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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην 
ευρωπαϊκή γεωργία
(2019/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη από τον διαιτητή του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus 
(DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις 
εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ),

– έχοντας υπόψη την επίσημη απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 
14 Οκτωβρίου 2019, με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για τις εν λόγω κυρώσεις,

– έχοντας υπόψη την απόφαση των ΗΠΑ για τη θέσπιση νέου δασμού ύψους 25 % 
κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και 10 % κατ’ αξία για μη γεωργικά 
προϊόντα από 18ης Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 τα γεωργικά προϊόντα αντιστοιχούσαν στο 7,0 % της 
συνολικής αξίας των προϊόντων που εξήγαγε η ΕΕ των 281· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημαντικότερη από τις κατηγορίες εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων, από άποψη 
αξίας, ήταν η κατηγορία «ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι», με 31 δισεκατομμύρια 
EUR2·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές 
γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ των 28, με 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 20183· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εξαγωγές συμβάλλουν στη διατήρηση ενός θετικού 
εμπορικού ισοζυγίου με τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εξαγωγές 
αντιπροσωπεύουν το 16,2 % του συνολικού εξωενωσιακού εμπορίου γεωργικών 
προϊόντων διατροφής της ΕΕ των 28·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι δασμοί, που θα αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ, θα πλήξουν ενωσιακές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής αξίας 4,3 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Monitoring Agricultural Policy» (Παρακολούθηση της γεωργικής πολιτικής), MAP 
2019-1, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-
2018_en.pdf σ. 5
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Extra EU trade in agricultural goods» (Εξωενωσιακό εμπόριο γεωργικών προϊόντων), 
στοιχεία που αντλήθηκαν τον Μάρτιο του 2019 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#Context 
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου, «Country Overview USA» (Επισκόπηση χώρας: ΗΠΑ), 3 Ιουνίου 2019 
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods%23Context
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods%23Context
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf
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δισεκατομμυρίων ευρώ (το 60 % της συνολικής αξίας των αντίμετρων)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η 
Γερμανία και η Ιρλανδία είναι, με τη σειρά αυτή, οι κύριες χώρες που επηρεάζονται 
από την απόφαση των ΗΠΑ και αντιπροσωπεύουν το 97 % των συνολικών εξαγωγών 
που επηρεάζονται από τους νέους δασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επηρεαστούν 
επίσης αρνητικά οι τομείς γεωργικών προϊόντων διατροφής σε άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια γεωργικά προϊόντα που αποτελούν στόχο των 
κυρώσεων του ΠΟΕ θα είναι προϊόντα υψηλής αξίας της ΕΕ (σκωτσέζικο ουίσκι, οίνος, 
γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το βούτυρο και το τυρί, και ελαιόλαδο)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και οι φορείς της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής είναι θύματα μιας εμπορικής σύγκρουσης που οφείλεται σε μια διατλαντική 
αντιπαράθεση σχετικά με τις βιομηχανικές επιδοτήσεις για την Airbus και την Boeing· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που αποτελούν στόχο των κυρώσεων, 
όπως η Ιταλία και η Ιρλανδία, δεν συμμετέχουν καν στην κοινοπραξία Airbus·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς, όπως εκείνος του ελαιόλαδου, η 
απόφαση των ΗΠΑ θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη 
κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, ενώ σε ορισμένους άλλους, που λειτουργούν 
ικανοποιητικά, όπως ο αμπελοοινικός, απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην 
αγορά συνολικά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντίμετρα των ΗΠΑ θα αυξήσουν περαιτέρω την αστάθεια 
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η οποία ήδη έχει να αντιμετωπίσει τη διαταραχή που 
προέκυψε από τη ρωσική απαγόρευση και είναι αναγκασμένη να προετοιμαστεί για τις 
δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα έμφαση που δίνει η ΕΕ στις εξαγωγές συμβάλλει 
στη συστηματική υπερπαραγωγή και στις χαμηλές τιμές παραγωγού, που αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες για τη συνεχιζόμενη αστάθεια ορισμένων τομέων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2018, ποσό άνω των 
1 094 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για την προώθηση στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα4, το οποίο αντιπροσωπεύει το 18 % 
του κονδυλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι από δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης 
προκύπτει ότι, μέσω των εκστρατειών προώθησης, ένα σημαντικό μέρος των δαπανών 
της ΚΓΠ χρησιμοποιείται για την υποστήριξη δραστηριοτήτων προώθησης μεγάλων 
πολυεθνικών, που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνεκτική πολιτική για τη γεωργία και τα τρόφιμα θα 

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Wine CMO: Financial execution of the national support programme 2014-2018 (ΚΟΑ 
οίνου: Δημοσιονομική εκτέλεση του εθνικού προγράμματος στήριξης), κατάσταση την 1η Μαρτίου 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-
2014-2018_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
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πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη υγεία ως βασικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη και την υλοποίησή της, ενώ οποιαδήποτε προωθητική δραστηριότητα με τη 
χρήση κονδυλίων της ΕΕ θα πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις διατροφικές 
βελτιώσεις που είναι σημαντικές για την περιοχή της Ευρώπης, όπου μεταξύ των 
κυριότερων ανησυχιών για την υγεία περιλαμβάνονται η κακή διατροφή, το υπερβολικό 
βάρος και η παχυσαρκία, ενώ αυξάνεται και η διάδοση μη μεταδοτικών νόσων που 
σχετίζονται με τη διατροφή5·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο γεωργικών προϊόντων της ΕΕ διαφέρει από 
ορισμένες απόψεις από το εμπόριο σε άλλους τομείς, ιδίως στο ότι η επαρκής σίτιση 
αποτελεί δικαίωμα που αναγνωρίζεται βάσει του διεθνούς δικαίου6, και στο ότι στις 
εξαγωγές και εισαγωγές γεωργικών προϊόντων περιλαμβάνονται επί του παρόντος το 
εμπόριο και η μεταφορά ζώντων ζώων, τα οποία αναγνωρίζονται ως ευαίσθητα όντα·

1. τονίζει ότι οι εν λόγω δασμοί θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα κράτη μέλη και τα 
προϊόντα που αποτελούν στόχο, καθώς και αντίκτυπο στην απασχόληση στην αλυσίδα 
γεωργικών προϊόντων διατροφής και στον γεωργικό τομέα της ΕΕ συνολικά, με 
αρνητικές συνέπειες για τους γεωργούς και τις οικογένειές τους·

2. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά των ΗΠΑ στις 
προσπάθειες της ΕΕ να βρεθεί εγκαίρως λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πριν τεθούν σε 
ισχύ οι δασμοί, και προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για ταχεία 
λύση και αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μερών·

3. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αγορά της ΕΕ, καθ’ όλο το 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν 
διαταραχές που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων και τις 
αλυσιδωτές επιπτώσεις του εκτοπισμού προϊόντων από την αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, να αξιοποιήσει τα 
κατάλληλα μέσα της ΚΓΠ και συναφή μέτρα για την αντιμετώπιση των διαταραχών 
στην εσωτερική αγορά, τόσο μέσω της έγκαιρης υλοποίησης μηχανισμών ρύθμισης της 
αγοράς δυνάμει του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ7, όσο και μέσω μιας μακροπρόθεσμης 
μετάβασης σε μια παραγωγή που θα επικεντρώνεται στη ζήτηση στην ΕΕ·

5. παροτρύνει την Επιτροπή, με βάση την παρακολούθηση της αγοράς της ΕΕ, να 
εξετάσει το ενδεχόμενο κινητοποίησης του αποθεματικού για τις κρίσεις προς στήριξη 

5 ΠΟΥ, «Prevention and Control of noncommunicable diseases in the European Region: a progress report» 
(Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδοτικών νόσων στην περιοχή της Ευρώπης: έκθεση προόδου), 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-
diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf σ. 1
6 Άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, ΕΕ 
L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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των πληγέντων γεωργών·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, να αξιοποιήσουν τα 
κατάλληλα μέσα της ΚΓΠ και συναφή εθνικά εργαλεία για τη στήριξη των πληγέντων 
γεωργών και των εργαζόμενων στον γεωργικό τομέα, και σε περίπτωση που 
πληρούνται τα κριτήρια, να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

7. επαναλαμβάνει τη σημασία της έγκαιρης χρήσης εργαλείων ρύθμισης της αγοράς για 
την καλύτερη παρακολούθηση και αντιστοίχιση της προσφοράς της ΕΕ με τη ζήτηση 
στην ΕΕ·

8. υπενθυμίζει το γεγονός ότι οι τιμές σε διάφορους τομείς είναι σταθερά χαμηλότερες 
από το κόστος παραγωγής και ότι, ως εκ τούτου, οι εν λόγω τομείς βρίσκονται διαρκώς 
σε επισφαλή κατάσταση· τονίζει ότι η έμφαση στις εξαγωγές προς εξωτερικές αγορές 
ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω αστάθειας·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις μικρότερες 
αλυσίδες εφοδιασμού και στην τοπική και περιφερειακή παραγωγή, και ιδίως να 
παράσχουν στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσουν τους γεωργούς 
στη διαφοροποίηση της παραγωγής και στην ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού·

10. καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην κοινοπραξία Airbus να εφαρμόσουν μέτρα 
για τη διασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ του τομέα της αεροδιαστημικής και των 
κλάδων του γεωργικού τομέα που πλήττονται από τα αντίμετρα των ΗΠΑ, παρέχοντάς 
τους χρηματοδοτική στήριξη·

11. θεωρεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ εκστρατείες προώθησης θα πρέπει να 
σχεδιαστούν εκ νέου ώστε να περιλαμβάνουν ένα ανώτατο όριο στήριξης ανά αιτούντα 
και να επικεντρώνονται περισσότερο στις ανάγκες που είναι σημαντικές σε τοπικό 
επίπεδο, όπως η ανάπτυξη μικρότερων αλυσίδων εφοδιασμού, η ενίσχυση της θέσης 
των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού, η προώθηση της υγιεινής διατροφής, η 
διατήρηση των παραμελημένων/υποχρησιμοποιούμενων ποικιλιών και η ευρύτερη 
γενετική ποικιλότητα των καλλιεργειών, καθώς και η διατήρηση των περιβαλλοντικά 
βιώσιμων τρόπων γεωργίας που είναι σημαντικοί για τις αγροτικές περιοχές·

12. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η γεωργία δεν θα αντιμετωπίζεται 
πλέον ως διαπραγματευτικό χαρτί στην εμπορική πολιτική, ούτε στις διαπραγματεύσεις 
για νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ούτε στην επίλυση διαφορών που αφορούν 
άλλους τομείς· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες στη δική της 
διακυβέρνηση στον τομέα του εμπορίου, αξιολογώντας ιδίως το κόστος, τα οφέλη και 
τους κινδύνους που προκύπτουν για τους μικρότερους γεωργούς και παραγωγούς από 
την εμπορική πολιτική της·

13. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη στήριξη της 
μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, με σκοπό ιδίως την προσαρμογή του ενόψει των σύγχρονων 
προκλήσεων και δεσμεύσεων στο πλαίσιο των οποίων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο η 
γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή και η Συμφωνία του Παρισιού, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης·
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14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


