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ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Εµπόριο, ανάπτυξη και παγκόσµιες υποθέσεις  
 

Η εµπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ 

1. Πλαίσιο και βασικοί προσανατολισµοί 

Ο πρώτιστος στόχος της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής είναι η ταχύτερη ανάπτυξη. Μόνο η 
συνεχής οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να 
προστατεύσει το κράτος προνοίας µας. Αλλά η ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των 
οικονοµιών µας θα είναι σηµαντική πρόκληση —πρόκληση που αντανακλάται στον τριπλό στόχο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»1 για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Η 
παρούσα ανακοίνωση αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της εξωτερικής διάστασης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η εµπορική και επενδυτική πολιτική 
πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού αλλά και στην άσκηση των εξωτερικών 
πολιτικών µας συνολικά. Πρέπει να συνδυαστεί µε δύο συνοδευτικά έγγραφα: µια έκθεση σχετικά 
µε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2006 για την 
«Ευρώπη στον κόσµο» και ένα αναλυτικό έγγραφο που εξαίρει το εµπόριο ως µοχλό ευηµερίας 
(«Τrade as driver of prosperity»). 

Οι ανοιχτές οικονοµίες αναπτύσσονται συνήθως ταχύτερα από τις κλειστές. Το εµπόριο ενισχύει 
την ανάπτυξη της ΕΕ, διότι προάγει την αποδοτικότητα και την καινοτοµία µας. Αυξάνει τη ζήτηση 
για τα αγαθά και τις υπηρεσίες µας από το εξωτερικό. Το ανοιχτό εµπόριο παρέχει επίσης στους 
καταναλωτές της ΕΕ πρόσβαση σε ευρύτερη ποικιλία αγαθών σε χαµηλότερες τιµές. Το άνοιγµα 
της Ευρώπης στις ξένες άµεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) αυξάνει την ανταγωνιστικότητά µας. Οµοίως, η 
δυνατότητα των εταιρειών µας να επενδύουν στο εξωτερικό τούς δίνει τη δυνατότητα να 
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσµιο επίπεδο και να δηµιουργούν θέσεις εργασίας 
τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό. Εν ολίγοις, η Ευρώπη, χωρίς να χαλαρώνει την 
επαγρύπνησή της για το κόστος προσαρµογής, πρέπει να αξιοποιήσει το τριπλό όφελος που 
προκύπτει από το µεγαλύτερο άνοιγµα του εµπορίου και των επενδύσεων: µεγαλύτερη ανάπτυξη, 
περισσότερες θέσεις εργασίας και χαµηλότερες τιµές για τον καταναλωτή.  

Το τριπλό όφελος από το άνοιγµα του εµπορίου 

Οικονοµική ανάπτυξη: Η ολοκλήρωση όλων των διαπραγµατεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη 
(γύρος της Ντόχα και διµερείς συµφωνίες) και η επίτευξη σηµαντικής περαιτέρω προόδου στις 
σχέσεις µας µε τους στρατηγικούς µας εταίρους αναµένεται να οδηγήσουν, έως το 2020, το ΑΕγχΠ 
της ΕΕ σε επίπεδο υψηλότερο κατά 1% και πλέον απ’ ό,τι αν δεν γίνουν αυτά2.  

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Ευρώπη 2020: Μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη», βλ. http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm. 
2 Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Επιτροπής, το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2010 ισοδυναµούσε µε 120 

δισεκατοµµύρια ευρώ. 
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Οφέλη για τον καταναλωτή: τα κέρδη που θα αποκοµίσει ο µέσος ευρωπαίος καταναλωτής από 
τη διεύρυνση της ποικιλίας αγαθών και υπηρεσιών που του προσφέρονται είναι της τάξης των 600 
ευρώ ετησίως, επιπλέον των οφελών που θα προκύψουν από τη µείωση των τιµών.  

Συνέπειες στην απασχόληση: Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενσωµάτωση της ΕΕ στην παγκόσµια 
οικονοµία µέσω της αύξησης του εµπορίου δηµιουργεί περισσότερες και καλύτερα αµειβόµενες 
θέσεις εργασίας. Πάνω από 36 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εξαρτώνται, άµεσα ή 
έµµεσα, από τη δυνατότητά µας να συναλλασσόµαστε µε τον υπόλοιπο κόσµο. Πάνω από 4,6 
εκατοµµύρια άτοµα στην ΕΕ εργάζονται σε εταιρείες που ελέγχονται κατά πλειοψηφία από την 
Ιαπωνία και τις ΗΠΑ3.  
Πηγή: Εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. «Τrade as driver of prosperity» («Το 
εµπόριο ως µοχλός ευηµερίας»), σηµείο II.1. 

Αλλά για να πετύχει σε πολιτικό επίπεδο µια ανοιχτή εµπορική πολιτική στην Ευρώπη, θα πρέπει 
να συστρατευθούν µε τις προσπάθειές µας και άλλοι παράγοντες —συµπεριλαµβανοµένων τόσο 
των ανεπτυγµένων όσο και των αναδυόµενων εταίρων µας— σε βάση αµοιβαιότητας και µε πνεύµα 
αµοιβαίου οφέλους4. Η εµπορική πολιτική δεν θα κερδίσει τη δηµόσια στήριξη στην Ευρώπη αν, 
π.χ., δεν έχουµε δίκαιη πρόσβαση στις πρώτες ύλες ή αν εµποδίζεται η πρόσβασή µας στις 
δηµόσιες συµβάσεις στο εξωτερικό. Η ΕΕ θα παραµείνει µια ανοιχτή οικονοµία, αλλά δεν θα 
είµαστε αφελείς. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα παραµείνει άγρυπνος φρουρός των ευρωπαϊκών 
συµφερόντων και των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας. Θα καταπολεµήσει τις αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές µε όλα τα κατάλληλα µέσα. 

Η οικονοµία µας είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο. Είναι επίσης ο µεγαλύτερος εξαγωγέας. Οι 
εταιρείες µας εξήγαγαν το 2009 αγαθά και υπηρεσίες αξίας 1,6 τρισεκατοµµυρίων ευρώ, ποσό που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 13% του ΑΕγχΠ µας. Η ΕΕ είναι επίσης ο σηµαντικότερος πάροχος και 
αποδέκτης ΞΑΕ. Όπως προκύπτει από το σχήµα 1 στο παράρτηµα, το µερίδιό µας στο παγκόσµιο 
εµπόριο παραµένει επί του παρόντος σταθερό, παρά τη µεγάλη άνοδο των αναδυόµενων 
οικονοµιών. Η δύναµη της Ευρώπης στο διεθνές εµπόριο αντανακλάται και στις απόψεις της κοινής 
γνώµης5. 

Έως το 2015 το 90% της παγκόσµιας ανάπτυξης θα παράγεται έξω από την Ευρώπη, µε το ένα 
τρίτο στην Κίνα µόνο (σχήµα 1). Συνεπώς, τα επόµενα χρόνια, πρέπει να αξιοποιήσουµε το γεγονός 
ότι τα επίπεδα ανάπτυξης στο εξωτερικό, και ιδίως στην ανατολική και τη νότια Ασία, θα είναι 
υψηλότερα. Έως το 2030 οι αναπτυσσόµενες και οι αναδυόµενες χώρες είναι πιθανό να 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% του παγκόσµιου ΑΕγχΠ, έναντι ποσοστού µικρότερου από το 
50% σήµερα6 . 

Η παγκόσµια οικονοµία και το παγκόσµιο εµπόριο υπέστησαν βαθιές αλλαγές κατά το πρόσφατο 
παρελθόν. Η αλυσίδα εφοδιασµού πολλών αγαθών και υπηρεσιών περιλαµβάνει τώρα εργοστάσια 
και γραφεία σε διάφορα µέρη της υφηλίου. Τα δύο τρίτα των εισαγωγών µας αφορούν ενδιάµεσες 

                                                 
3 «The transatlantic economy 2010» από τους D. Hamilton και J. Quinlan, Center for Transatlantic Relations, 

πανεπιστήµιο Johns Hopkins, και «Basic Survey of Overseas Business Activities, 2010», METI, Ιαπωνία. 
4 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 16 Σεπτεµβρίου 2010. 
5 Σύµφωνα µε την ειδική έρευνα 357 για το διεθνές εµπόριο, η οποία διενεργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2010 

στο πλαίσιο του Ευρωβαρόµετρου, το 65% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι η ΕΕ ωφελήθηκε πολύ από το 
διεθνές εµπόριο, ενώ το 64% θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα είναι πολύ ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα 
προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό.  

6 49% το 2010, βλ. ΟΟΣΑ (2010) «Perspectives on Global Development: Shifting Wealth». 
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εισροές που ενισχύουν την παραγωγική µας ικανότητα. Για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις µας να 
παραµείνουν στην πρωτοπορία, πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζονται σε εισροές, υπηρεσίες και 
άτοµα υψηλής ειδίκευσης από όλο τον κόσµο. Συγχρόνως, οι επενδύσεις τους και η διανοητική 
τους ιδιοκτησία χρειάζονται ισχυρή προστασία.  

Οι προτεραιότητές µας πρέπει να εξελιχθούν ανάλογα, όπως άλλωστε επισηµαίνεται µε σαφήνεια 
και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η µείωση των δασµών στα βιοµηχανικά και γεωργικά αγαθά 
εξακολουθεί να είναι σηµαντική, αλλά η κύρια πρόκληση έγκειται αλλού. Αυτό που θα κάνει τη 
µεγαλύτερη διαφορά είναι η πρόσβαση στις αγορές υπηρεσιών και επενδύσεων, το άνοιγµα των 
δηµόσιων συµβάσεων, η σύναψη καλύτερων συµφωνιών για την προστασία των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και η αποτελεσµατικότερη επιβολή τους, η απεριόριστη παροχή πρώτων 
υλών και ενέργειας και, πράγµα εξίσου σηµαντικό, η άρση των κανονιστικών εµποδίων, µεταξύ 
άλλων µε την προώθηση των διεθνών προτύπων. Μέσω του εµπορίου πρέπει επίσης να 
προωθήσουµε την οικολογική διάσταση της παγκόσµιας οικονοµίας και την αξιοπρεπή εργασία. 

Αυτοί οι στόχοι θα µας φέρνουν ολοένα και περισσότερο αντιµέτωπους µε τη διασύνδεση µεταξύ 
των εσωτερικών µας κανόνων και της εξωτερικής απελευθέρωσης και —όπως επισήµανε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Σεπτέµβριο— πρέπει «να ενισχύσουµε περαιτέρω τη συνοχή και τη 
συµπληρωµατικότητα µεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ συνολικά»7. Για 
παράδειγµα, η πληρέστερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και η συστηµατικότερη 
συνεργασία µε σηµαντικές τρίτες χώρες σε κανονιστικά ζητήµατα θα διευκολύνουν το διεθνές 
εµπόριο υπηρεσιών και την άρση των διασυνοριακών εµποδίων. 

Θα ενεργήσουµε τόσο σε πολυµερές επίπεδο, µέσω του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(ΠΟΕ), όσο και διµερώς. Η Ντόχα παραµένει η κύρια προτεραιότητά µας. Ωστόσο, το διµερές δεν 
είναι εχθρός του πολυµερούς. Ίσως, µάλιστα, να ισχύει περισσότερο το αντίθετο: η απελευθέρωση 
ενισχύει την απελευθέρωση. 

Για τον λόγο αυτόν θα κατευθύνουµε µεγάλο µέρος των προσπαθειών µας στη σύναψη 
ισορροπηµένων συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που είχε καθορίσει ως προτεραιότητα η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για την Ευρώπη στον κόσµο. Μια πρώτη σηµαντική επιτυχία είναι 
πολύ κοντά, µε την έγκριση της συµφωνίας µε τη Νότια Κορέα. Ήταν µια δύσκολη 
διαπραγµάτευση και δεν πρέπει να έχουµε ψευδαισθήσεις: οι παραχωρήσεις που θα ζητηθούν από 
την ΕΕ και τα ανταλλάγµατα που θα χρειαστούν για τις επόµενες συµφωνίες θα είναι ακόµη πιο 
σηµαντικά.  

Συγχρόνως, θα εργαστούµε για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων του γύρου της Ντόχα και 
για την περαιτέρω ενίσχυση του ΠΟΕ. Ο γύρος της Ντόχα έχει καθυστερήσει πολύ. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων αυτών είναι πολύτιµη όχι µόνο για τα οικονοµικά οφέλη που 
θα αποφέρει, αλλά και γιατί θα επιβεβαιώσει τον κεντρικό ρόλο του ΠΟΕ στο παγκόσµιο εµπορικό 
σύστηµα.  

Ωστόσο, η συµφωνία της Ντόχα δεν θα δώσει απαντήσεις στα νέα ζητήµατα που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν οι παγκόσµιοι εµπορικοί κανόνες. Είναι καιρός να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε τα 
επόµενα βήµατα µετά τη Ντόχα. Η Επιτροπή θα συγκροτήσει µια οµάδα διακεκριµένων 
εµπειρογνωµόνων για τον σκοπό αυτόν.  

                                                 
7 Σηµείο α) παράρτηµα Ι, συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 16 Σεπτεµβρίου 2010. 
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Μόλις εγκριθούν όλες οι συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που είναι υπό διαπραγµάτευση ή υπό 
εξέταση, η ΕΕ θα διαθέτει προτιµησιακές εµπορικές συµφωνίες µε τη µεγάλη πλειονότητα των 
µελών του ΠΟΕ. Ωστόσο, όλες αυτές οι χώρες µαζί αντιπροσωπεύουν µόνο το ήµισυ του εµπορίου 
µας. Είναι εξίσου σηµαντικό να εµβαθυνθούν οι εµπορικές και επενδυτικές µας σχέσεις µε τις 
άλλες µεγάλες οικονοµίες του κόσµου: ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία και Ρωσία.  

Θα ενισχύσουµε τη συνεργασία µας µε τις χώρες αυτές µέσω των φόρουµ που έχουν δηµιουργηθεί 
για τον σκοπό αυτόν. Θα εξετάσουµε αν αυτά τα φόρουµ εκπληρώνουν ικανοποιητικά την 
αποστολή τους ή αν θα πρέπει να διερευνήσουµε άλλους διαύλους συνεργασίας µε τις χώρες αυτές. 
Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, πρώτιστη επιδίωξη πρέπει να είναι η αντιµετώπιση των µη 
δασµολογικών εµποδίων που παρακωλύουν το εµπόριο και τις επενδύσεις, κυρίως µέσω της 
συνεργασίας σε κανονιστικό επίπεδο. 

Η Κίνα, που είναι τώρα ο δεύτερος µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος µας, είναι πηγή όχι µόνο 
σηµαντικών ευκαιριών αλλά και προκλήσεων. Λαµβανοµένου υπόψη του τεράστιου αναπτυξιακού 
δυναµικού της, η Κίνα αποτελεί σηµαντικό θέλγητρο για εξαγωγές και επενδύσεις. Αλλά δεν 
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι µερικές από τις βιοµηχανικές και µακροοικονοµικές πολιτικές της 
Κίνας ακολουθούν µια προσέγγιση βασισµένη στον κρατικό καπιταλισµό. Παρόµοια ζητήµατα 
υπάρχουν και σε σχέση µε τη Ρωσία, που είναι ο µεγαλύτερος κοντινός γείτονάς µας.  

Το εµπόριο πρέπει επίσης να οδηγήσει σε βελτίωση της κοινωνικής ενσωµάτωσης τόσο σε όλο τον 
κόσµο όσο και στην ΕΕ. Στις αναπτυσσόµενες χώρες που έχουν εισέλθει στο παγκόσµιο εµπορικό 
και παραγωγικό κύκλωµα τα εισοδήµατα και τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν γρήγορα, ενώ η 
φτώχεια µειώθηκε σηµαντικά. Η εµπορική πολιτική της ΕΕ βοηθά επίσης τις φτωχότερες 
οικονοµίες παρέχοντάς τους γενναιόδωρες µονοµερείς εµπορικές προτιµήσεις. Γενικότερα, 
ακολουθούµε µια προσεκτικά διαφοροποιηµένη προσέγγιση ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης των 
εταίρων µας. Επιδιώκουµε συστηµατικά τη συνοχή µε τους στόχους των αναπτυξιακών πολιτικών, 
όπως η εξάλειψη της φτώχειας. 

Συγχρόνως, το άνοιγµα του εµπορίου εξακολουθεί να ενισχύει τα επίπεδα ευηµερίας και αυξάνει 
την απασχόληση και τις αµοιβές στις ανεπτυγµένες οικονοµίες, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ. Το 
άνοιγµα δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Αλλά αναγνωρίζουµε επίσης ότι το κόστος της προσαρµογής 
σε ορισµένους κλάδους ή τοµείς ενδέχεται ενίοτε να είναι υψηλό, πράγµα που σηµαίνει ότι 
χρειαζόµαστε κατάλληλες εθνικές και ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές 
απασχόλησης, για να βοηθήσουµε τους εργαζοµένους και τις επιχειρήσεις να προσαρµοστούν. 
Αυτή η µέριµνα πρέπει να αντανακλάται και στις δηµοσιονοµικές προτεραιότητές µας, 
συµβαδίζοντας µε την αναθεώρηση του προϋπολογισµού στην οποία προέβη η Επιτροπή τον 
Οκτώβριο του 20108. Για την κατάρτιση της παρούσας ανακοίνωσης πραγµατοποιήσαµε ευρύτατες 
διαβουλεύσεις σε όλη την ΕΕ. Με βάση τις διαβουλεύσεις αυτές και τους ενδοϋπηρεσιακούς 
προβληµατισµούς µας, διαµορφώσαµε τα κύρια στοιχεία της εµπορικής πολιτικής που προτίθεται 
να ακολουθήσει η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας της. Αυτό θα γίνει µέσα στο νέο θεσµικό 
πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας, που πρέπει να θεωρηθεί σηµαντική ευκαιρία, δεδοµένου ότι 
παρέχει µεγαλύτερη διαφάνεια και µεγαλύτερη νοµιµοποίηση στην εµπορική πολιτική της ΕΕ, 
ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα εµπορικά θέµατα και δηµιουργεί επίσης τις 
προϋποθέσεις για την αµοιβαία ενίσχυση των εµπορικών και των εξωτερικών µας δραστηριοτήτων 
τόσο εδώ, στις Βρυξέλλες, όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε 136 χώρες σε όλο τον κόσµο.  

                                                 
8 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του προϋπολογισµού, 19.10.2010, σελίδα 15. 
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Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να θεωρηθεί βασικό στοιχείο της εξωτερικής διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αλλά και σαφής εκδήλωση της πρόθεσης της Ευρώπης να 
διαδραµατίσει ενεργό και εποικοδοµητικό ρόλο στην προώθηση των θεµάτων της εµπορικής 
πολιτικής στο πλαίσιο της οµάδας G20 και σε όλα τα σχετικά παγκόσµια εµπορικά φόρουµ. 
Πράγµατι, το άνοιγµα των αγορών θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της ισχυρής, 
βιώσιµης και ισορροπηµένης ανάπτυξης για την οποία δεσµεύτηκαν οι ηγέτες της οµάδας G20 στη 
σύνοδο κορυφής που πραγµατοποίησαν στο Τορόντο. 

2. Μια εµπορική και επενδυτική πολιτική έτοιµη για τις προκλήσεις του αύριο 

2.1. Έξυπνη ανάπτυξη: γρήγορη µετάβαση στο µέλλον 

Το οικονοµικό µας µέλλον εξαρτάται από το αν θα µπορέσουµε να διατηρήσουµε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε καινοτόµα προϊόντα υψηλής αξίας, που δηµιουργούν βιώσιµες και καλά 
αµειβόµενες θέσεις εργασίας9. Η εµπορική πολιτική µας πρέπει να λάβει υπόψη της τον παράγοντα 
αυτόν, διευρύνοντας το πεδίο των εργασιών µας ώστε να συνεκτιµηθούν και τα ακόλουθα 
ζητήµατα: 

– Χωρίς τη ζωτική στήριξη των µεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών, χρηµατοοικονοµικών, 
επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών υπηρεσιών δεν µπορεί να υπάρξει αποδοτική παγκόσµια 
αλυσίδα εφοδιασµού στον µεταποιητικό τοµέα. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 70% της 
παγκόσµιας παραγωγής αλλά µόνο το ένα πέµπτο περίπου του παγκόσµιου εµπορίου. Το χαµηλό 
ποσοστό των υπηρεσιών στο συνολικό εµπόριο οφείλεται εν µέρει σε φυσικά εµπόδια (µερικές 
υπηρεσίες είναι εξ ορισµού µη εµπορεύσιµες), αλλά και τα εµπορικά εµπόδια διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο. Η τάξη µεγέθους των εµπορικών εµποδίων στα οποία εξακολουθούν να 
προσκρούουν οι υπηρεσίες είναι γενικά υψηλότερη από τα εµπόδια που υπάρχουν στους τοµείς 
της µεταποίησης. Τα εκτιµώµενα ισοδύναµα δασµών είναι κατά κανόνα αρκετά µεγαλύτερα από 
το 20% και συχνά πολύ υψηλότερα (βλ. τον πίνακα 2). Θα ζητήσουµε από τους κύριους 
ανεπτυγµένους και αναδυόµενους εµπορικούς εταίρους µας, µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, 
µεγαλύτερο άνοιγµα για τους παρόχους υπηρεσιών µας, σε αντιστοιχία µε όσα προσφέρει η 
εσωτερική αγορά της ΕΕ στους παρόχους υπηρεσιών από τρίτες χώρες, διατηρώντας συγχρόνως 
τους στόχους µας για πολιτισµική ποικιλοµορφία σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση της Unesco, 
του 2005. Θα εξακολουθήσουµε να προσφέρουµε σε µερικές γειτονικές χώρες (π.χ. Ουκρανία, 
Μολδαβία, χώρες του Καυκάσου, Αίγυπτο, Ιορδανία, Μαρόκο και Τυνησία) δυνατότητες 
ένταξης στην εσωτερική αγορά σε τοµείς όπως οι χρηµατοοικονοµικές, οι ταχυδροµικές και οι 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.  
 
Όπως επισηµάνθηκε κατά τη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης, πρέπει επίσης να 
επιδιώξουµε να εξασφαλίσουµε ότι το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή υπηρεσιών σε 
όλες τις τρίτες χώρες είναι ανοιχτό, χωρίς διακρίσεις, διαφανές και σύµφωνο µε το δηµόσιο 
συµφέρον, έτσι ώστε και οι δικοί µας πάροχοι υπηρεσιών να µπορούν να αναπτύσσουν 
αποτελεσµατικότερα τις δραστηριότητές τους εκεί. Τέλος, καθώς οι τεχνολογικές αλλαγές 
δηµιουργούν νέες υπηρεσίες και ενισχύουν την εµπορευσιµότητα των διασυνοριακών 
υπηρεσιών, οι εµπορικές συµφωνίες µας πρέπει να βρουν τρόπους αποτροπής της δηµιουργίας 
νέων εµποδίων στο εµπόριο αυτών των υπηρεσιών.  

                                                 
9 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 

2020" — Ένωση καινοτοµίας», COM (2010) 546 της 6.10.2010. 
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– Οι κινήσεις κεφαλαίων και οι ξένες άµεσες επενδύσεις έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθµό. 
Περίπου το ήµισυ του παγκόσµιου εµπορίου διεξάγεται τώρα ανάµεσα σε θυγατρικές 
πολυεθνικών επιχειρήσεων που εµπορεύονται ενδιάµεσα αγαθά και υπηρεσίες. Η Επιτροπή έχει 
προτείνει µια συνολική ευρωπαϊκή επενδυτική πολιτική10 για να ικανοποιήσει καλύτερα τις 
ανάγκες των επενδυτών από όλα τα κράτη µέλη. Θα επιδιώξει να συµπεριλάβει στις τρέχουσες 
εµπορικές διαπραγµατεύσεις το ζήτηµα της προστασίας των επενδύσεων µαζί µε την 
απελευθέρωσή τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα προτείνει σύντοµα επικαιροποιήσεις 
των σχετικών διαπραγµατευτικών οδηγιών, αρχίζοντας από τον Καναδά, τη Σινγκαπούρη και 
την Ινδία. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης αν θα ήταν χρήσιµο να συναφθούν αυτόνοµες 
επενδυτικές συµφωνίες µε άλλες χώρες, όπως η Κίνα. 

– Οι δηµόσιες συµβάσεις είναι τοµέας στον οποίο οι ξένες αγορές είναι εξαιρετικά κλειστές για 
τις εταιρείες της ΕΕ. Με µερίδιο πάνω από το 10% του ΑΕγχΠ στις µεγάλες βιοµηχανικές χώρες 
και µε αυξανόµενο µερίδιο στις αναδυόµενες οικονοµίες, οι δηµόσιες συµβάσεις παρέχουν 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε τοµείς στους οποίους η βιοµηχανία της ΕΕ είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική. Πρόκειται για τοµείς όπως, π.χ., οι δηµόσιες συγκοινωνίες, οι ιατροτεχνολογικές 
συσκευές, τα φαρµακευτικά είδη και οι «πράσινες» τεχνολογίες. Θα εξακολουθήσουµε να 
πιέζουµε για µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών δηµόσιων συµβάσεων στο εξωτερικό και θα 
καταπολεµήσουµε ιδιαίτερα τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις. ∆ιαπραγµατευόµαστε 
ενεργά την αύξηση της πρόσβασης των επιχειρήσεών µας στην αγορά των δηµόσιων συµβάσεων 
τόσο στο πλαίσιο διµερών διαπραγµατεύσεων όσο και στο πλαίσιο της συµφωνίας του ΠΟΕ για 
τις δηµόσιες συµβάσεις. Πιέζουµε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη προσχώρηση της Κίνας στη 
Σ∆Σ (συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις), µε βάση µια φιλόδοξη προσφορά η οποία 
ευθυγραµµίζεται µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κίνα κατά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ. 
Αλλά ενώ η αγορά µας είναι ήδη ανοιχτή σε µεγάλο βαθµό, οι αγορές των σηµαντικότερων 
εµπορικών εταίρων µας είναι πολύ λιγότερο ανοιχτές, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
(βλ. τον πίνακα 4 στο παράρτηµα). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 νοµοθετική 
πρόταση για την έκδοση ενωσιακής πράξης που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητάς 
µας να εξασφαλίσουµε καλύτερη ισορροπία όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δηµόσιων 
συµβάσεων των ανεπτυγµένων και των µεγάλων αναδυόµενων οικονοµιών, µε βάση την 
υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο. Οµοίως, πρέπει να 
υπάρξει µεγαλύτερη ισορροπία στην πρόσβαση σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα 
τρίτων χωρών, σε αντιστοιχία µε το δικό µας υψηλό επίπεδο ανοίγµατος, όπως επισηµάνθηκε 
στην πρόσφατη ανακοίνωση για την Ένωση καινοτοµίας11.  

– Οι ροές εµπορίου και επενδύσεων διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη διάχυση της καινοτοµίας 
και των νέων τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσµο. Αυτό ισχύει τόσο 
για τους «νέους» τοµείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, όσο και για περισσότερο «παραδοσιακούς» 
τοµείς —π.χ. την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. 
Υποστηρίζουµε την παράταση του µορατόριουµ στους δασµούς για το ηλεκτρονικό εµπόριο και 
θα εξακολουθήσουµε τις προσπάθειές µας για επικαιροποίηση της συµφωνίας του ΠΟΕ, του 
1996, για την τεχνολογία των πληροφοριών, προκειµένου να επεκτείνουµε το πεδίο της, να 
καταργήσουµε τα µη δασµολογικά εµπόδια στο εµπόριο αυτών των προϊόντων, όπως η διπλή 
δοκιµή συµµόρφωσης, και να αυξήσουµε τη γεωγραφική της κάλυψη12.  

                                                 
10 COM(2010) 343 της 7.7.2010. 
11 Βλ. υποσηµείωση 9. 
12 Πρβλ. πρόταση της ΕΕ που περιλαµβάνεται στο έγγραφο G/IT/W/28 του ΠΟΕ της 15ης Σεπτεµβρίου 2008. 
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– Τα κανονιστικά εµπόδια στο εµπόριο αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων είναι εξαιρετικά 
ζηµιογόνα, ιδίως όταν προέρχονται από τους σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους µας, µε 
δεδοµένο το εύρος των εµπορικών και επενδυτικών µας σχέσεων µ’ αυτούς. Ιδιαίτερη ανησυχία 
προκαλούν η έλλειψη αποδοχής και/ή χρήσης των διεθνών προτύπων και οι συχνά επαχθείς 
απαιτήσεις πιστοποίησης ή ελέγχου, µεταξύ άλλων για τα βιοµηχανικά προϊόντα και για τα 
γεωργικά ή τα αλιευτικά προϊόντα που εξάγουµε. Κάθε χώρα έχει το δικαίωµα να καθορίζει τα 
δικά της επίπεδα προστασίας στόχων δηµόσιας πολιτικής, όπως η διατήρηση υψηλού επιπέδου 
υγείας και ασφάλειας του ανθρώπου και προστασίας του περιβάλλοντος, και να νοµοθετεί 
ανάλογα· και φυσικά οι κανονιστικές ρυθµίσεις πρέπει επίσης να επιβάλλονται. Η γνώση ότι 
υπάρχουν και ότι επιβάλλονται αποτελεσµατικά κανονιστικές ρυθµίσεις αυτού του είδους 
παρέχει επίσης ασφάλεια στους καταναλωτές όταν κάνουν τις αγορές τους, είτε πρόκειται για 
εισαγόµενα είτε για εγχωρίως παραγόµενα αγαθά και υπηρεσίες. 

– Αλλά ενώ οι διαφορές στους νόµους και τους κανονισµούς ή η έλλειψη κοινών προτύπων ή 
αµοιβαίας αναγνώρισης µπορεί να είναι θεµιτές σε µερικές περιπτώσεις, πάρα πολύ συχνά 
αποτελούν σηµαντική πηγή δαπανών για τις επιχειρήσεις µας στο εξωτερικό. Τα µη 
δασµολογικά εµπόδια, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά, αποτελούν συχνά 
πηγή εµπορικών διενέξεων, ενώ η µείωση των σχετικών εµπορικών δαπανών µπορεί να 
εξασφαλίσει σηµαντικές οικονοµίες13. Συνεπώς, η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέµατα 
κανονιστικών ρυθµίσεων —τόσο για να προωθηθεί διεθνώς η ισοδυναµία ή η σύγκλιση 
(κανόνων, προτύπων, πρακτικών δοκιµής και πιστοποίησης) όσο και για να ελαχιστοποιηθούν οι 
περιττές κανονιστικές δαπάνες παγκοσµίως— αποτελεί σηµαντική πτυχή των εµπορικών µας 
σχέσεων, ιδίως µε τους βασικούς µας εταίρους ή στο πλαίσιο των ΣΕΣ ή παρόµοιων 
διαπραγµατεύσεων. Αλλά, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά. Θα 
παροτρύνουµε τους σηµαντικότερους εµπορικούς µας εταίρους να προσχωρήσουν και να 
προωθήσουν τη χρήση των υφιστάµενων τοµεακών πρωτοβουλιών κανονιστικής σύγκλισης, 
όπως είναι οι κανονισµοί της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη 
(ΟΕΕ-ΟΗΕ) σχετικά µε τα αυτοκίνητα, και να συµµετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων ή κοινών κανονιστικών προσεγγίσεων σε ευρύ φάσµα τοµέων. Πράγµατι, η εµπειρία 
δείχνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αντιµετωπιστούν τα πιθανά εµπόδια προτού εδραιωθούν οι 
κανονιστικές πρακτικές, τόσο στους παραδοσιακά ανεπτυγµένους τοµείς της βιοµηχανίας της 
ΕΕ, όπως τα αυτοκίνητα οχήµατα, οι εργαλειοµηχανές και οι χηµικές ουσίες, αλλά ιδίως στους 
ταχέως αναδυόµενους τοµείς όπως οι υπηρεσίες που παρέχονται online ή η βιοτεχνολογία.  

– Φυσικά, αρκετές τρίτες χώρες αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος της ΕΕ να 
θεσπίζει κανόνες για την ενιαία αγορά και έχουν προσαρµόσει τους κανόνες τους αναλόγως. 
Ωστόσο, σε µια ολοένα και πιο παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, όταν θεσπίζουµε κανόνες, πρέπει 
να είµαστε όλο και πιο ευαίσθητοι στο διεθνές πλαίσιο και στην ανάγκη να βοηθήσουµε τις 
επιχειρήσεις µας να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Πράγµατι, η σχέση µεταξύ του ανοίγµατος 
του εξωτερικού εµπορίου και των µεταρρυθµίσεων της εσωτερικής αγοράς µοιάζει συχνά µε 
δρόµο διπλής κατεύθυνσης, καθώς και στις δύο περιπτώσεις στοχεύουµε να µειώσουµε το 
κόστος των περιττών κανονιστικών εµποδίων που παρακωλύουν τη ροή αγαθών, υπηρεσιών και 
επενδύσεων. Πρέπει να καταβάλουµε µεγαλύτερες προσπάθειες για να αυξήσουµε την 
αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών και των εξωτερικών µας πολιτικών και, µε τον τρόπο 

                                                 
13 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Trade as a driver of prosperity» («Το εµπόριο ως µοχλός 

ευηµερίας»), σηµείο III.2 «Non-tariff regulatory barriers on goods» («Μη δασµολογικά κανονιστικά εµπόδια 
στα αγαθά»).  
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αυτόν, να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσµια αγορά14. Η 
Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους ενίσχυσης των αµοιβαίων σχέσεων µεταξύ των ενεργειών 
κανονιστικού χαρακτήρα που αναλαµβάνονται σε εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο και θα 
διερευνήσει τον τρόπο βελτίωσης του συντονισµού µεταξύ τους σε τοµείς όπως οι κρατικές 
κανονιστικές ρυθµίσεις και τα διεθνή πρότυπα, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µελλοντική νοµοθεσία. 
Τα θέµατα αυτά εξετάζονται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς µια πράξη για την 
ενιαία αγορά»15. 

– Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουµε ότι η προσωρινή µετακίνηση ατόµων µε σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών16 βοηθά τους δικούς µας παρόχους υπηρεσιών και επενδυτές να γίνουν 
ανταγωνιστικότεροι τόσο στην ΕΕ και όσο στο εξωτερικό. Η προσέλκυση των πλέον 
καταρτισµένων ανθρώπων από όλο τον κόσµο έχει πολύ µεγάλη σηµασία για να µπορέσουν οι 
εταιρείες µας και τα ερευνητικά µας κέντρα να παραµείνουν στην αιχµή της καινοτοµίας. 
Επιπλέον, οι εταιρείες µας πρέπει να είναι σε θέση να αποστέλλουν διευθυντικά στελέχη και 
εµπειρογνώµονες από την Ευρώπη στις εγκαταστάσεις τους στο εξωτερικό. Πρέπει να 
προσφέρουµε την ίδια µεταχείριση στις εταιρείες των εταίρων µας, αν θέλουµε να 
εξακολουθήσουµε να επωφελούµαστε από τις επενδύσεις τους στην ΕΕ —και από τις θέσεις 
εργασίας που δηµιουργούν οι επενδύσεις αυτές. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η πρόταση οδηγίας για 
τους όρους υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής µετάθεσης 
αναµένεται να συµβάλει στη δηµιουργία ενός σταθερού και ανοιχτού περιβάλλοντος για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που παίρνουν ενδοεπιχειρησιακή µετάθεση στην ΕΕ.  

2.2. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς στην ΕΕ και στο εξωτερικό  

Παρά τα οφέλη που προκύπτουν από την παγκοσµιοποίηση, οι πολίτες της Ευρώπης ανησυχούν 
σαφώς για µερικές από τις πιθανές συνέπειές της, ιδίως στην απασχόληση17, και συγχρόνως ζητούν 
την εφαρµογή πολιτικών που προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

– Το άνοιγµα του εµπορίου δηµιουργεί γενικά περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά επειδή η 
ισχυρότερη ανάπτυξη απαιτεί µετατόπιση πόρων προς τους πιο αποδοτικούς τοµείς, µπορεί να 
προκαλέσει απώλειες θέσεων εργασίας σε κάποιους τοµείς. Συνεπώς, το άνοιγµα της αγοράς 
πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές που παρέχουν στους ανθρώπους τα αναγκαία εφόδια για να 
προσαρµοστούν στις αλλαγές αυτές. Μολονότι είναι ευθύνη των κρατών µελών να λάβουν τα 
ενδεδειγµένα συνοδευτικά µέτρα κοινωνικής πολιτικής, εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικής 
στον τοµέα της απασχόλησης, η ΕΕ παρέχει πρόσθετη στήριξη µέσω διάφορων µέσων 
(συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών ταµείων). Ένα από τα µέσα αυτά είναι το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ). Με την επέκταση και την 
απλούστευση του ΕΤΠ, η ΕΕ θα µπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τους πολίτες που χάνουν 
τη δουλειά τους σε διάφορους τοµείς να προσαρµοστούν στη νέα κατάσταση και να 
επανεκπαιδευθούν, έτσι ώστε να µετριαστεί ο αντίκτυπος ορισµένων µεγάλων διαταράξεων στα 
κράτη µέλη.  

                                                 
14 Βλ. συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας: «Προτεραιότητες για την εσωτερική αγορά την 

επόµενη δεκαετία», 4.12.09, σηµεία 6 και 14.  
15 COM(2010) 608 της 27.10.2010. 
16 Στην ορολογία του ΠΟΕ αυτό ονοµάζεται «απελευθέρωση υπηρεσιών της κατηγορίας 4». 
17 Σύµφωνα µε την ειδική έρευνα 357 του Ευρωβαρόµετρου, το 30% όσων πιστεύουν ότι δεν ωφελούνται 

σήµερα από το διεθνές εµπόριο, αποδίδουν το πρόβληµα αυτό στις συνέπειες της ανεργίας. Οι πολίτες που 
πήραν µέρος στην έρευνα θεωρούν ότι η δηµιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ πρέπει να είναι η πρώτη 
προτεραιότητα για την εµπορική πολιτική της ΕΕ. 
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– Η απουσία αποκλεισµών είναι εξίσου σηµαντική και έξω από τα σύνορα της ΕΕ. Έχουµε 
δεσµευθεί να προωθούµε τη βιώσιµη ανάπτυξη, τα διεθνή πρότυπα εργασίας και την αξιοπρεπή 
εργασία και εκτός ΕΕ. Φυσικά, η ενσωµάτωση των αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκόσµια 
οικονοµία συµβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
Αυτή την προσέγγιση ακολουθεί η ΕΕ στις συµφωνίες οικονοµικής εταιρικής σχέσης µε τις 
χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού: προαγωγή της ανάπτυξης µε την 
προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, τη δηµιουργία εµπορικών και επενδυτικών 
ευκαιριών και τη βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης.  

– Στις αρχές του 2011 θα προτείνουµε µεταρρύθµιση του «συστήµατος γενικευµένων 
προτιµήσεων» της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν θα επιδιώξουµε, µεταξύ άλλων, να εστιάσουµε τα 
οφέλη στις χώρες που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και στις χώρες που εφαρµόζουν 
αποτελεσµατικά τα διεθνή πρότυπα εργασίας και τις αρχές των δικαιωµάτων του ανθρώπου, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της χρηστής διακυβέρνησης. 

– Το 2011 η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά µε το εµπόριο και την ανάπτυξη. Στην 
ανακοίνωση αυτή θα µελετηθεί διεξοδικά ο τρόπος µε τον οποίο η εµπορική µας πολιτική 
µπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την ανάπτυξη, όπως, π.χ., µε την παροχή ειδικής και 
διαφοροποιηµένης µεταχείρισης στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε την υποστήριξη 
µεταρρυθµίσεων που αφορούν το εµπόριο και µε την άρση των διαρθρωτικών εµποδίων που 
παρακωλύουν την ενσωµάτωσή τους στο παγκόσµιο εµπορικό κύκλωµα. Επιπροσθέτως, η 
ανακοίνωση αυτή θα περιλαµβάνει προτάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο το εµπόριο µπορεί να 
βοηθήσει τρίτες χώρες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, όπως ο σεισµός στην Αϊτή ή 
οι πρόσφατες πληµµύρες στο Πακιστάν. 

2.3. Βιώσιµη ανάπτυξη στην ΕΕ και στο εξωτερικό 

Η εµπορική πολιτική πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τους στόχους της «πράσινης» 
ανάπτυξης και της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, και ιδίως τη µείωση των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι η βιοµηχανία µας θα παραµείνει 
ανταγωνιστική στη βιώσιµη οικονοµία του µέλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων του αλιευτικού και 
του γεωργικού τοµέα, στους οποίους θα υπάρξουν και άλλες µεταρρυθµίσεις. 

– Όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή, η προτεραιότητά µας παραµένει µια παγκόσµια συµφωνία 
στο πλαίσιο της οποίας θα τεθούν στόχοι µείωσης για όλες τις χώρες. Η υποστήριξη την οποία 
παρέχει η εµπορική πολιτική στις προσπάθειες καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής πρέπει 
να έχει τη µορφή της εξάλειψης των εµποδίων στο εµπόριο περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών18. Η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι η επιλογή της θέσπισης συνοριακών 
µέτρων προσαρµογής θέτει ορισµένα ζητήµατα, όπως επισηµαίνεται στην πρόσφατη 
ανακοίνωση της Επιτροπής19. 

– Γενικότερα, η εµπορική πολιτική πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει και να προωθεί την 
«πράσινη» ανάπτυξη σε όλο τον κόσµο και σε άλλους τοµείς, όπως η ενέργεια, η αποδοτική 
χρήση των πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας. Θα εξακολουθήσουµε επίσης να 
αποδίδουµε ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή των κεφαλαίων των εµπορικών συµφωνιών 

                                                 
18 Βλ. υποσηµείωση 13. 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010) 265 της 26ης Μαΐου 2010: «Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν 

του 20% µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και εκτίµηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα». 
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µας τα οποία αφορούν τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς και στη στενή συνεργασία µε την 
κοινωνία των πολιτών.  

– Η βιώσιµη και χωρίς στρεβλώσεις παροχή πρώτων υλών και ενέργειας έχει στρατηγική 
σηµασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της ΕΕ. Αυτό υπογραµµίστηκε ξεκάθαρα 
από µεγάλο αριθµό παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου και της κοινωνίας των πολιτών 
κατά τη δηµόσια διαβούλευση. Ορισµένες κυβερνήσεις εκτός της ΕΕ εφαρµόζουν βιοµηχανικές 
πολιτικές που δηµιουργούν δυσχέρειες εφοδιασµού και άλλες στρεβλώσεις. Η Επιτροπή, στο 
έγγραφο στρατηγικής που εξέδωσε το 2008 για τις πρώτες ύλες20, καθόρισε µια συνολική 
προσέγγιση για να εξασφαλίσει τον εφοδιασµό των επιχειρήσεων της ΕΕ µε πρώτες ύλες σε 
διάφορους τοµείς πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της εµπορικής πολιτικής. Έως το τέλος του 
2010 η Επιτροπή θα εκδώσει νέα ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής και την 
πρόοδο που θα επιτελεστεί. Θα χρησιµοποιήσουµε τους ισχύοντες εµπορικούς κανόνες στον 
µέγιστο δυνατό βαθµό, θα επιδιώξουµε την καθιέρωση ενός µηχανισµού ελέγχου των 
περιορισµών εξαγωγής, θα διαπραγµατευτούµε σχετικούς κανόνες στο πλαίσιο των διµερών 
διαπραγµατεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα διερευνήσουµε περαιτέρω τη δυνατότητα 
θέσπισης πολυµερών και πλειοµερών µέσων, π.χ. µιας συµφωνίας του ΟΟΣΑ που θα βασίζεται 
στις «βέλτιστες πρακτικές». Αυτή η προσέγγιση και ο διάλογός µας µε τις τρίτες χώρες για το 
θέµα αυτό πρέπει να εξακολουθήσουν να συνάδουν πλήρως µε τους αναπτυξιακούς στόχους 
εξάλειψης της φτώχειας και χρηστής διακυβέρνησης —αλλά αξίζει να επισηµανθεί ότι οι 
περιορισµοί στην προµήθεια πρώτων υλών προκαλούν συχνά σοβαρή ζηµία σε άλλες 
αναπτυσσόµενες χώρες. Συνεπώς, πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό. 

– Στον τοµέα της ενέργειας, θα χρησιµοποιήσουµε τόσο τις διµερείς και όσο και τις πολυµερείς 
διαπραγµατεύσεις µας για να καθιερώσουµε εµπορικές διατάξεις που θα µας βοηθήσουν να 
διαφοροποιήσουµε τον ενεργειακό εφοδιασµό µας (επίσης προς το συµφέρον της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασµού), να απελευθερώσουµε τη διαµετακόµιση και να προωθήσουµε το 
εµπόριο βιώσιµης ενέργειας, όπου τα εµπόδια που υπάρχουν σε τρίτες χώρες παρακωλύουν τη 
γρήγορη ανάπτυξη της βιοµηχανίας ανανεώσιµης ενέργειας της ΕΕ.  

3. Επικαιροποίηση της διαπραγµατευτικής ατζέντας µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης  

Το πρώτο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης και τα συνοδευτικά έγγραφα εξηγούν τον τρόπο µε 
τον οποίο η εµπορική πολιτική µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη. Αποτελεί την εξωτερική 
διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η προτεραιότητά µας στον τοµέα της εµπορικής 
πολιτικής πρέπει τώρα να είναι να εξασφαλίσουµε καλύτερη πρόσβαση στις µεγαλύτερες και 
ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στον κόσµο, ιδίως µέσω φιλόδοξων εµπορικών συµφωνιών.  

3.1. Ολοκλήρωση της Ντόχα και στήριξη στο βασισµένο σε πολυµερείς κανόνες σύστηµα 

Παρά την αργή πρόοδο, η ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα παραµένει η κορυφαία προτεραιότητά 
µας. Τα δυνητικά οφέλη είναι τόσο σηµαντικά που δεν µπορούν να αγνοηθούν. Το 2011 είναι η 
επόµενη καλύτερη ευκαιρία για να συναφθεί µια φιλόδοξη, ισορροπηµένη και συνολική συµφωνία 
στην οποία θα συµβάλουν σηµαντικά όλοι οι µεγάλοι παίκτες και από την οποία θα µπορούσαν να 
ωφεληθούν όλοι οι παίκτες, µεγάλοι και µικροί. Η Ντόχα θα µπορούσε να δώσει µεγάλη ώθηση 

                                                 
20 COM(2008) 699 της 4.11.2008, «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες — κάλυψη των ουσιωδών αναγκών µας 

για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» και COM(2010) 614 της 27.10.2010 «Μια ολοκληρωµένη 
βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης — Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιµότητα στο 
προσκήνιο». 
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στην παγκόσµια οικονοµία. Το παγκόσµιο εµπόριο θα µπορούσε να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 300 
δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως και το παγκόσµιο εισόδηµα τουλάχιστον κατά 135 δισεκατοµµύρια 
ευρώ21.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων της Ντόχα θα επιβεβαιώσει τον καίριο ρόλο της 
πολυµερούς απελευθέρωσης του εµπορίου και θέσπισης κανόνων. Θα επιβεβαιώσει επίσης τον 
ρόλο του ΠΟΕ ως ισχυρής ασπίδας εναντίον των τάσεων για επιστροφή στον προστατευτισµό —
πράγµα που αποτελεί µια από τις κρίσιµες διαφορές µεταξύ της σηµερινής κρίσης και της κρίσης 
της δεκαετίας του ’30. Θα κάνουµε καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων εποπτείας και 
παρακολούθησης που διαθέτει ο ΠΟΕ και θα υποστηρίξουµε την ενίσχυσή τους. Η προσπάθεια 
αυτή θα µπορούσε να περιλαµβάνει ενισχυµένη εποπτεία από οµολόγους, διαφάνεια και πολυµερή 
έλεγχο των εµπορικών πολιτικών, ούτως ώστε να ανακοπούν οι πιθανές προστατευτικές τάσεις, να 
επιβληθεί η εφαρµογή των υφιστάµενων εµπορικών συµφωνιών και µέσων και να βελτιωθούν οι 
εµπορικές πρακτικές στις τρίτες χώρες. Θα εξακολουθήσουµε επίσης να αποδίδουµε προτεραιότητα 
στις νέες προσχωρήσεις. Τέλος, θα επιδιώξουµε να ενισχύσουµε το ενιαίο σύστηµα επίλυσης 
διαφορών του ΠΟΕ. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την ενίσχυση της δικαστικής φύσης 
της διαδικασίας και τη διάθεση περισσότερων πόρων στη γραµµατεία του ΠΟΕ για τον σκοπό 
αυτόν. 

Η ενίσχυση του ΠΟΕ ως κεντρικού φορέα για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκόσµιας 
οικονοµικής διακυβέρνησης, παράλληλα µε άλλους παράγοντες όπως η οµάδα G20, θα προσφέρει 
ένα µακροπρόθεσµο συστηµικό όφελος. Έτσι, θα συγκροτήσουµε µια οµάδα διαπρεπών 
εµπειρογνωµόνων από τις ανεπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες, για να λάβουµε 
ανεξάρτητες συστάσεις που θα µας βοηθήσουν να διαµορφώσουµε την ευρωπαϊκή µας άποψη 
σχετικά µε τις µελλοντικές προτεραιότητες και τη λειτουργία του ΠΟΕ µετά τη Ντόχα. 

3.2. Ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη συµφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) 

Η προβλεπόµενη από την πρωτοβουλία «Η Ευρώπη στον κόσµο» σύναψη µιας φιλόδοξης νέας 
γενιάς διµερών εµπορικών συµφωνιών µε σηµαντικούς εµπορικούς µας εταίρους αποτελεί δύσκολο 
εγχείρηµα. Ορισµένες αναδυόµενες οικονοµίες κατέχουν ήδη σηµαντικό και αυξανόµενο µερίδιο 
του παγκόσµιου εµπορίου. Κατά τον προσδιορισµό του επιπέδου των φιλοδοξιών µας, θα 
εξακολουθήσουµε να λαµβάνουµε υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των εµπορικών µας 
εταίρων. Αυτός, όµως, είναι ο δρόµος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη και ο δρόµος 
αυτός έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσµατα.  

Πρόκειται για έναν σηµαντικό και ιδιαίτερα απαιτητικό στόχο, ειδικά επειδή αυτές οι νέες 
εµπορικές συµφωνίες δεν περιορίζονται απλώς στους εισαγωγικούς δασµούς, η σηµασία των 
οποίων έχει µειωθεί, αλλά αντιµετωπίζουν και θέµατα όπως τα κανονιστικά εµπόδια στα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τις επενδύσεις, τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δηµόσιες συµβάσεις, η 
προστασία της καινοτοµίας, η βιώσιµη ανάπτυξη (δηλ. αξιοπρεπής εργασία, πρότυπα εργασίας και 
προστασία του περιβάλλοντος) και άλλα σηµαντικά ζητήµατα. 

Αλλά τα οφέλη αναµένεται να είναι ουσιαστικά. Αν ολοκληρωθούν µε επιτυχία όλες αυτές οι εν 
εξελίξει διαπραγµατεύσεις:  

                                                 
21 CEPII, «Economic Impact of potential outcome of the DDA» («Οικονοµικός αντίκτυπος της πιθανής έκβασης 

του αναπτυξιακού προγράµµατος της Ντόχα»), τελική έκθεση που παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Φεβρουάριος 2009. 
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– περίπου το ήµισυ του εξωτερικού εµπορίου της ΕΕ θα διέπεται από συµφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών·  

– ο µέσος δασµός που επιβάλλεται στις εξαγωγές της ΕΕ θα µειωθεί σχεδόν κατά το ήµισυ (και θα 
πέσει στο 1,7% περίπου) και ο µέσος δασµός εισαγωγών της ΕΕ σχεδόν κατά ένα πέµπτο (σε 
1,3%)22· και 

– συνολικά, στο πλαίσιο της µελλοντικής συµβολής της εµπορικής πολιτικής στην ανάπτυξη, οι 
διάφορες αυτές ΣΕΣ αναµένεται να προσθέσουν µακροπρόθεσµα έως 0,5% στο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ23. 

Έχουµε ολοκληρώσει µε επιτυχία τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ µε την Κορέα, καθώς 
επίσης µε το Περού, την Κολοµβία και την Κεντρική Αµερική. Οι συζητήσεις µε τις χώρες του 
Περσικού Κόλπου, την Ινδία, τον Καναδά, και τη Σινγκαπούρη βρίσκονται σε προχωρηµένο 
στάδιο. Αρχίσαµε και πάλι σηµαντικές διαπραγµατεύσεις µε την περιοχή του Mercosur. Η 
ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος σύναψης ΣΕΣ µε γνώµονα την ανταγωνιστικότητα 
παραµένει προτεραιότητα. Πρέπει να αξιοποιήσουµε την ταχεία ανάπτυξη του περιφερειακού 
εµπορίου στην ανατολική Ασία και να προασπίσουµε τα στρατηγικά οικονοµικά µας συµφέροντα 
σ’ αυτή την περιοχή, εντασσόµενοι, µεταξύ άλλων, στο ταχέως διευρυνόµενο δίκτυο ζωνών 
ελεύθερων συναλλαγών στην εν λόγω περιοχή. Συνεπώς, θα επιδιώξουµε να επεκτείνουµε και να 
ολοκληρώσουµε τις διµερείς διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες της ASEAN, αρχίζοντας µε τη 
Μαλαισία και το Βιετνάµ, και να εµβαθύνουµε τις εµπορικές και επενδυτικές µας σχέσεις µε την 
Άπω Ανατολή. 

Παράλληλα, και για να συµβάλουµε στη δηµιουργία ενός χώρου κοινής ευηµερίας µε τους γείτονές 
της Ευρώπης, θα εξακολουθήσουµε να επιδιώκουµε τη σύναψη σφαιρικών και σε βάθος 
συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών µέσα στα αντίστοιχα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης 
και της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης, παρέχοντας στις χώρες των περιοχών αυτών την 
προοπτική να συµµετάσχουν στην εσωτερική αγορά µόλις εκπληρώσουν τις ειδικές προϋποθέσεις. 
Οι συµφωνίες αυτές αποτελούν ισχυρό παράγοντα αλλαγής µέσω της κανονιστικής σύγκλισης και 
της εξάλειψης των δασµολογικών και λοιπών εµποδίων, παράλληλα µε τη διαπραγµάτευση 
συµφωνιών σύνδεσης, έτσι ώστε να υπάρξει οικονοµική ολοκλήρωση στο πλαίσιο µιας πολιτικής 
ένωσης.  

Εν κατακλείδι, η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων αυτών θα βελτιώσει πολύ τον τρόπο µε τον 
οποίο συναλλασσόµαστε µε τον υπόλοιπο κόσµο.  

3.3. Σύγκλιση µε τους στρατηγικούς οικονοµικούς µας εταίρους στον τοµέα του εµπορίου, των 
επενδύσεων και των κανονιστικών ζητηµάτων  

Τον Σεπτέµβριο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε ως κρίσιµο στόχο την ενίσχυση του εµπορίου µε 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ και ζήτησε να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα ώστε «να 
συναφθούν φιλόδοξες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά και να ενισχυθεί η ρυθµιστική συνεργασία µε τους µείζονες 
εµπορικούς εταίρους». Ωστόσο, υπενθύµισε επίσης ότι αυτές οι εταιρικές σχέσεις πρέπει να είναι 

                                                 
22 Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Trade as a driver of prosperity» («Το εµπόριο ως µοχλός 

ευηµερίας»), σηµείο III.1, αναφέρεται κυρίως στους δασµούς που επιβάλλονται στα βιοµηχανικά προϊόντα.  
23 Βλ. έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Trade as a driver of prosperity» («Το εµπόριο ως 

µοχλός ευηµερίας»), σηµείο ΙΙ. 
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«αµφίδροµοι δίαυλοι µε βάση τα αµοιβαία συµφέροντα και οφέλη και την αναγνώριση ότι όλοι οι 
παίκτες έχουν τόσο δικαιώµατα όσο και καθήκοντα»24.  

Η εµπορική πολιτική µας πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την 
Ιαπωνία, την Ινδία και τη Βραζιλία λόγω του οικονοµικού µεγέθους και του δυναµικού των χωρών 
αυτών, καθώς και της επιρροής τους στη παγκόσµια οικονοµία. Για διαφορετικούς λόγους οι 
οικονοµικές σχέσεις µας µε τις χώρες αυτές έχουν στρατηγική διάσταση για την ΕΕ. Πρέπει τώρα 
να δώσουµε στις εν λόγω σχέσεις ακόµη µεγαλύτερη προτεραιότητα. Οι εντατικές 
διαπραγµατεύσεις που διεξάγουµε µε την Ινδία για τη σύναψη ΣΕΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 
Εξάλλου, θα δώσουµε νέα διάσταση στη σχέση µας µε τη Βραζιλία όταν ολοκληρώσουµε τις 
διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ–Mercosur, που ξανάρχισαν πρόσφατα.  

Η κατάσταση και οι προοπτικές όσον αφορά τις σχέσεις µας µε τους άλλους τέσσερις στρατηγικούς 
οικονοµικούς µας εταίρους συνοψίζονται κατωτέρω. 

Οι ΗΠΑ είναι µε διαφορά ο µεγαλύτερος εµπορικός και επενδυτικός εταίρος της ΕΕ. Παρά τις 
περιστασιακές διαφωνίες, το διατλαντικό εµπόριο και οι διατλαντικές επενδύσεις γίνονται µε 
περισσότερη ελευθερία απ’ ό,τι σχεδόν οπουδήποτε αλλού στον κόσµο. Τα σηµαντικότερα εµπόδια 
που αποµένουν οφείλονται στη διαφορά των προτύπων και των κανονισµών που ισχύουν στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, µολονότι έχουµε πολύ παρόµοιους ρυθµιστικούς στόχους. Τα 
διακυβεύµατα είναι µεγάλα, όπως αποκάλυψε πρόσφατη µελέτη που ανέφερε ότι η εξάλειψη µόνο 
των µισών από τα µη δασµολογικά εµπόδια που παρακωλύουν το εµπόριο µε τις ΗΠΑ θα οδηγήσει 
σε αύξηση 0,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ25. Το ∆ιατλαντικό Οικονοµικό Συµβούλιο αποτελεί θαυµάσιο 
φόρουµ για παροχή πολιτικής καθοδήγησης σε µια σειρά διαφόρων περίπλοκων συζητήσεων για 
κανονιστικά ζητήµατα κ.λπ. Με τον τρόπο αυτόν µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη κανονιστικής 
σύγκλισης. Η προτεραιότητά µας πρέπει να είναι ακριβώς η αποφυγή των µελλοντικών εµποδίων, 
ιδίως στους τοµείς της καινοτοµίας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της υψηλής τεχνολογίας, 
πράγµα που προέκυψε µε σαφήνεια και κατά τη δηµόσια διαβούλευσή µας. 

Η Κίνα είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος της ΕΕ. Είναι πηγή όχι µόνο φτηνών 
καταναλωτικών αγαθών αλλά και βασικών εισροών για τις µεταποιητικές βιοµηχανίες µας. Είναι 
επίσης µια ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά για τις εξαγωγές µας. Ωστόσο, οι εµπορικές µας 
συναλλαγές µε την Κίνα παραµένουν πολύ χαµηλότερες απ’ αυτές που θα µπορούσαν να είναι. 
Εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια πρόσβασης στην αγορά —στα πρότυπα και τους 
κανονισµούς, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και τις δηµόσιες συµβάσεις—, καθώς επίσης ανεπαρκής 
επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι), αδιαφανές σύστηµα τυποποίησης, 
επαχθείς διαδικασίες πιστοποίησης και µέτρα βιοµηχανικής πολιτικής που στοχεύουν στην 
υποκατάσταση των εισαγωγών, στην αναγκαστική µεταφορά τεχνολογίας και στην παροχή, στους 
τοπικούς παραγωγούς, προτιµησιακής πρόσβασης στις πρώτες ύλες. Η ΕΕ έχει προσβάλει ορισµένα 
από τα µέτρα αυτά στον ΠΟΕ και διµερώς, και θα εξακολουθήσει να το κάνει. 

Στο γενικότερο πλαίσιο του οικονοµικού και εµπορικού διαλόγου υψηλού επιπέδου, θα 
υποστηρίξουµε πολιτικές που συνάδουν περισσότερο µε τους κανόνες της οικονοµίας της αγοράς 
και θα επιδιώξουµε να αντιµετωπίσουµε τις αιτίες των σηµερινών σηµαντικών ανισορροπιών. 

                                                 
24 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2010, σηµείο 4. 
25 Βλ. Ecorys (2009) «Non tariff measures in EU-US trade and investment», διαθέσιµο στη διεύθυνση 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf 
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Η Ιαπωνία επιδιώκει ένθερµα τη σύσφιγξη των οικονοµικών της σχέσεων µε τους βασικούς 
εµπορικούς της εταίρους, περιλαµβανοµένης της ΕΕ. Ωστόσο, µολονότι οι δασµοί στην Ιαπωνία 
είναι γενικά χαµηλοί, εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλα κανονιστικά εµπόδια στο εµπόριο 
αγαθών και υπηρεσιών, στις επενδύσεις και στις δηµόσιες συµβάσεις26, εµπόδια που φαίνονται 
περισσότερο αξεπέραστα απ’ ό,τι οποτεδήποτε στο παρελθόν. Η ικανότητα της Ιαπωνίας να 
αποδείξει ότι αυτά τα εµπόδια µπορούν να αρθούν αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη 
στενότερη οικονοµική ολοκλήρωση µεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας. Το ζήτηµα εξετάζεται σήµερα 
από την οµάδα υψηλού επιπέδου που συγκροτήθηκε κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής ΕΕ–
Ιαπωνίας. 

Η Ρωσία είναι ο σηµαντικότερος κοντινός γείτονάς µας. Είναι επίσης ο δεύτερος µεγαλύτερος 
προορισµός για τις εξαγωγές της ΕΕ, η τρίτη µεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ παγκοσµίως και 
ο µεγαλύτερος ενεργειακός προµηθευτής για πολλά κράτη µέλη. Η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ 
παραµένει κρίσιµος βραχυπρόθεσµος στόχος για την εµπορική πολιτική της ΕΕ, καθώς και θέµα 
που έθιξαν ξεκάθαρα πολλοί από εκείνους που απάντησαν στη δηµόσια διαβούλευση που 
πραγµατοποιήσαµε. Θα ήταν το σηµαντικότερο µέτρο πρόσδεσης της Ρωσίας στο παγκόσµιο 
σύστηµα και θα έδινε ώθηση στον εκσυγχρονισµό και τη διαφοροποίηση της οικονοµίας της. Στο 
µεταξύ, η υπό διαπραγµάτευση διµερής συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, η οποία θα 
αντικαταστήσει την υπάρχουσα συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, θα συµβάλει στη 
δηµιουργία ενός πιο αποτελεσµατικού, σταθερού και προβλέψιµου περιβάλλοντος εµπορικών 
συναλλαγών και αναµένεται να εξασφαλίσει καλύτερη ισορροπία µεταξύ των αντίστοιχων 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών µας. Καθώς αφήνουµε την κρίση πίσω µας, η Ρωσία πρέπει, για 
παράδειγµα, να καταργήσει τις µονοµερείς αυξήσεις δασµών τις οποίες επέβαλε από το 2007.  

Θα ενισχύσουµε τη συνεργασία µας µε τις χώρες αυτές, ιδίως µέσω των διαφόρων φόρουµ που 
έχουν δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτόν. Θα αξιολογήσουµε αργότερα αν αυτά τα φόρουµ 
ανταποκρίνονται στη µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζουµε για ανάπτυξη των εµπορικών και 
επενδυτικών µας σχέσεων µε τις εν λόγω χώρες, επισηµαίνοντας ειδικότερα τη σηµασία που έχει 
αποδώσει σ’ αυτό το ζήτηµα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

4. Οι στόχοι επιβολής και εφαρµογής 

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για επιβολή των δικαιωµάτων µας βάσει διµερών και 
πολυµερών συµφωνιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το άνοιγµα αγορών που είναι παράνοµα 
κλειστές. Η ενδεδειγµένη επιβολή των εµπορικών κανόνων είναι αναγκαίος πυλώνας της εµπορικής 
πολιτικής. Εξασφαλίζει ότι οι εµπορικές συµφωνίες µπορούν να αποφέρουν συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στην πράξη, πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό 
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Αυτή η ανησυχία για δίκαιη επιβολή των κανόνων 
αντανακλάται και στην κοινή γνώµη27.  

Σε παγκόσµιο επίπεδο η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα µέτρα 
που λαµβάνουν οι εµπορικοί µας εταίροι για ανάκαµψη από την οικονοµική κρίση, πρωτοβουλία 
που χαιρετίστηκε από τους συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευσή µας. Η δέσµευση την οποία 
ανέλαβαν τα κράτη της οµάδας G20 το 2008 να µη θεσπίσουν προστατευτικά µέτρα (δέσµευση που 

                                                 
26 Copenhagen Economics (2010) «Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan» 

διαθέσιµο στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/trade/analysis/chief-economist/. 
27 Σύµφωνα µε την ειδική έρευνα 357 του Ευρωβαρόµετρου, οι πολίτες της ΕΕ φρονούν ότι µια από τις βασικές 

προτεραιότητες της εµπορικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να είναι η εξασφάλιση της εφαρµογής των ίδιων 
κανόνων σε όλον τον κόσµο. 
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ανανεώθηκε και επεκτάθηκε ως προς το εύρος της το 2010 έως το τέλος του 2013) διαδραµατίζει 
σηµαντικό πολιτικό ρόλο από την άποψη αυτή και τηρήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τους εταίρους 
—αν και όχι από όλους. Θα εξακολουθήσουµε να ελέγχουµε προσεκτικά τη συµµόρφωση και θα 
υποβάλλουµε τακτικά σχετικές εκθέσεις. Καλούµε τους εταίρους µας της οµάδας G20 να 
αναλάβουν δράση για τη χαλάρωση ή την άρση των περιοριστικών εµπορικών µέτρων που 
θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Επιπλέον, θα 
καταπολεµήσουµε κάθε προστατευτική τάση που θα µπορούσε να βλάψει τα συµφέροντά µας. 
Έχουµε ήδη επικεντρώσει την κριτική µας σε ορισµένα ιδιαιτέρως επιζήµια µέτρα [π.χ., στις 
πολιτικές «Buy National» (αγοράστε εγχώρια προϊόντα) που υιοθετήθηκαν σε µερικές χώρες µετά 
την οικονοµική κρίση] και ζητήσαµε την απόσυρσή τους. Επιπλέον, πρέπει να ασκήσουµε µεγάλη 
πίεση για τη συστηµατική εφαρµογή όλων των εµπορικών συµφωνιών, παρακολουθώντας 
προσεκτικά την εφαρµογή τους από τους εταίρους µας και επιβάλλοντας τα δικαιώµατά µας, 
µεταξύ άλλων µέσω µηχανισµών διευθέτησης διαφορών και µε τη χρήση του κανονισµού της ΕΕ 
για τα εµπορικά εµπόδια, κατά περίπτωση.  

Όσον αφορά τις διµερείς συµφωνίες, θα δώσουµε προτεραιότητα στην εφαρµογή των συµφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως όσον αφορά τα κανονιστικά θέµατα και τα µη εµπορικά εµπόδια. Θα 
αρχίσουµε µε τη συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ–Κορέας, η οποία περιέχει φιλόδοξες 
δεσµεύσεις, ιδίως στα κανονιστικά ζητήµατα, οι οποίες µπορούν να επιβληθούν µέσω ταχέων 
µηχανισµών διευθέτησης διαφορών ή µέσω διαµεσολάβησης.  

Η στρατηγική πρόσβασης στην αγορά (MAS) θα παραµείνει βασικό στοιχείο των 
δραστηριοτήτων µας στον τοµέα της επιβολής28. Η συνεργασία µας µε τα κράτη µέλη και τις 
επιχειρήσεις µάς επέτρεψε να συγκροτήσουµε οµάδες πρόσβασης στην αγορά σε τρίτες χώρες και 
στις Βρυξέλλες. Όσοι απάντησαν στη δηµόσια διαβούλευση που πραγµατοποιήσαµε επιβεβαίωσαν 
ότι η MAS απέφερε πολύ καλά και συγκεκριµένα αποτελέσµατα όσον αφορά την κατάργηση των 
εµπορικών περιορισµών σε τρίτες χώρες και τη βελτίωση των όρων πρόσβασης των εταιρειών της 
ΕΕ στην αγορά των χωρών αυτών. Οι συντονισµένες ενέργειες που αναλήφθηκαν από την 
Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τις επιχειρήσεις συνέβαλαν στην άρση των εµποδίων για ευρύ φάσµα 
τοµέων και τρίτων χωρών µε πολύ σηµαντικό εξαγωγικό δυναµικό. Ως πρόσφατα παραδείγµατα 
µπορούν να αναφερθούν οι αυστηρές απαιτήσεις επισήµανσης για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα στην Αίγυπτο, οι απαιτήσεις επιθεώρησης για τα ζωικά προϊόντα στην Ουκρανία, η 
χορήγηση αδειών για τις εισαγωγές ελαστικών αυτοκινήτου στην Ινδία (όπου, ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν εµπόδια οφειλόµενα στις αυστηρές απαιτήσεις πιστοποίησης), οι 
διαδικασίες πιστοποίησης για τα παιχνίδια στη Βραζιλία ή οι όροι πρόσβασης στην αγορά για την 
παράδοση ταχυδροµείου από τον Καναδά29. Στο πλαίσιο του στόχου µας για ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων επιβολής, θα επιδιώξουµε τη συγκρότηση πρόσθετων οµάδων πρόσβασης στην 
αγορά σε έξι τρίτες χώρες και θα ενισχύσουµε τις υπάρχουσες 33 οµάδες, µε ιδιαίτερη εστίαση 
στον έλεγχο της εφαρµογής των συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Θα συνεργαστούµε επίσης 
κατά περίπτωση µε τρίτες χώρες µε τις οποίες έχουµε κοινές ανησυχίες σε θέµατα πρόσβασης στην 
αγορά. Τέλος, όπως εξαγγέλθηκε και στην ανακοίνωση «Ευρώπη 2020», θα συντάσσουµε ετήσια 
έκθεση για τα εµπορικά και τα επενδυτικά εµπόδια, στην οποία θα παρακολουθούµε τα εµπορικά 
εµπόδια και τα προστατευτικά µέτρα που υπάρχουν σε τρίτες χώρες. Η εν λόγω έκθεση θα αποτελεί 
το έναυσµα για την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών επιβολής, µε τη δυνατότητα «κατονοµασίας 
και ονειδισµού» τρίτων χωρών.  

                                                 
28 Βλ. έκθεση «Εφαρµογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής: Η Ευρώπη στον κόσµο — ισχυρότερη εταιρική 

σχέση για την πρόσβαση στην αγορά για τους ευρωπαίους εξαγωγείς», της 18ης Απριλίου 2007. 
29 Βλ. «Εφαρµογή της στρατηγικής για την πρόσβαση στην αγορά — ετήσια έκθεση 2009», διαθέσιµη online 

στη διεύθυνση http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/march/tradoc_145851.pdf  
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Θα συνεργαστούµε επίσης µε τους σηµαντικότερους εταίρους µας για να ενισχύσουµε και να 
συντονίσουµε καλύτερα τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς στον 
τοµέα της ασφάλειας των καταναλωτών. 

Το 2005 η Επιτροπή πρότεινε νοµοθετική πράξη σχετικά µε την επισήµανση της καταγωγής για τα 
εισαγόµενα τελικά προϊόντα, µε στόχο την παροχή περισσότερων πληροφοριών στους 
καταναλωτές. Η ταχεία έγκριση της πράξης αυτής από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα 
δηµιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισµού µε τις τρίτες χώρες στον τοµέα αυτόν. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διεθνή τελωνειακή συνεργασία στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών 
αλλά και στους κόλπους του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων. Οι αποδοτικές τελωνειακές 
διαδικασίες µειώνουν τις δαπάνες συµµόρφωσης για τους εµπόρους, διευκολύνουν το νόµιµο 
εµπόριο και µας βοηθούν να αντιµετωπίζουµε τους αυξανόµενους κινδύνους που εµφανίζονται 
στους τοµείς της ασφάλειας και των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η ενδεδειγµένη προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τις ξένες άµεσες επενδύσεις της ΕΕ έχει θεµελιώδη σηµασία. Για να ενισχυθεί η 
επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να εξορθολογιστούν οι σχετικές 
διαδικασίες, επανεξετάζουµε τους κανόνες που διέπουν τη λήψη τελωνειακών µέτρων στα σύνορα 
της ΕΕ. Θα επανεξετάσουµε επίσης τη στρατηγική µας του 2004 σχετικά µε την επιβολή των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, για να ανταποκριθούµε στις νέες 
προκλήσεις. Για να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην οικονοµία 
της γνώσης, οι εταιρείες µας και οι κάτοχοι δικαιωµάτων χρειάζονται αποτελεσµατικότερη 
προστασία και επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
γεωγραφικών ενδείξεων, στις ξένες αγορές, και ιδίως στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η περαιτέρω εναρµόνιση των κανόνων περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ θα ενισχύσει 
την ικανότητα της Επιτροπής να διαπραγµατευτεί, εξ ονόµατος της ΕΕ, την ανάληψη ισχυρότερων 
δεσµεύσεων από τους βασικούς εµπορικούς εταίρους µας στον τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Κατά τη διαπραγµάτευση των συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, οι ρήτρες περί δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει, στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, να προβλέπουν ίδια επίπεδα 
προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας µε τα επίπεδα που υπάρχουν στην ΕΕ, 
λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των αντίστοιχων χωρών. Η εµπορική 
συµφωνία καταπολέµησης της παραποίησης (ACTA) αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός συνολικού 
διεθνούς πλαισίου —καταλόγου «βέλτιστων πρακτικών»— που θα βοηθήσει τα µέλη της στην 
αποτελεσµατική καταπολέµηση των προσβολών των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η 
ACTA, όταν υπογραφεί και εφαρµοστεί, θα δηµιουργήσει όντως ένα νέο διεθνές πρότυπο, µε βάση 
τη συµφωνία TRIPS (συµφωνία για τις εµπορικές πτυχές των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας) του ΠΟΕ. 

Η δέσµευσή µας για ανοιχτό εµπόριο εξαρτάται από τον δίκαιο ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριων και 
ξένων παραγωγών, µε βάση τα πραγµατικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Προστατεύουµε την 
παραγωγή της ΕΕ από τις διεθνείς εµπορικές στρεβλώσεις ή διαταράξεις, µε την εφαρµογή µέσων 
εµπορικής άµυνας σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ. Θα εφαρµόσουµε τα µέσα αυτά σε νέες 
µορφές στρεβλώσεων όπως η επιδότηση στρατηγικών τοµέων, συµπεριλαµβανοµένων των 
περιπτώσεων στις οποίες τρίτες χώρες χρησιµοποιούν περιορισµούς εξαγωγής για να παράσχουν 
έµµεσα οφέλη στις κατάντη βιοµηχανίες. Θα εξακολουθήσουµε να εφαρµόζουµε τα αυστηρά 
νοµικά και οικονοµικά πρότυπά µας και αναµένουµε από τους εµπορικούς µας εταίρους να κάνουν 
το ίδιο. Θα υποστηρίξουµε τις επιχειρήσεις της ΕΕ αν τρίτες χώρες χρησιµοποιήσουν τα µέσα 
εµπορικής άµυνας µε άδικο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης, όπου ενδείκνυται, της παραποµπής 
αυτών των ζητηµάτων στον ΠΟΕ. Λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν µε τη συνθήκη 
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της Λισαβόνας και/ή τα αποτελέσµατα που θα επιτευχθούν στο µέλλον στον γύρο της Ντόχα στο 
πλαίσιο του κεφαλαίου «Κανόνες», θα εξετάσουµε αν και µε ποιο τρόπο µπορούµε να 
επικαιροποιήσουµε περαιτέρω και να εκσυγχρονίσουµε τα µέσα εµπορικής άµυνάς µας. 

Η ανυπαρξία ή η αναποτελεσµατικότητα των κανόνων για τον ανταγωνισµό και τις κρατικές 
ενισχύσεις σε τρίτες χώρες περιορίζουν την πρόσβαση των εξαγωγέων της ΕΕ στην αγορά. 
Συνεπώς, η ΕΕ έχει στρατηγικό συµφέρον να καθοριστούν διεθνείς κανόνες που θα εξασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν θα περιέρχονται σε µειονεκτική θέση στις τρίτες χώρες λόγω 
αθέµιτων επιδοτήσεων των τοπικών επιχειρήσεων ή αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Η θέσπιση 
ενός πολυµερούς συνόλου κανόνων στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα ήταν η καλύτερη λύση. Ωστόσο, 
πολλά βασικά ζητήµατα µπορούν επίσης να αντιµετωπιστούν και µέσω διµερών συµφωνιών. 

Θα καταβάλουµε µεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιµετώπιση των ανησυχιών των ΜΜΕ, 
αναγνωρίζοντας, π.χ., στον τοµέα της εµπορικής άµυνας ότι συχνά, ως εισαγωγείς, ως χρήστες, ως 
καταγγέλλοντες ή ως εξαγωγείς, αντιµετωπίζουν πραγµατικά προβλήµατα µε τις υψηλού κόστους 
έρευνες που πραγµατοποιούνται στον τοµέα αυτόν. Επιπλέον, η Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 
ανακοίνωση σχετικά µε πιθανά µέτρα στήριξης που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ οι οποίες επιθυµούν 
να αναπτύξουν τις διεθνείς δραστηριότητές τους.  

Θα ενισχύσουµε επίσης τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ ως σηµείων επαφής για τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και, όπου ενδείκνυται, θα δηµιουργήσουµε ειδικούς 
µηχανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες.  

5. ∆ηµόσιες διαβουλεύσεις και εκτίµηση αντικτύπου  

Οι διαβουλεύσεις µε την κοινωνία των πολιτών και τους βασικούς ενδιαφεροµένους, καθώς επίσης 
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε τα κράτη µέλη της ΕΕ, πρόσφεραν χρήσιµα στοιχεία για την 
εκπόνηση του παρόντος εγγράφου30. Για παράδειγµα, πήραµε 302 απαντήσεις από 37 χώρες, 
συµπεριλαµβανοµένων 23 κρατών µελών, οι οποίες συνοψίστηκαν σε χωριστό έγγραφο. 

Παραµένουµε προσηλωµένοι στην αρχή της πραγµατοποίησης διαβουλεύσεων µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, όταν χαράσσουµε πολιτική και όταν προτείνουµε την ανάληψη δράσης. Η 
διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα της διαδικασίας που 
ακολουθούµε για τη χάραξη πολιτικής και απαντούµε σε όσους συµµετέχουν στις δηµόσιες 
διαβουλευτικές διαδικασίες µας, όταν αυτό είναι εφικτό. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται ήδη εν 
µέρει µέσω των τακτικών διαλόγων µε την κοινωνία των πολιτών για τα εµπορικά ζητήµατα: 
τακτικές, συγκροτηµένες συνεδριάσεις για τα ζητήµατα εµπορικής πολιτικής που ενδιαφέρουν ένα 
ευρύτερο ακροατήριο, συνεδριάσεις που προάγουν την ενεργό και χωρίς αποκλεισµούς συµµετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης της εµπορικής πολιτικής µας.  

Θα ενισχύσουµε την ενσωµάτωση των εκτιµήσεων και των αξιολογήσεων αντικτύπου στη χάραξη 
της εµπορικής πολιτικής. Αυτό σηµαίνει ότι θα γίνονται εκτιµήσεις αντικτύπου για όλες τις νέες 
εµπορικές πρωτοβουλίες που έχουν ενδεχοµένως σηµαντικό οικονοµικό, κοινωνικό ή 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην ΕΕ και τους εµπορικούς της εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων των 
αναπτυσσόµενων χωρών. Θα δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στην ευρεία διαβούλευση µε την 
κοινωνία των πολιτών και στη συµµετοχή της στις εκτιµήσεις αντικτύπου στην αειφορία τις οποίες 
πραγµατοποιούµε κατά τη διάρκεια των εµπορικών διαπραγµατεύσεων. Μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγµατεύσεων και πριν από την υπογραφή, θα υποβάλλουµε στο Κοινοβούλιο και το 

                                                 
30 Βλ. την έκθεση και τις επιµέρους απαντήσεις στη διεύθυνση 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=144. 
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Συµβούλιο ανάλυση των συνεπειών της εκάστοτε προτεινόµενης συµφωνίας για την ΕΕ. Τέλος, για 
να συµβάλουµε στην παρακολούθηση των συνεπειών των υπαρχουσών εµπορικών συµφωνιών της 
ΕΕ, θα πραγµατοποιούµε αξιολογήσεις εκ των υστέρων σε συστηµατικότερη βάση.  

6. Εµπόριο και εξωτερικές σχέσεις 

Ο στόχος µας είναι ο εξής: ο ρόλος τον οποίο διαδραµατίζει η ΕΕ στις εξωτερικές υποθέσεις και 
στην παγκόσµια διακυβέρνηση να είναι αντίστοιχος µε το οικονοµικό της βάρος. 

Η εµπορική πολιτική έχει τη δική της ιδιαίτερη οικονοµική λογική και συµβολή στην εξωτερική 
πολιτική της Ένωσης. Το εµπόριο και η εµπορική πολιτική ενισχύουν τη διεθνή επιρροή της ΕΕ, η 
δε ανάληψη συντονισµένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει τα 
οικονοµικά συµφέροντα της ΕΕ στις τρίτες χώρες. Συνεπώς, η εµπορική και η εξωτερική πολιτική 
της Ένωσης µπορούν και πρέπει να αλληλοενισχύονται. Αυτό ισχύει για τοµείς όπως η 
αναπτυξιακή πολιτική και η εφαρµογή των κυρώσεων του ΟΗΕ αλλά και για τη δηµιουργία των 
σωστών κινήτρων στο πλαίσιο, µεταξύ άλλων, των εµπορικών και πολιτικών µας σχέσεων µε 
τρίτες χώρες ή µέσω ειδικών εµπορικών οργάνων όπως το σύστηµα γενικευµένων προτιµήσεων ή 
οι ΣΕΣ, ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν οι εταίροι µας να προωθούν τον σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, των προτύπων εργασίας, του περιβάλλοντος και της χρηστής διακυβέρνησης, µεταξύ 
άλλων στα φορολογικά ζητήµατα. Άλλα εργαλεία της εξωτερικής δράσης, όπως οι αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στο εξωτερικό, πρέπει να συµβάλλουν στην υλοποίηση των εµπορικών µας στόχων και 
στην υποστήριξη των εταιρειών µας στο εξωτερικό. Ένα άλλο παράδειγµα της αλληλεπίδρασης 
µεταξύ της εµπορικής πολιτικής και της εξωτερικής δράσης είναι το σύστηµα ελέγχου των 
εξαγωγών µας για τα αγαθά διπλής χρήσης, το οποίο εξυπηρετεί έναν στόχο που εντάσσεται στην 
πολιτική εξωτερικής ασφάλειας. Μολονότι τα τελευταία 20 χρόνια σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος 
προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός πλήρως ανεπτυγµένου συστήµατος ελέγχου των 
εξαγωγών της ΕΕ, οι διαφορές µεταξύ των εθνικών µέτρων εφαρµογής στην ΕΕ υπονοµεύουν τα 
οφέλη της ενιαίας αγοράς και της κοινής εµπορικής πολιτικής. Οι µεταρρυθµίσεις που 
αναλαµβάνονται στον τοµέα αυτόν από τους εταίρους της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ, 
καταδεικνύουν σαφώς την οικονοµική σηµασία του τοµέα του ελέγχου των εξαγωγών και την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της ΕΕ, 
µε παράλληλη εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών επιπέδων ασφάλειας. Θα συνεχίσουµε να 
αναπτύσσουµε µέτρα ελέγχου των εξαγωγών που θα στοχεύουν στην απλούστευση και στην 
αύξηση της διαφάνειας του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τους εξαγωγείς της ΕΕ, µέτρα τα 
οποία θα συµβάλλουν συγχρόνως στην ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών στον τοµέα της 
ασφάλειας. Θα υποβάλουµε µια πράσινη βίβλο για να ζητήσουµε τις απόψεις των ενδιαφεροµένων 
σχετικά µε τη λειτουργία του τρέχοντος συστήµατος και τα σηµεία στα οποία χρειάζεται 
ενδεχοµένως κάποια µεταρρύθµιση.  

7. Συµπεράσµατα 

Η παρούσα ανακοίνωση σκιαγραφεί τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύουµε να θέσουµε την εµπορική 
και επενδυτική µας πολιτική στην υπηρεσία µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης που θα 
δηµιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και θα προστατεύει το κράτος προνοίας µας. Η επίτευξη 
του στόχου αυτού απαιτεί ισχυρή δέσµευση από όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες, τα όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη µέλη. 

Συµπερασµατικά:  

1. Θα υλοποιήσουµε το διαπραγµατευτικό µας πρόγραµµα:  
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• θα επιδιώξουµε την επείγουσα ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων του γύρου της Ντόχα, το 
αργότερο έως το τέλος του 2011· 

• θα συγκροτήσουµε µια οµάδα διαπρεπών εµπειρογνωµόνων από τις ανεπτυγµένες και τις 
αναπτυσσόµενες χώρες, για να λάβουµε ανεξάρτητες συστάσεις που θα µας βοηθήσουν να 
διαµορφώσουµε την ευρωπαϊκή µας άποψη σχετικά µε τις µελλοντικές προτεραιότητες και τη 
λειτουργία του ΠΟΕ µετά τη Ντόχα· 

• θα επιδιώξουµε την επίτευξη σηµαντικής προόδου στις εν εξελίξει διµερείς εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις, θα αρχίσουµε νέες εµπορικές διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες της ASEAN και 
θα προτείνουµε αυτόνοµες επενδυτικές διαπραγµατεύσεις µε βασικούς µας εταίρους· 

• θα διεξαγάγουµε διαπραγµατεύσεις µε τους γείτονες της ΕΕ, µε απώτερο στόχο τη σύναψη 
σφαιρικών και σε βάθος συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, που θα φέρουν σταδιακά όλους 
τους γείτονές µας πιο κοντά στην ενιαία αγορά. 

2. Θα εµβαθύνουµε τις στρατηγικές εταιρικές µας σχέσεις 

• θα αποσαφηνίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύουµε να αναβαθµίσουµε τις σχέσεις µας µε 
τους στρατηγικούς µας εταίρους για να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα που παρακωλύουν την 
οµαλότερη λειτουργία των αγορών τον 21ο αιώνα και θα εξετάσουµε τον δρόµο που θα έχουµε 
διανύσει έως το τέλος του 2012·  

3. Θα προωθήσουµε την εµπορική µας πολιτική 
Το 2011 :  

• θα υποβάλουµε νοµοθετική πρόταση για την έκδοση πράξης της ΕΕ που θα συµβάλει στην 
εξασφάλιση και στην αύξηση της ισορροπίας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δηµόσιων 
συµβάσεων των ανεπτυγµένων χωρών και των µεγάλων αναδυόµενων οικονοµιών της αγοράς· 

• θα ολοκληρώσουµε τις συζητήσεις µε τα κράτη µέλη και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για µια 
νέα επενδυτική πολιτική της ΕΕ· 

• θα παρουσιάσουµε τις απόψεις µας για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορέσουµε να αναπτύξουµε 
την αµοιβαία ενίσχυση του ανοίγµατος της εσωτερικής και της εξωτερικής αγοράς, ιδίως όσον 
αφορά το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών· 

• θα εκδώσουµε ανακοίνωση της Επιτροπής για το εµπόριο και την ανάπτυξη και θα υποβάλουµε 
νοµοθετική πρόταση για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων για τις 
αναπτυσσόµενες χώρες· 

• θα εκδώσουµε πράσινη βίβλο µε στόχο τη βελτίωση του συστήµατος ελέγχου των εξαγωγών 
µας· 

• θα υποβάλουµε ανακοίνωση σχετικά µε πιθανά µέτρα υποστήριξης των ΜΜΕ που θέλουν να 
αναπτύξουν τις διεθνείς δραστηριότητές τους·  

4. Θα επιβάλουµε την εφαρµογή των δικαιωµάτων µας  

• θα επανεξετάσουµε τη στρατηγική µας για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες καθώς και τον τελωνειακό µας κανονισµό σχετικά µε την επιβολή 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της ΕΕ· 
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• από το 2011 και µετά θα καταρτίζουµε και θα υποβάλλουµε στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ετήσια έκθεση για τα εµπορικά και επενδυτικά εµπόδια, έκθεση που θα αποτελεί το βασικό µέσο 
µε το οποίο θα παρακολουθούµε τα εµπορικά εµπόδια και τα προστατευτικά µέτρα και θα 
αποφασίζουµε τη λήψη κατάλληλων µέτρων επιβολής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Σχήµα 1 

Συµβολή στην αύξηση του παγκόσµιου ΑΕγχΠ, βάση: ΙΑ∆
(%, κινητοί µέσοι όροι τριών ετών)
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Πηγή: IMF World Economic Outlook, Οκτώβριος 2010. 
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Σχήµα 2 

Μερίδια ΕΕ27*, ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Κίνας στο παγκόσµιο εµπόριο αγαθών 
(%)
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* πλην εµπορίου εντός ΕΕ Πηγή: ΠΟΕ, Eurostat (Comext)
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Πίνακας 1: Κατάσταση των ΣΕΣ της ΕΕ και µερίδιό τους στο εµπόριο της ΕΕ (%) 

 Βιοµηχανικά προϊόντα* Γεωργικά προϊόντα** 

Περιφέρειες και κατάσταση ΣΕΣ Εισαγωγές (%) Εξαγωγές (%) Εισαγωγές (%) Εξαγωγές (%) 

Εφαρµοζόµενες ΣΕΣ   22.3 27.7 24.3 29.1 

Χιλή, Μεξικό, Νότια Αφρική ΣΕΣ µε αναπτυσσόµενες χώρες  2.5 3.4 5.7 2.2 

Ανδόρα, Άγιος Μαρίνος, Τουρκία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, 
Ελβετία ΕΖΕΣ και τελωνειακές ενώσεις  14.6 15.9 11.6 14.6 

Καραϊβική ΑΚΕ ΣΟΕΣ  0.3 0.3 1.0 0.6 

Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Κατεχόµενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη, Τυνησία Μεσογειακές χώρες, ΣΕΣ 4.0 5.9 4.5 7.9 

Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία 

∆υτικά Βαλκάνια, συµφωνίες
σταθεροποίησης και σύνδεσης 0.9 2.2 1.5 3.7 

Οι διαπραγµατεύσεις για τις ΣΕΣ έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι ΣΕΣ δεν 
έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται ακόµη, διαπραγµατεύσεις ΣΕΣ σε 
εξέλιξη και προγραµµατισµένες διαπραγµατεύσεις ΣΕΣ 

 21.8 25.6 56.2 26.2 

Βολιβία, Ισηµερινός, Περού, Κολοµβία Κοινότητα των Άνδεων  0.4 0.6 5.3 0.4 

Μπρουνέι Νταρουσαλάµ, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη, 
Ταϊλάνδη, Βιετνάµ ASEAN  5.4 4.6 9.8 4.2 

Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναµάς Κεντρική Αµερική  0.2 0.4 2.8 0.4 

Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Οµάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα 

Συµβούλιο Συνεργασίας του
Περσικού Κόλπου (GCC)  2.0 5.3 0.3 5.1 

Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη Mercosur  1.5 2.5 20.9 1.5 

Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Καναδάς, Γεωργία, Ινδία, Κορέα, Λιβύη, 
Μολδαβία, Συρία, Ουκρανία Άλλες ΣΕΣ 10.0 9.1 7.2 8.0 

ΑΚΕ πλην Καραϊβικής ΣΟΕΣ 2.3 3.2 10.5 6.6 

Καµία ΣΕΣ  55.8 46.7 19.5 44.7 

Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρωσία, Ηνωµένες Πολιτείες  Σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι 50.3 38.6 16.6 35.8 
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Υπόλοιπος κόσµος (~ 70 χώρες)  5.5 8.1 2.9 8.9 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σηµείωση: * HS25-99. ** HS01-24. Σηµείωση: Τα πλάγια γράµµατα σηµαίνουν ότι οι διαπραγµατεύσεις για τις ΣΕΣ έχουν ολοκληρωθεί, αλλά 
οι ΣΕΣ δεν έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται ακόµη. 
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Πίνακας 2: Εκτιµώµενα δασµολογικά ισοδύναµα των εµποδίων στον τοµέα των 
υπηρεσιών (%) 

  

Τηλεπικο
ινωνίες 

Κατασ
κευές 

Εµπόρι
ο 

Μεταφορ
ές 

Χρηµατο
οικονοµι
κός 

τοµέας 

Επιχειρη
µατικές 
υπηρεσίε

ς 

Λοιποί 
κλάδοι 

Ανεπτυγµένες χώρες 24 42 31 17 34 24 26

Ασία  33 25 17 8 32 15 17

ΕΕ25 22 35 30 18 32 22 27

ΗΠΑ  29 73 48 14 41 34 7

Αναπτυσσόµενες 
χώρες 50 80 47 27 57 50 34

Συνολικός µέσος όρος 35 58 38 21 44 35 29

Μέγιστη τιµή 119 119 95 53 103 101 54

Πηγή: Γ∆ TRADE/ CEPII. Με βάση µοντέλα βαρύτητας για τα στοιχεία ροής εµπορίου υπηρεσιών. 

Πίνακας 3: Εµπορικό κόστος των µη δασµολογικών µέτρων (Μ∆Μ) στην ΕΕ και τις ΗΠΑ 
(σε % δασµολογικών ισοδυνάµων) 

Τοµέας Κόστος Μ∆Μ στην 
ΕΕ 

Κόστος Μ∆Μ στις 
ΗΠΑ 

Χηµικά προϊόντα 23.9 21.0

Φαρµακευτικά προϊόντα 15.3 9.5

Καλλυντικά 34.6 32.4

Ηλεκτρονικά 6.5 6.5

Εξοπλισµός γραφείου & επικοινωνιών 19.1 22.9

Αυτοκινητοβιοµηχανία 25.5 26.8

Αεροδιαστηµική βιοµηχανία 18.8 19.1

Τρόφιµα & ποτά 56.8 73.3

Μέταλλα 11.9 17.0

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα & είδη 
ιµατισµού 19.2 16.7

Προϊόντα ξύλου & χαρτιού 11.3 7.7
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Πηγή: Ecorys (2009) «Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis» 
Σηµείωση: Αυτά τα δασµολογικά ισοδύναµα των µη δασµολογικών κανονιστικών µέτρων προέκυψαν µε 
οικονοµετρικές µεθόδους από ειδική έρευνα για τους επιµέρους βιοµηχανικούς κλάδους. 
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Πίνακας 4: Η αγορά δηµόσιων συµβάσεων σε βασικούς εµπορικούς εταίρουςϕ 

 ΕΕ ΗΠΑ Ιαπωνία Καναδάς Κορέα Βραζιλία* Αργεντινή* Ινδία* 

Συνολική 
αγορά 

δηµόσιων 
συµβάσεων 

(σε δισεκ. €) 

2088 1077 565 225  106 133 15 64 

(% του 
ΑΕγχΠ) 16% 11% 18% 22% 14% 13% 8% 8% 

Συνολικές 
δηµόσιες 
συµβάσεις 
άνω του 
ορίου της 
Σ∆Σ 

(συµφωνίας 
για τις 
δηµόσιες 
συµβάσεις)  

(σε δισεκ. €) 

370 279 96 59 25 42* 3.7* 20* 

(% του 
ΑΕγχΠ) 3% 3% 3% 6% 3% 4%* 2%* 2.5%* 

∆Σ που 
υπάγονται 
στη Σ∆Σ (σε 
δισεκ. €) 

312 34 22 2 15 µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

(% της άνω 
του ορίου 
αγοράς ∆Σ) 

84% 12% 23% 3% 60% µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

Πηγή: Εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

ϕ ∆εν υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία για την Κίνα.  

* Μη µέλη της Σ∆Σ. Εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δυνατότητες ανάπτυξης της 
αγοράς δηµόσιων συµβάσεων, µε την επιφύλαξη σχετικών δεσµεύσεων, αν οι εν λόγω χώρες 
προσχωρήσουν στη Σ∆Σ. 

 


