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Η 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα
όσον αφορά τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, την αντίδραση στις
πανδημίες, τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, την επισιτιστική ασφάλεια και το
ηλεκτρονικό εμπόριο

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε βασικούς τομείς κατά τη 12η
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που ολοκληρώθηκε σήμερα, εν μέσω αυξημένων εμπορικών εντάσεων
σε παγκόσμιο επίπεδο και της κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας εξαιτίας της απρόκλητης εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπουργοί Εμπορίου από τις 164 χώρες-μέλη του Οργανισμού συναντήθηκαν
για πρώτη φορά μετά από σχεδόν πέντε έτη, καθώς η διάσκεψη είχε αναβληθεί δύο φορές λόγω των
περιορισμών που επέφερε η πανδημία COVID-19.

Τα μέλη κατέληξαν σε μια σημαντική πολυμερή συμφωνία για τον τερματισμό των επιζήμιων
αλιευτικών επιδοτήσεων και συμφώνησαν επίσης πάνω σε συγκεκριμένα μελλοντικά βήματα για τη
μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης ενός πλήρως λειτουργικού
μηχανισμού επίλυσης διαφορών στον Οργανισμό. Συμφώνησαν επίσης σε μια δήλωση σχετικά με την
αντίδραση και τη μελλοντική ετοιμότητα αντιμετώπισης των πανδημιών, σε συνδυασμό με μια
απαλλαγή από ορισμένες υποχρεώσεις διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα εμβόλια κατά της νόσου
COVID-19. Σε μια κοινή απάντηση στην υφιστάμενη δραματική επισιτιστική κατάσταση που προκάλεσε
η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν να επιδείξουν
αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τους εξαγωγικούς περιορισμούς και να εξαιρέσουν από τους
περιορισμούς αυτούς τις ανθρωπιστικές αγορές στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού
Προγράμματος. Τέλος, επιτεύχθηκε συμφωνία για την παράταση, έως την επόμενη υπουργική σύνοδο
του ΠΟΕ, του μορατόριουμ όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με πρωτοβουλία της ΕΕ, ορισμένα μέλη επανέλαβαν την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία. Η ΕΕ
ανέπτυξε επίσης περαιτέρω τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις
Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, αυτή η υπουργική σύνοδος του ΠΟΕ
κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικά αποτελέσματα με παγκόσμια σημασία. Δείξαμε ότι μπορούμε να
ανταποκριθούμε σε επείγοντα ζητήματα, όπως η αναδυόμενη κρίση επισιτιστικής ασφάλειας και η
πανδημία. Επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία για την απαγόρευση των επιζήμιων αλιευτικών
επιδοτήσεων με στόχο τη στήριξη της βιωσιμότητας. Διατηρήσαμε το μορατόριουμ στους εισαγωγικούς
δασμούς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο ήταν ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ και την ψηφιακή
μετάβαση. Η ΕΕ οργάνωσε επίσης μια σημαντική εκδήλωση αλληλεγγύης με την Ουκρανία. Τις
τελευταίες 5 ημέρες εργαστήκαμε σκληρά για να γεφυρώσουμε εξαιρετικά αποκλίνουσες απόψεις.
Ωστόσο, συμφωνήσαμε επίσης ότι απαιτείται επειγόντως ριζική μεταρρύθμιση του Οργανισμού, σε
όλες τις βασικές λειτουργίες του. Αυτό αφορά εν τέλει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης όλων των
μελών στον Οργανισμό και της πολιτικής συμμετοχής τους σε αυτόν, καθώς και τη διαφύλαξη του
βασιζόμενου σε κανόνες πολυμερούς εμπορικού συστήματος με επίκεντρο έναν αναμορφωμένο ΠΟΕ.
Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες για το θέμα αυτό χωρίς καθυστέρηση.»

Ο ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, δήλωσε:«Η έγκριση της δήλωσης για
την επισιτιστική ασφάλεια και η απόφαση για τη στήριξη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος
καταδεικνύουν ότι ο ΠΟΕ μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως στις παρούσες προκλήσεις. Αυτή η
πολυμερής δήλωση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πράγματι, η αντιμετώπιση
των ανησυχιών για την επισιτιστική ασφάλεια αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της ΕΕ για την MC12.
Αν και δεν κατέστη δυνατό να συμφωνηθεί περαιτέρω μεταρρύθμιση της γεωργίας σε αυτή την
υπουργική διάσκεψη, η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη συνέχιση των εργασιών για τη
γεωργική μεταρρύθμιση μετά την MC12. Χρειάζεται να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με πολιτικές που
στρεβλώνουν το εμπόριο, όπου ο ΠΟΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο.» 

Τα μέλη συμφώνησαν να συγκαλέσουν την επόμενη υπουργική διάσκεψη (MC13) το νωρίτερο έως τον
Δεκέμβριο του 2023 και το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2024. Στα συγκεκριμένα αποτελέσματα της
MC12 περιλαμβάνονται τα εξής:



Αλιεία

Επιτεύχθηκε ουσιαστική πολυμερής συμφωνία που συμβάλλει στην προστασία των ωκεανών. Η
συμφωνία για τις επιζήμιες επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας συνάδει με τον στόχο βιώσιμης
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 14.6 των Ηνωμένων Εθνών. Περιλαμβάνει αυστηρή απαγόρευση των επιδοτήσεων
που συμβάλλουν στην παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, με πρωτοφανείς διατάξεις περί
διαφάνειας.  Περιλαμβάνει επίσης απόλυτη απαγόρευση των επιδοτήσεων για την άναρχη αλιεία στην
ανοικτή θάλασσα. Πρόκειται για απαγόρευση-ορόσημο για τις πλέον ευάλωτες περιοχές που δεν
διαθέτουν καθιερωμένο και συντονισμένο καθεστώς διαχείρισης της αλιείας. Τέλος, η διάταξη σχετικά
με τα υπεραλιευόμενα αποθέματα θα θεσπίσει κανόνες βιωσιμότητας για τις επιδοτήσεις όσον αφορά τα
πλέον ευάλωτα αποθέματα κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας. Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία
σχετικά με τις επιδοτήσεις για την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση, πρέπει να
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον ΣΒΑ 14.6 του ΟΗΕ. Η ΕΕ δεσμεύεται πλήρως να
ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν τη συμφωνία ως προς τα στοιχεία που δεν έχουν συμφωνηθεί
ακόμη.  Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό καταπιστευματικό ταμείο για την παροχή τεχνικής βοήθειας και
την ανάπτυξη ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ

Οι υπουργοί δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε εκτενή μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, εξετάζοντας όλες τις
πτυχές των δραστηριοτήτων του. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα του Οργανισμού να
λειτουργεί ως αξιόπιστο φόρουμ διαπραγματεύσεων και να παρακολουθεί τις εξελίξεις της παγκόσμιας
εμπορικής πολιτικής. Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι υπάρχει δέσμευση για την αποκατάσταση
ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος επίλυσης διαφορών το αργότερο έως το 2024. Η μεταρρύθμιση
του ΠΟΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΕ, δεδομένου ότι είναι καίριας σημασίας για τη
διασφάλιση της σταθερότητας και την προώθηση μιας προσέγγισης του διεθνούς εμπορίου βασισμένης
σε κανόνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση του
ΠΟΕ και προτίθεται να συνεχίσει τον ρόλο αυτόν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις στη Γενεύη. 

Αντίδραση στην πανδημία της νόσου COVID-19

Οι υπουργοί συμφώνησαν σε μια δήλωση σχετικά με την αντίδραση του ΠΟΕ στην πανδημία και
την ετοιμότητα αντιμετώπισης μελλοντικών πανδημιών, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους
για διαφάνεια, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και αυτοσυγκράτηση όσον
αφορά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές. Ανταποκρινόμενοι στις εξαιρετικές περιστάσεις της
πανδημίας COVID και στα αιτήματα των αναπτυσσόμενων χωρών, οι υπουργοί συμφώνησαν σε μια
απαλλαγή από ορισμένες διαδικαστικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS, απαλλαγή η
οποία θα επιτρέψει την ταχεία παρασκευή και εξαγωγή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 χωρίς τη
συγκατάθεση του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ταυτόχρονα, η συμφωνία διατηρεί ένα
λειτουργικό πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας με κίνητρα για επενδύσεις, έρευνα και μεταφορά
τεχνολογίας. Το περιβάλλον αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη νέων εμβολίων και φαρμάκων και
αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των αφρικανικών χωρών. 

Επισιτιστική ασφάλεια και γεωργία

Σε μια κοινή δήλωση για την επισιτιστική ασφάλεια, τα μέλη του ΠΟΕ δεσμεύτηκαν να αποφύγουν
τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στις εξαγωγές τροφίμων και να βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον
αφορά τους περιορισμούς που επιβάλλουν. Επιπλέον, ελήφθη απόφαση να εξαιρεθούν πλήρως από
τους εξαγωγικούς περιορισμούς οι αγορές για ανθρωπιστικούς λόγους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Επισιτιστικού Προγράμματος.

Η συμφωνία για τη δέσμη αυτή δείχνει ότι ο ΠΟΕ είναι έτοιμος να αντιδράσει στις εξαιρετικές
περιστάσεις που αντιμετωπίζουν πολλά μέλη εν μέσω μειωμένης προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές
λόγω του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της ρωσικής παρεμπόδισης στις εξαγωγές
ουκρανικών σιτηρών.

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι τα μέλη δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους
σχετικά με ένα πρόγραμμα εργασίας για τη γεωργία. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη
ενός ρεαλιστικού, εστιασμένου και ισορροπημένου αποτελέσματος ενόψει της MC13.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Το μορατόριουμ για τους τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις («μορατόριουμ για το
ηλεκτρονικό εμπόριο») παρατάθηκε, γεγονός που αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ψηφιακή
οικονομία. Τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν να διατηρήσουν την τρέχουσα πρακτική της μη επιβολής
τελωνειακών δασμών στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις μέχρι την MC13. Τα μέλη συμφώνησαν επίσης να
επανεκκινήσουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, μεταξύ άλλων πάνω στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν τις αναπτυσσόμενες
χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.



Αλληλεγγύη με την Ουκρανία

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε σε συνεδρίαση που διοργανώθηκε από την ΕΕ πριν από την έναρξη
της υπουργικής συνόδου, τα μέλη του ΠΟΕ εξέφρασαν τις σοβαρές ανησυχίες τους για τον
καταστροφικό αντίκτυπο του πολέμου στην ικανότητα της Ουκρανίας να εξάγει και να εισάγει, καθώς
και για τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου στο παγκόσμιο εμπόριο και την επισιτιστική ασφάλεια. Οι
υπουργοί εξέφρασαν επίσης την προθυμία τους να διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά,
συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης, για τις ουκρανικές εξαγωγές. Η ΕΕ δίνει το παράδειγμα,
καθώς ανακοίνωσε πρόσφατα ότι παρέχει πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και χωρίς
ποσοστώσεις για όλες τις ουκρανικές εξαγωγές, καθώς και ότι δημιουργεί «λωρίδες αλληλεγγύης» για
τη διευκόλυνση της διοχέτευσης ουκρανικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Συνεργασία για το εμπόριο και το κλίμα

Η ΕΕ, ο Ισημερινός, η Κένυα και η Νέα Ζηλανδία συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη δημιουργία
ενός συμπεριληπτικού συνασπισμού υπουργών εμπορίου για το κλίμα, δρομολογώντας διάλογο με
υπουργούς εμπορίου από διάφορες χώρες σχετικά με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας όσον
αφορά τη σύνδεση εμπορίου και κλίματος και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό αντικατοπτρίζει την κοινή τους δέσμευση να θέσουν την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην πρώτη γραμμή της εμπορικής πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση του εκτελεστικού εντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις
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