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Θέμα: Εξωεδαφικές επιπτώσεις στο εμπόριο λόγω κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες 
χώρες

Οι εξωεδαφικές επιπτώσεις του δικαίου τρίτης χώρας ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο νομίμως διεξαγόμενο διεθνές εμπόριο. Η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι ελεύθερες να ασκούν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες, στην ΕΕ και αλλού, σύμφωνα με το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

1. Στην ανακοίνωσή της, της 30ής Απριλίου 20191, η Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει το οικονομικό της εκτόπισμα για να ενισχύσει την ικανότητά της σε θέματα 
κυρώσεων. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει τα υφιστάμενα εργαλεία και να εξοπλιστεί 
καλύτερα για να αντιμετωπίσει τις εξωεδαφικές επιπτώσεις από μονομερείς κυρώσεις;

2. Εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ η πρωτοβουλία για την ενίσχυση της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κυριαρχίας της Ευρώπης, δεδομένου ότι η προθεσμία για το 
αναθεωρημένο μετά την COVID πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 20202 έχει μετατεθεί 
προς τα εμπρός;

3. Οι ΗΠΑ έχουν αντιταχθεί στην κατασκευή του Nord Stream 2 και έχουν επιβάλει κυρώσεις στις 
εταιρείες που τοποθετούν τους αγωγούς. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει την 
παράνομη αυτή ενέργεια; Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή προς τις αρμόδιες αρχές των 
ΗΠΑ για να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό και να προστατευτούν τα συμφέροντα των πολιτών και 
των επιχειρήσεων της ΕΕ;

4. Το Μέσο Υποστήριξης των Εμπορικών Ανταλλαγών ( Instrument in Support of Trade 
Exchanges-INSTEX) είναι ένας μηχανισμός ειδικού σκοπού που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το 
εγκριθέν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) για 
να μπορούν οι εταιρείες της ΕΕ να ασκούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ιράν. 
Πώς προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
αποτελεσματικότητα αυτού του μέσου;

5. Πώς αντιμετωπίζει η Επιτροπή τις συνέπειες της ενεργοποίησης των Τίτλων ΙΙΙ και IV του νόμου 
Helms-Burton του 1996;

6. Δεδομένου ότι οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
θωράκισης, πώς διασφαλίζει η Επιτροπή μια συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ να μπορούν να αποζημιώνονται για τις ζημίες που υφίστανται και η 
νομοθεσία τρίτων χωρών να μην υπερισχύει των κανόνων και των αποφάσεων της ΕΕ; Πότε 
εκτιμάται ότι η νομοθεσία αυτή θα αντικατασταθεί από μια νέα νομοθετική πρόταση;
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