά της ΕΕ ή των κρατών μελών της στον τομέα της
εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής. Οι χώρες αυτές μπορεί να προσπαθούν να αποκομίσουν κάποια
πολιτική κατεύθυνση περιορίζοντας —ή απειλώντας να περιορίσουν— το εμπόριο ή τις επενδύσεις εις
βάρος των επιχειρήσεων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ' αυτές
τις τρίτες χώρες. Οι πρακτικές αυτές παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στον νόμιμο χώρο χάραξης
πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών της και υπονομεύουν την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της
ΕΕ.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159434.pdf


Κατά τη νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση του ενωσιακού κανονισμού για την επιβολή των
εμπορικών κανόνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ εξέφρασαν ανησυχίες
σχετικά μ' αυτές τις πρακτικές. Αυτό οδήγησε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με κοινή δήλωση της
Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάρτιση νέας νομοθετικής
πράξης για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των μέτρων εξαναγκασμού.

Η πρωτοβουλία ανακοινώνεται από την πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν στην επιστολή προθέσεων της 16ης
Σεπτεμβρίου 2020, που απευθύνεται στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και την ασκούσα την εκ
περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου. Αποτελεί επίσης μέρος του προγράμματος εργασίας της
Επιτροπής για το 2021.

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής θα συνοδεύεται από εκτίμηση των επιπτώσεων. Η αρχική
εκτίμηση των επιπτώσεων δημοσιεύθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους και παρουσιάζει την
προκαταρκτική ιδέα της πρωτοβουλίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεσμος προς την ανοικτή δημόσια διαβούλευση

Σύνδεση με τη συνολική στρατηγική διαβούλευσης για την πρωτοβουλία

Συνεδρίαση των ενδιαφερόμενων μερών (προθεσμία εγγραφής έως τις 12 Απριλίου 2021)
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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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