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Θέμα:

Ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και εξωεδαφικότητα του δικαίου των ΗΠΑ

Η εφαρμογή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός νέου καθεστώτος κυρώσεων κατά ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες για το σχέδιο Nord Stream 2 προκαλεί ανησυχία. Επιπλέον,
αυτό καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στην προσπάθειά τους να
προστατεύσουν και να υποστηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της ηπείρου.
Οι κυρώσεις αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα στρέφονται, σύμφωνα με δήλωση του
γερουσιαστή Ted Cruz που κατέθεσε το σχετικό νομοσχέδιο, κατά «όλων εκείνων που εμπλέκονται
στο σχέδιο αυτό με οποιαδήποτε ιδιότητα».
Ανεξάρτητα από το αν κάποιος τάσσεται υπέρ ή κατά του σχεδίου Nord Stream 2, μια τέτοια επέκταση
του πεδίου εφαρμογής του δικαίου των ΗΠΑ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παρά τον τίτλο του, το
νομοσχέδιο αυτό δεν θα προστατεύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά αντιθέτως θα
επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να επιβληθεί αυθαίρετα στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.
1.

Πώς προτίθεται η Επιτροπή, η οποία επαίρεται ότι προστατεύει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που
ασκούν νόμιμες δραστηριότητες, να αντιταχθεί στο νέο αυτό καθεστώς κυρώσεων και τον
αναδρομικό χαρακτήρα του;

2.

Τι εννοεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος όταν αναφέρεται στη θέσπιση «ενισχυμένου μηχανισμού
κυρώσεων που θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στις επιπτώσεις της εξωεδαφικής
εφαρμογής κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες»;
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