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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

ΦΙΛ ΧΟΓΚΑΝ 

Ορισθέντα επίτροπο Εμπορίου 

 

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για την ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, 

ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα έχετε την ευθύνη; Τι είναι αυτό που σας παρακινεί; Πώς θα 

συνεισφέρετε στην προώθηση του στρατηγικού προγράμματος της Επιτροπής; Πώς θα 

εφαρμόσετε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και θα συμπεριλάβετε την προοπτική 

του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής του χαρτοφυλακίου σας; 

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα 

εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν 

θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής; 

 

Τα τελευταία πέντε χρόνια διατέλεσα επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατά τη 

διάρκεια της θητείας μου ήμουν υπεύθυνος για την κοινή γεωργική πολιτική. Η κοινή γεωργική 

πολιτική είναι μία από τις παλαιότερες και πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία συνεχίζει να διατηρεί την αναγκαιότητά της μέσω της ουσιαστικής υποστήριξης που προσφέρει 

σε εκατομμύρια Ευρωπαίους/-ες γεωργούς, εκ των οποίων οι περισσότεροι/-ες διαθέτουν μικρές και 

μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και έτσι αντικατοπτρίζουν το παραδοσιακό γεωργικό σύστημα 

της Ευρώπης. Το εν λόγω γεωργικό σύστημα διασφαλίζει ότι οι γεωργοί συμβάλλουν στη διατήρηση 

του αγροτικού περιβάλλοντος και στη ζωτικότητα των αγροτικών κοινοτήτων, ενώ εγγυάται την 

επισιτιστική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. 

Ως εκπρόσωπος των πολιτών στην Ιρλανδία για περισσότερα από 30 χρόνια, πριν γίνω μέλος του 

Σώματος των επιτρόπων, πάντοτε προωθούσα φιλοευρωπαϊκή ατζέντα. Είδα από πρώτο χέρι τα 

οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια μικρή χώρα μέσω της συμμετοχής της στην ΕΕ και την 

αλληλεγγύη που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, με την εξασφάλιση μεγαλύτερης 

ευημερίας μέσω της Ένωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του προϋπολογισμού 

για την ανάπτυξη υποδομών και τη στήριξη ευάλωτων τομέων της κοινωνίας. Σε όλους τους ρόλους 

που είχα στην πολιτική —δημοτικός σύμβουλος, βουλευτής του ιρλανδικού κοινοβουλίου, υπουργός 

(και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος) και επίτροπος— πάντα με παρακινούσε ένα 

αίσθημα προσφοράς στα κοινά και η εξυπηρέτηση των βέλτιστων συμφερόντων των πολιτών που με 

εξέλεγαν για να τους/τις εκπροσωπώ. Στη θητεία μου ως επιτρόπου, εκτίμησα ιδιαίτερα τον βαθμό 

στον οποίον μπορεί να συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ, 

από την οποία επωφελούνται όλοι οι πολίτες μας. 
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Το διεθνές εμπόριο αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων 

συμφωνιών μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να δημιουργείται οικονομική ευημερία προς 

όφελος όλων των πολιτών μας, είτε είναι επιχειρηματίες, γεωργοί, εργαζόμενοι/-ες, πάροχοι 

υπηρεσιών ή καταναλωτές/-ώτριες. 

Χαιρετίζω την αναφορά της εκλεγείσας προέδρου στην «αξιοποίηση όλου του ταλαντούχου 

δυναμικού της Ευρώπης». Πιστεύω ότι αυτό ξεκινά από το εσωτερικό της ΕΕ και, βεβαίως, 

προσυπογράφω πλήρως αυτήν τη δέσμευση όσον αφορά τη σύνθεση του ιδιαίτερου γραφείου μου. 

Εδώ και πολύ καιρό με ανησυχεί η έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στην πολιτική και, ως 

υπουργός Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ιρλανδία, εισηγήθηκα νομοθεσία που 

προβλέπει ελάχιστα επίπεδα συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις εκλογές, η οποία είχε ως 

αποτέλεσμα σημαντική αύξηση του επιπέδου γυναικείας εκπροσώπησης στο κοινοβούλιο. Υπάρχει 

ένα ευρύ φάσμα διαλόγων της κοινωνίας των πολιτών που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής 

Διεύθυνσης Εμπορίου, και δεσμεύομαι να εξασφαλίσω ότι στο μέλλον θα υπάρχει ισόρροπη 

εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε όλες αυτές τις ομάδες και σε κάθε άλλη παρόμοια ομάδα. 

Επίσης, χαίρομαι ιδιαίτερα καθώς, υπό την ηγεσία του προέδρου Γιούνκερ, κάναμε μεγάλα βήματα 

για τη βελτίωση του επιπέδου γυναικείας εκπροσώπησης στα υψηλότερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, και η Γενική Διεύθυνση που υπάγεται στην αρμοδιότητά μου κατά την τρέχουσα θητεία 

μου —η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης— πρωτοστάτησε στο πλαίσιο αυτό. 

Σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής, σκοπεύω να ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να εξετάζουν τον 

αντίκτυπο όσον αφορά την ισότητα των φύλων κατά την προετοιμασία των πρωτοβουλιών πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι η ένταξη ενοτήτων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 

εμπορικές μας συμφωνίες μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών θα είναι 

θετικός για τους εμπορικούς μας εταίρους σε τομείς όπως η προώθηση των ζητημάτων φύλου. 

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχω επίγνωση της δέσμευσης που 

ανέλαβα, ως μέλος της Επιτροπής, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω πολύ 

καλά τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στη Συνθήκη και τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας των 

επιτρόπων. Προσυπογράφω πλήρως την επιμονή της εκλεγείσας προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην 

«τήρηση των υψηλότερων επιπέδων διαφάνειας και δεοντολογίας για το Σώμα των επιτρόπων στο 

σύνολό του». 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οδηγός μου ανά πάσα στιγμή ήταν η ανάγκη να δρω ανεξάρτητα, 

αμερόληπτα και σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις. 

 

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων; Από ποια άποψη θα 

θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας 

και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας; 

Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη διευρυμένη 

διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική επακολούθηση των θέσεων του 

Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες; Σε σχέση με σχεδιασμένες 

πρωτοβουλίες ή συνεχιζόμενες διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο 

πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο; 
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Ως πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος και, ιδίως, ως επίτροπος Γεωργίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτιμώ ιδιαίτερα την εποικοδομητική αλληλεπίδραση με το Κοινοβούλιο. Ως 

πρώην εθνικός βουλευτής, τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον ρόλο των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ως των άμεσα εκλεγμένων εκπροσώπων των πολιτών. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια συμμετείχα τακτικά στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 

Υπαίθρου του Κοινοβουλίου και συναντούσα μέλη του κάθε φορά στη σύνοδο Ολομέλειας στο 

Στρασβούργο, και σκοπεύω να συνεχίσω αυτήν την πρακτική εάν διοριστώ στη θέση του επιτρόπου 

Εμπορίου. 

Στηρίζω πλήρως την επιθυμία της εκλεγείσας προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν να «ενισχύσει την ειδική 

εταιρική σχέση της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να 

φέρουμε την Ευρώπη «πιο κοντά στον πολίτη» και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τους 

πολίτες. Το ιστορικό ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στις πρόσφατες εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου δείχνει το ενδιαφέρον τους για την ΕΕ. Τα μέλη του Κοινοβουλίου, ως άμεσα 

εκλεγμένοι/-ες αντιπρόσωποι των πολιτών, είναι τα πλέον κατάλληλα για να εκφράζουν τα 

συμφέροντα και τις ανησυχίες τους. Θέλω να κατανοήσω καλύτερα αυτά τα συμφέροντα και τις 

ανησυχίες, και δεσμεύομαι να συνεργαστώ εντονότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, σέβομαι απόλυτα το προνόμιο του Κοινοβουλίου να ασκεί 

αποτελεσματικά τον δημοκρατικό του έλεγχο. 

Στις σχέσεις μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν πάντα έτοιμος να αναλάβω την πολιτική 

ευθύνη για θέματα που αφορούσαν τον τομέα της αρμοδιότητάς μου και, με την επιφύλαξη της αρχής 

της συλλογικότητας, σκοπεύω να εφαρμόσω αυτήν την πρακτική και στο μέλλον. 

Όσον αφορά την τήρηση της δέσμευσης της εκλεγείσας προέδρου για τα υψηλότερα επίπεδα 

διαφάνειας, γνωρίζω πολύ καλά το σταθερό ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

εμπορική πολιτική, καθώς και τη σημασία και την ευαισθησία πολλών ζητημάτων που σχετίζονται με 

το εμπόριο. Έτσι, θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευσή μου σχετικά με τη διασφάλιση της παροχής 

τακτικής ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν και μετά από κάθε γύρο διμερών και 

πολυμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω να ανταποκρίνομαι στα συμφέροντα και τις ανησυχίες του 

πλήρως και με ειλικρίνεια, και γνωρίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της θεμελίωσης μιας 

σχέσης εμπιστοσύνης και της διατήρησης τακτικού διαλόγου με τα μέλη του —και είμαι 

προσηλωμένος σε αυτόν τον διάλογο. 

Συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι ορθό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 

αντιμετωπίζονται σε ίση βάση και δεσμεύομαι να το πράξω. Ήδη η Επιτροπή έχει θεσπίσει ρυθμίσεις 

για να διασφαλίζει ότι τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής του 

Συμβουλίου αποστέλλονται επίσης ταυτόχρονα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί.  

Επιπρόσθετα και κατά περίπτωση, θα προσπαθήσω να κάνω ορισμένες παρουσιάσεις τόσο στο 

Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο την ίδια ημέρα και, στο πλαίσιο αυτό, με χαρά θα συμμετέχω σε 

έκτακτες συνεδριάσεις της INTA, εάν αυτό είναι απαραίτητο. 

Η διαφάνεια πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών μας και του τρόπου με τον οποίον 

ενεργούμε. Παρόλο που πιστεύω ότι η ΕΕ είναι παγκοσμίως η πιο διαφανής δημόσια αρχή που ασκεί 

εμπορική πολιτική, μπορούμε πάντα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ως θεσμικά όργανα της ΕΕ, το 

οφείλουμε το ένα στο άλλο, εφόσον θέλουμε να δρούμε σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλλά, 

επίσης, το οφείλουμε στους πολίτες μας, να διασφαλίζουμε δηλαδή ότι αυτοί για τους οποίους 

εργαζόμαστε είναι όσο το δυνατόν καλύτερα και πληρέστερα ενημερωμένοι, λαμβάνοντας 
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απαραιτήτως υπόψη την προστασία της διαπραγματευτικής μας θέσης. Πιστεύω ότι αυτή η διαφάνεια 

θα βοηθήσει όλα τα θεσμικά όργανα να εξασφαλίζουν ότι η εμπορική πολιτική μας ανταποκρίνεται 

στις ανησυχίες των πολιτών. 

Σε αυτήν την προσπάθεια, προσβλέπω στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να 

εξετάσουμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Ερωτήσεις από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

3. Εμπορική Στρατηγική 

Σε εποχές αυξημένων εμπορικών εντάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και βαθιάς κρίσης στο 

πολυμερές εμπορικό σύστημα, ποιες προτεραιότητες και ποιες πολιτικές ενέργειες 

(συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών πρωτοβουλιών και νέων συμφωνιών) μπορείτε να 

προσδιορίσετε, προκειμένου να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά μια ενωσιακή 

εμπορική και επενδυτική πολιτική κατά τρόπο που η ΕΕ να παραμείνει παγκόσμιος παράγων 

ικανός να διασφαλίζει και να προάγει τις αξίες της ΕΕ, τις βασικές πολιτικές προτεραιότητές 

της και τα οικονομικά συμφέροντά της, συμβάλλοντας σε ένα εμπόριο δικαιότερο και βασισμένο 

σε κανόνες, καταπολεμώντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό (συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 

και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ) και διασφαλίζοντας σε παγκόσμιο επίπεδο ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ειδικά τις ΜΜΕ, και για τα συμφέροντα 

καταναλωτών και εργαζομένων, και, σε αυτό το πλαίσιο, πώς προτίθεστε να διευκολύνετε την 

ενεργό εμπλοκή του Κοινοβουλίου από τις πρώτες φάσεις της διεργασίας εκπόνησης αυτών των 

προτεραιοτήτων και αυτών των πολιτικών ενεργειών; 

Πιστεύω ακράδαντα στην επιδίωξη μιας ανοικτής και δίκαιης εμπορικής πολιτικής που ενισχύει τη 

θέση της ΕΕ στον κόσμο, προωθεί τις αξίες μας και προστατεύει τα συμφέροντά μας. Το διεθνές 

εμπόριο αποτελεί τη σανίδα σωτηρίας της οικονομίας της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει σχεδόν το 35 % του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ1, δημιουργεί θέσεις εργασίας και διασφαλίζει ότι οι 

καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα καλύτερα δυνατά προϊόντα στην καλύτερη 

τιμή. 

Αναγνωρίζω ότι, στο εγγύς μέλλον, η εμπορική πολιτική θα διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

περιβάλλον. Το διεθνές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες αντιμετωπίζει τη βαθύτερη 

κρίση από τη δημιουργία του, καθώς οι κανόνες που βρίσκονται στο επίκεντρο του εν λόγω 

συστήματος αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο από κάποιους από τους μεγαλύτερους 

παγκόσμιους παράγοντες. Στο πλαίσιο του αυξημένου τεχνολογικού και γεωστρατηγικού 

ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, τα εμπορικά και οικονομικά ζητήματα συνδέονται 

επίσης ολοένα και περισσότερο με ζητήματα γεωπολιτικής και ασφάλειας.  

Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η εκλεγείσα πρόεδρος μού ανέθεσε να εστιάσω τις προσπάθειές μου 

στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, στην ενίσχυση του παγκόσμιου ηγετικού ρόλου της 

Ευρώπης, στη διασφάλιση της συμβολής του εμπορίου στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δράση για το 

κλίμα, και στην αύξηση της διαφάνειας στο εμπόριο. Εν προκειμένω, θα επιδιώξω τις ακόλουθες 

προτεραιότητες και δράσεις. 

Καταρχάς, θα επιδιώξω διατήρηση σταθερού και προβλέψιμου διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος 

βάσει σαφών και εφαρμόσιμων κανόνων. Η ΕΕ, οι επιχειρήσεις της, οι εργαζόμενοι/-ες και οι 

καταναλωτές/-ώτριες της, μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο σε ένα διεθνές περιβάλλον που βασίζεται 

στο κράτος δικαίου και όχι στον νόμο της ζούγκλας. Αυτό ισχύει ιδίως για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες είναι συνήθως περισσότερο ευάλωτες σε μέτρα προστατευτισμού. Για 

την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, σκοπεύω να επιδιώξω τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου 

                                                           
1Στοιχεία του 2017. 
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Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ώστε να προκύψει μια νέα συμφωνία για τον οργανισμό αυτόν η οποία 

θα τον θέτει πάλι στο επίκεντρο του παγκόσμιου εμπορίου. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει 

να βρεθεί νέα ισορροπία στον ΠΟΕ με τη δημιουργία νέων κανόνων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού (για παράδειγμα όσον αφορά τις 

βιομηχανικές επιδοτήσεις και την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας), με τη μεταρρύθμιση του 

συστήματος επίλυσης διαφορών, με τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της πλειονομερούς εργασίας 

που αναλαμβάνουν ενδιαφερόμενα μέλη του ΠΟΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, και με την αντιμετώπιση 

των ζητημάτων της ανάπτυξης, του κλίματος και, ευρύτερα, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Στόχος μου θα είναι να δρομολογηθεί μια ευρεία πρωτοβουλία μέχρι το τέλος του 2020, έπειτα από 

την επόμενη Υπουργική Συνδιάσκεψη του ΠΟΕ. Σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας θα είναι 

η οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με άλλα μέλη του ΠΟΕ, ώστε να ξεκινήσουμε την προσπάθεια 

μεταρρύθμισης. Θα εργαστώ με στόχο μια θετική, ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή εμπορική 

εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, θα εστιάσουμε στη συνεργασία μας 

για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης ισότιμων 

όρων ανταγωνισμού. Όσον αφορά την Κίνα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε την ανάγκη η εν 

λόγω χώρα να συμβάλλει περισσότερο και να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη μεταρρύθμιση του 

πολυμερούς εμπορικού συστήματος, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε μια δίκαιη 

και ισορροπημένη εμπορική σχέση. 

Δεύτερον, θα επιδιώξω τη δημιουργία ευκαιριών για την ΕΕ με το άνοιγμα αγορών ή τη διατήρηση 

αυτών ανοικτών. Στο πεδίο αυτό θα εστιάσω κατά κύριο λόγο στην πλήρη αξιοποίηση των οφελών 

που προκύπτουν από όσα έχουμε ήδη συμφωνήσει, διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή των 

υφιστάμενων συμφωνιών και την επιβολή των δικαιωμάτων μας. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

ενάντια στην αυξανόμενη απειλή του προστατευτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το έργο θα 

έχω αρωγό τον/την νέο/-α επικεφαλής αρμόδιο/-α για θέματα τήρησης των εμπορικών συμφωνιών, 

ο/η οποίος/-α θα διατελεί αναπληρωτής/-ώτρια γενικός/-ή διευθυντής/-ύντρια στη ΓΔ Εμπορίου και 

θα εργάζεται υπό την άμεση καθοδήγησή μου. Πέραν της εφαρμογής και της επιβολής των 

συμφωνιών, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναζητήσουμε επίσης νέες ευκαιρίες. Σκοπεύω να 

επιδιώξω την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τη 

σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, των 

διαπραγματεύσεων με την Κίνα για μια συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις, καθώς και των 

πλειονομερών διαπραγματεύσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Όταν 

πληρωθούν οι προϋποθέσεις και υπάρχει σαφές συμφέρον για την ΕΕ, θα προτείνω την έναρξη νέων 

διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες 

προκειμένου να θεμελιωθεί αμοιβαία επωφελής εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση με την 

Αφρική. 

Τρίτον, θα επιδιώξω να διασφαλίσω ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει στους ευρύτερους στόχους 

πολιτικής μας, κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, 

γενικότερα, στην προάσπιση των αξιών μας. Θα συμβάλλω στον σχεδιασμό και την εισαγωγή ενός 

φόρου άνθρακα στα σύνορα, ο οποίος θα συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες του ΠΟΕ, σε 

στενή συνεργασία με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

και με τον επίτροπο Οικονομίας. Επίσης, θα διασφαλίσω ότι αξιοποιούμε πλήρως τα υφιστάμενα 

εργαλεία, όπως τα ειδικά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε νέα εμπορική συμφωνία, καθώς 

και στις υφιστάμενες συμφωνίες, ότι παρακολουθούμε την εφαρμογή των ρητρών προστασίας του 

κλίματος, του περιβάλλοντος και της εργασίας που κατοχυρώνονται στις εμπορικές συμφωνίες της 

ΕΕ, με μηδενική ανοχή στην παιδική εργασία, και ότι θα αναθεωρήσουμε το Σύστημα Γενικευμένων 

Προτιμήσεων της ΕΕ για να εξασφαλίσουμε ότι συνεχίζει να συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας 

και τη στήριξη της ανάπτυξης στις δικαιούχους χώρες.  

Τέταρτον, θα επιδιώξω, αφενός, την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην ΕΕ 

ενάντια στον αθέμιτο ανταγωνισμό και, αφετέρου, την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. 

Προτίθεμαι να αξιοποιήσω πλήρως τα μέσα εμπορικής άμυνας που διαθέτουμε και να επιδιώξω 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Επίσης, θα εξετάσω την 

εισαγωγή νέων εργαλείων, όπως η αναβάθμιση του κανονισμού της ΕΕ για την επιβολή διεθνών 
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εμπορικών κανόνων, ώστε η ΕΕ να αποκτήσει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να 

αναστέλλει παραχωρήσεις όταν άλλοι υιοθετούν παράνομα μέτρα και ταυτόχρονα εμποδίζουν τη 

διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Ακόμη, σε συνεργασία με την εκτελεστική αντιπρόεδρο για 

μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, θα διερευνήσω την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των 

στρεβλωτικών συνεπειών των ξένων επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά.  

Τέλος, θεωρώ ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

ασφάλειας και της θέσης της ΕΕ στον κόσμο. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίον θα 

παρακολουθώ στενά την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και θα συνεργαστώ με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περαιτέρω 

ενίσχυση του συστήματος της ΕΕ για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης. 

Πιστεύω ακράδαντα στη σημασία της διατήρησης ανοικτού και δυναμικού διαλόγου με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάπτυξη όλων των πτυχών της εμπορικής μας πολιτικής. Στο 

πλαίσιο αυτό, καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναπτύξει περαιτέρω και να μοιραστεί τις 

απόψεις του για τις εμπορικές προκλήσεις με τις οποίες αναμετριόμαστε και για τα καλύτερα μέτρα 

πολιτικής που θα πρέπει να λάβουμε προκειμένου να τις αντιμετωπίσουμε.  

 

4. Συνοχή της εμπορικής πολιτικής με τις άλλες εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ 

Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για να εξασφαλίσετε τη συνοχή της Κοινής Εμπορικής 

Πολιτικής (CCP/ΚΕΠ) με τις άλλες εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ προκειμένου, 

μεταξύ άλλων, να προαχθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα / οι ευρωπαϊκές αξίες, οι Στόχοι Βιώσιμης 

Ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, η ισότητα των φύλων, και μέσω του εμπορίου να 

προωθηθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ; 

Η καλή εμπορική πολιτική ξεκινά από το εσωτερικό μας. Τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξα εταίρος 

σε εμπορικές διαπραγματεύσεις υπό την τρέχουσα ιδιότητά μου ως επιτρόπου Γεωργίας και, 

συνεπώς, γνωρίζω τη σημασία που έχει η διασφάλιση συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και των 

εξωτερικών πολιτικών μας. Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν επισήμανε επίσης ότι μία από 

τις προτεραιότητες αυτής της «γεωπολιτικής» Επιτροπής θα είναι η ευθυγράμμιση των εσωτερικών 

και εξωτερικών πτυχών των εργασιών μας. 

Στον σημερινό περίπλοκο κόσμο, οι λύσεις στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε —είτε 

πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, τη γεωπολιτική ή την ψηφιοποίηση— δεν υπάρχουν 

μεμονωμένα σε έναν τομέα. Το μέγεθος και η ισχύς της εσωτερικής αγοράς είναι από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματά μας. Προκειμένου η εμπορική πολιτική να τα αξιοποιήσει κατά 

τέτοιον τρόπο που να ωφελεί τους Ευρωπαίους πολίτες, η συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

πολιτικών είναι ουσιαστικής σημασίας. Ομοίως, αν επιθυμούμε η εμπορική πολιτική να συμβάλει 

στην τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης και να επιτύχει τους πρωταρχικούς στόχους της Επιτροπής, 

όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να βρίσκεται σε στενή 

σχέση με άλλους τομείς πολιτικής —όπως οι εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, καθώς και οι πολιτικές για την αναπτυξιακή 

συνεργασία, την ψηφιοποίηση, το κλίμα και το περιβάλλον. Αυτό θα ενισχύσει, επίσης, όσους έχουν 

ανάγκη και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. 

Επομένως, η στενή συνεργασία με τους/τις συναδέλφους μου στο Σώμα των επιτρόπων θα είναι 

υψίστης σημασίας. Αυτό το επιβεβαίωσε εκ νέου, άλλωστε, η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν 

τόσο στις πολιτικές κατευθύνσεις της όσο και στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που μου 

απέστειλε. Η ίδια τόνισε ότι η Επιτροπή είναι μία ομάδα, στην οποία όλα τα μέλη της συνεργάζονται 

ακολουθώντας μια προσέγγιση που περιλαμβάνει το σύνολο του διοικητικού μηχανισμού. Αυτή η 

προσέγγιση θα αποτελεί τη βάση των εργασιών μου. 
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Επιπλέον, στο πλαίσιο της εντολής που έχουμε λάβει, ζητήθηκε από όλους και όλες τις επιτρόπους να 

διασφαλίσουν την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο 

του τομέα πολιτικής τους. Το Σώμα θα είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη συνολική υλοποίηση αυτών 

των στόχων.  

Για τον λόγο αυτό, δεσμεύομαι ότι θα επιδιώξω υπεύθυνη και δίκαιη εμπορική πολιτική που θα μας 

επιτρέπει να οικοδομούμε εταιρικές σχέσεις, να προστατεύουμε την αγορά μας από αθέμιτες 

πρακτικές και να διασφαλίζουμε την τήρηση των αξιών και των προτύπων μας.  

Όσον αφορά το ειδικό ερώτημα σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που σκοπεύω να λάβω, θα ήθελα 

να τονίσω ότι μου δόθηκε σαφής εντολή να χρησιμοποιήσω τα εμπορικά μας εργαλεία για τη στήριξη 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου για την 

επίτευξη των στόχων μας σχετικά με τη βιωσιμότητα και το κλίμα, καθώς και για την προάσπιση των 

αξιών μας. 

Για παράδειγμα, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ εμπορίου, κλίματος και περιβάλλοντος, θεωρώ ότι 

απαιτείται πολυσχιδής προσέγγιση. Καταρχάς, αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να συνδράμουμε στην 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιβάρυνσης του κλίματος λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου και σε 

ευρύτερες προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η 

εμπορική πολιτική συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω της διάδοσης φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογιών, αλλά 

και μέσω της παροχής κινήτρων στους εμπορικούς εταίρους για την εφαρμογή των σχετικών διεθνών 

συμφωνιών. Τρίτον, πρέπει να λάβουμε μέτρα για την αποφυγή της διαρροής άνθρακα. Στο πεδίο 

αυτό, μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι να συμβάλλω στον σχεδιασμό και τη θέσπιση ενός 

φόρου άνθρακα στα σύνορα, κάτι που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα και 

βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.  

Γενικότερα, κάθε νέα εμπορική συμφωνία που συνάπτεται θα περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως έγινε ήδη στις πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. 

Επιπρόσθετα, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στη βιωσιμότητα θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις 

προσπάθειές μας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις εμπορικές συμφωνίες μας. 

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συμφωνιών μας, σημαντικό 

κομμάτι της εργασίας μου θα είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των δεσμεύσεων 

για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της εργασίας στις εμπορικές μας συμφωνίες, 

οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα, με προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην 

παιδική εργασία. 

 

5. Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Πώς θα καταφέρετε ώστε, σε συμφωνία με την τρέχουσα καλά καθιερωμένη πρακτική, η 

επιτροπή INTA να τηρείται αμέσως και πλήρως ενήμερη σε όλα τα στάδια των εμπορικών και 

επενδυτικών διαπραγματεύσεων (από τα πρώτα προπαρασκευαστικά βήματα μέχρι την 

εφαρμογή), οι δε απόψεις του Κοινοβουλίου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη πριν από την 

έναρξη των διαπραγματεύσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και, ειδικότερα, να 

μη ζητείται καμία προσωρινή εφαρμογή εμπορικών και/ή επενδυτικών συμφωνιών 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορικών κεφαλαίων σε συμφωνίες σύνδεσης) αν δεν δώσει 

πρώτα το Κοινοβούλιο την έγκρισή του για αυτές; 

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών της ΕΕ είναι θεμελιώδης 

για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην εμπορική πολιτική της ΕΕ. Η 

κοινοβουλευτική έγκριση παρέχει στις συμφωνίες τη νομιμοποίηση που χρειάζονται και αξίζουν.  
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Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω πραγματικά στην ανοικτή συνεργασία με τα μέλη του Κοινοβουλίου. 

Έτσι, θα επιδιώξω ειδική εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα διασφαλίσω το 

υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και επικοινωνίας. Θα ενημερώνω το Κοινοβούλιο πλήρως και άμεσα 

σε όλα τα στάδια των εμπορικών και επενδυτικών διαπραγματεύσεων, καθώς και για όλες τις άλλες 

πτυχές της εμπορικής πολιτικής πέραν των διαπραγματεύσεων.  

Αναγνωρίζω ότι η κοινοποίηση πληροφοριών για την εμπορική πολιτική στο Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σε ισότιμη βάση είναι ήδη εδραιωμένη πρακτική και σκοπεύω να συνεργαστώ με το 

Κοινοβούλιο στην ίδια βάση, προκειμένου να είναι ενημερωμένο, και να ζητάω τις απόψεις του σε 

όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι: 

 Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, θα διασφαλίζω ότι το Κοινοβούλιο 

ενημερώνεται μόλις σκοπεύουμε να προτείνουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με νέο 

εμπορικό εταίρο. Όταν ο εμπορικός εταίρος και η Επιτροπή συμφωνούν σε διερευνητική 

μελέτη που σκιαγραφεί το επίπεδο φιλοδοξίας, θα παρέχω στο Κοινοβούλιο σχετικό 

αντίγραφο ώστε να μπορεί να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη συζήτηση και το Κοινοβούλιο να 

μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του.  

 Στηρίζω πλήρως την απόφαση της απερχόμενης Επιτροπής να δημοσιεύει τα σχέδια οδηγιών 

διαπραγμάτευσης που αποστέλλει στο Συμβούλιο όταν επιδιώκει την εξουσιοδότηση αυτού 

για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τη 

δέσμευση της εκλεγείσας προέδρου να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. Κάτι 

τέτοιο θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στα 

ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία των πολιτών, να κρίνουν από μόνοι τους τι προτείνει η 

Επιτροπή προς διαπραγμάτευση. Όταν το Κοινοβούλιο εκθέτει τη θέση του, θα τη λαμβάνω 

προσεκτικά υπόψη μου καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων στο Συμβούλιο για την 

απόφαση έναρξης εμπορικών διαπραγματεύσεων, και θα ενθαρρύνω το Συμβούλιο να 

περιμένει να ακούσει τη θέση του Κοινοβουλίου προτού οριστικοποιήσει τη θέση του. 

Επίσης, θα επαναλάβω στο Συμβούλιο ότι είναι σημαντικό να δημοσιεύονται η 

εξουσιοδότηση και οι οδηγίες διαπραγμάτευσης μετά την έγκρισή τους. 

 Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα διασφαλίζω ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να 

κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ίδια έγγραφα που υποβάλλει στο Συμβούλιο. 

Επίσης, θα βεβαιώνομαι ότι η ΙΝΤΑ ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο που σημειώνεται 

σε βασικά στάδια των διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι οι ομάδες παρακολούθησης που έχει 

συγκροτήσει η ΙΝΤΑ για κάθε διαπραγμάτευση αποτελούν ιδιαίτερα κατάλληλο περιβάλλον 

για περισσότερο τακτικές και διεξοδικές συζητήσεις. Είτε στις ομάδες παρακολούθησης είτε 

στην ίδια την ΙΝΤΑ, η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να ενημερώνει τα μέλη του Κοινοβουλίου 

πριν και μετά από κάθε γύρο συνομιλιών. Ελπίζω ότι και εσείς θα με καλείτε τακτικά να 

παρουσιάζομαι ενώπιον της ΙΝΤΑ, ώστε να σας ενημερώνω αυτοπροσώπως και να 

διεξάγεται πολιτική συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εμπορικής και επενδυτικής 

πολιτικής μας.  

Αυτός ο βαθμός αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με το Κοινοβούλιο, τον οποίον σκοπεύω να 

επιδιώξω, θα με βοηθήσει να αξιοποιήσω τις γνώσεις και τις θέσεις των μελών του ούτως ώστε, όποτε 

είναι δυνατόν, να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι απόψεις στις διαπραγματεύσεις.  

Ακόμη, θα είμαι στη διάθεση των μελών του Κοινοβουλίου για να συζητούμε τα αποτελέσματα των 

διαπραγματεύσεων μόλις αυτές ολοκληρώνονται. 

Τέλος, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την προσωρινή εφαρμογή. Στην εμπορική πολιτική, οι 

επίτροποι Εμπορίου έχουν αναλάβει τη μακροχρόνια δέσμευση να διασφαλίζουν ότι το Συμβούλιο 

δεν εφαρμόζει προσωρινά εμπορική συμφωνία προτού το Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του. Αυτό 
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προσδίδει πολιτική νομιμοποίηση στην εφαρμογή της συμφωνίας. Χαίρομαι που η εκλεγείσα 

πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν έχει επιβεβαιώσει ρητά την αρχή αυτή. Επομένως, μπορείτε να είστε 

βέβαιοι/-ες ότι θα εργαστώ για την εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής έγκρισης πριν από την 

προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας στον τομέα της αρμοδιότητάς μου. 

 

6. Προάσπιση της πολυμερούς προσέγγισης και του ΠΟΕ ως πυρήνων του βασισμένου σε 

κανόνες διεθνούς εμπορικού συστήματος 

Ποια στρατηγική προτείνετε α) για να αναζωογονηθεί και να προωθηθεί περαιτέρω σε όλα τα 

αρμόδια βήματα η πολυμερής προσέγγιση στο διεθνές εμπόριο, μεταξύ άλλων και μέσα από τη 

σύνδεση του εμπορίου μα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συμφωνία του Παρισιού; 

β) για να ξεπεραστούν τα προβλήματα στον μηχανισμό θέσπισης κανόνων και στο σύστημα 

διευθέτησης διαφορών, στον ΠΟΕ; γ) για να ενισχυθούν περαιτέρω η κοινοβουλευτική 

διάσταση και ο δημοκρατικός έλεγχος στον ΠΟΕ, και δ) για να συσταθεί ένα Πολυμερές 

Επενδυτικό Δικαστήριο; 

Η πολυμερής προσέγγιση είναι στο DNA της Ευρώπης. Η ΕΕ, λόγω της φύσης της, είναι φτιαγμένη 

για να ευδοκιμεί σε ένα διεθνές περιβάλλον που βασίζεται σε κανόνες. Επομένως, η προάσπιση της 

πολυμερούς προσέγγισης αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς μας στόχους σε σχέση με την 

εμπορική πολιτική αλλά και πέραν αυτής. Ωστόσο, ο εμπορικός τομέας είναι πιθανώς αυτός στον 

οποίον η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει τον σημαντικότερο ρόλο της, λόγω της θέσης της ως μίας από 

τις παγκόσμιες εμπορικές υπερδυνάμεις και λόγω της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της όσον αφορά 

την εμπορική πολιτική. Μιλώντας με ενιαία και ισχυρή φωνή, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει 

κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος. 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου αρμόδιου για την εμπορική πολιτική, θα θέσω την 

προάσπιση και προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης σε πρώτη προτεραιότητα, σύμφωνα με την 

επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που έλαβα από την εκλεγείσα πρόεδρο. Στο εσωτερικό της ΕΕ, αυτό 

σημαίνει ότι θα διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι για την ανάπτυξη της προσέγγισής μας σχετικά με 

την ενίσχυση της πολυμέρειας και των δεσμών μεταξύ του εμπορίου, των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και ότι θα υπάρξει συνεργασία με άλλους 

επιτρόπους ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πολυμερή μας συμφέροντα ενσωματώνονται πλήρως σε όλες 

τις σχετικές εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ. Στο εξωτερικό της ΕΕ, η σφυρηλάτηση 

συμμαχιών θα είναι απαραίτητη για την επιτυχία του σχεδίου μας που αφορά την επικαιροποίηση και 

αναβάθμιση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και, επομένως, θα εντείνω τις προσπάθειες για 

τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων προς στήριξη των πολυμερών λύσεων.  

Ο ΠΟΕ χρειάζεται μεταρρύθμιση. Το σύστημα εμπορικών κανόνων πρέπει να προσαρμοστεί στην 

πραγματικότητα του σήμερα. Έφερε πολλά οφέλη σε εμάς και σε άλλους, ωστόσο πρέπει να 

βελτιωθεί και να ενισχυθεί. Πρόκειται για έργο που αφορά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Και, 

πράγματι, μόνο εάν συνεργαστούμε θα μπορέσουμε να πετύχουμε. 

Η ΕΕ έχει ήδη προτείνει διάφορες ιδέες για μεταρρυθμίσεις στους τρεις κύριους πυλώνες του ΠΟΕ: 

τη λειτουργία διαπραγμάτευσης, τη λειτουργία επίλυσης διαφορών και τη λειτουργία 

παρακολούθησης και διαβούλευσης. Στο επίκεντρο των εν λόγω ιδεών βρίσκεται η ανάγκη 

επικαιροποίησης των κανόνων του ΠΟΕ, ώστε να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του σήμερα, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης κανόνων για θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 

καλύτερη αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από τις επιδοτήσεις, καθώς και η 

ανάγκη επικαιροποίησης του ίδιου του θεσμικού πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, 

η ευρύτερη χρήση πλειονομερών προσεγγίσεων. Πράγματι, αυτό είναι απολύτως απαραίτητο σε έναν 

οργανισμό με 164 μέλη που βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Ομοίως, θα πρέπει 

να επικαιροποιηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης της ανάπτυξης στον οργανισμό, ώστε οι δυνατότητες 
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ευελιξίας και η υποστήριξη να διατίθενται και να προσαρμόζονται στις χώρες που τις έχουν 

πραγματικά ανάγκη. 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου αρμόδιου για την εμπορική πολιτική, θα συνεχίσω να 

εντείνω τις προσπάθειές μας για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Πιστεύω ακράδαντα ότι, προκειμένου να 

βρεθεί λύση στο σημερινό αδιέξοδο, θα πρέπει να επιτευχθεί νέα ισορροπία στον οργανισμό, η οποία 

θα του επιτρέψει να επανακτήσει την κεντρική θέση του στο παγκόσμιο εμπόριο, θα αντανακλά την 

πραγματικότητα του σήμερα και θα επιτρέψει στα μέλη του να εμπιστευτούν και πάλι το σύστημα.  

Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, στόχος μου είναι να ξεκινήσει μια ευρεία πρωτοβουλία μέχρι το 

τέλος του 2020, έπειτα από την επόμενη Υπουργική Συνδιάσκεψη του ΠΟΕ, με σκοπό την επίτευξη 

συνολικής συμφωνίας έως το 2022. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να αντιμετωπίζει ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο ζητημάτων, όπως τη δημιουργία νέων κανόνων, όπου αυτό είναι απαραίτητο 

(για παράδειγμα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και την 

αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας), τη μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών, τη 

διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της πλειονομερούς εργασίας που αναλαμβάνουν ενδιαφερόμενα μέλη 

του ΠΟΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, και την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ανάπτυξης, του κλίματος 

και, ευρύτερα, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εξασφάλιση της υποστήριξης των εμπορικών 

εταίρων της ΕΕ σε αυτήν την πρωτοβουλία θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των εργασιών μου. 

Παράλληλα, σχετικά με το ειδικό ζήτημα της κρίσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του 

ΠΟΕ, του οποίου η λειτουργία κινδυνεύει να σταματήσει μετά τις 11 Δεκεμβρίου 2019, θα συνεχίσω 

να εργάζομαι για τη θέσπιση προσωρινών ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων που έχουν η ΕΕ και άλλα μέλη σε διαφορές στο πλαίσιο του ΠΟΕ, σε περίπτωση που 

συνεχίσουν να εμποδίζονται οι διορισμοί. Αυτές οι ρυθμίσεις θα βασιστούν κυρίως στη συμφωνία 

που επιτεύχθηκε με τον Καναδά τον Ιούλιο του 2019, για τη θέσπιση προσωρινού μηχανισμού 

δευτεροβάθμιας διαιτησίας βάσει των υφιστάμενων κανόνων του ΠΟΕ.  

Η προσπάθεια υλοποίησης αυτής της ατζέντας μεταρρυθμίσεων θα απαιτήσει στενή συνεργασία με 

πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Γενικότερα, πιστεύω ακράδαντα στη σημασία της κοινοβουλευτικής 

διάστασης και του δημοκρατικού ελέγχου του ΠΟΕ, καθώς χωρίς αυτά θα έλειπε ένα σημαντικό 

στοιχείο νομιμοποίησης στις εργασίες του οργανισμού. Ως επίτροπος Εμπορίου, θα συνεχίσω να 

υποστηρίζω αυτήν την κοινοβουλευτική διάσταση και, ιδίως, την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις Υπουργικές Συνδιασκέψεις του ΠΟΕ. Επίσης, δεσμεύομαι ότι θα ενημερώνω το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρως και τακτικά σχετικά με τις εξελίξεις στον ΠΟΕ και, ειδικότερα, 

σχετικά με την πρόοδο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση.  

Τέλος, σκοπεύω να επιδιώξω ενεργά τη δημιουργία ενός Πολυμερούς Επενδυτικού Δικαστηρίου, κάτι 

το οποίο συζητείται στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο 

(UNCITRAL), με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 κρατών και πολλών μη κυβερνητικών 

ενδιαφερόμενων μερών. Πιστεύω ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειμένου να ασκήσει πίεση για τη δημιουργία αυτού του πραγματικά πολυμερούς οργάνου. Αυτό 

συνεπάγεται τον πολλαπλασιασμό των συμμαχιών με τρίτες χώρες και την πρόταση συγκεκριμένων 

βημάτων, όπως σχέδια κειμένων για τη δημιουργία του Δικαστηρίου.  

 

7. Εφαρμογή και επιβολή 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 

από την ελευθέρωση του εμπορίου, πώς θα εξασφαλίσετε ώστε όλες οι πτυχές της Κοινής 

Εμπορικής Πολιτικής (ΚΕΠ), μη εξαντλητικώς συμπεριλαμβανομένων όλων των κεφαλαίων 

των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, να εφαρμόζονται αποτελεσματικά (επίσης από 

άποψη μεγαλύτερης ενημέρωσης για νέες εξαγωγικές προοπτικές) και, σε αυτό το πλαίσιο, τι θα 

πράξετε υπέρ της πλήρους εφαρμογής των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και ποια θα 
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είναι η αντίδραση της ΕΕ σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων (π.χ. σε σχέση με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τη συμφωνία του Παρισιού) από χώρες εταίρους; 

Ως επίτροπος Γεωργίας, είδα από πρώτο χέρι πόση ενέργεια απαιτείται στη διαπραγμάτευση 

εμπορικών συμφωνιών. Αυτές οι συμφωνίες, ανεξαρτήτως αν είναι διμερείς, περιφερειακές, 

πλειονομερείς ή πολυμερείς, προσφέρουν ένα προβλέψιμο πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες, το 

οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, οι κανόνες έχουν 

αξία μόνο εφόσον τηρούνται. Στο πλαίσιο του αυξανόμενου προστατευτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, 

η κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή των συμφωνιών μας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι 

σημαντικό οι εμπορικοί εταίροι μας να τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, σε αντάλλαγμα 

για τις οποίες συμφωνήσαμε να τους δώσουμε προτιμησιακή πρόσβαση στην εσωτερική μας αγορά. 

Αυτό ισχύει για τις δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, αλλά και για κανόνες που 

αφορούν, ειδικότερα, την εφαρμογή των ρητρών προστασίας του κλίματος, του περιβάλλοντος και 

της εργασίας, οι οποίες κατοχυρώνονται στις εμπορικές μας συμφωνίες. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, 

για ένα ζήτημα αξιοπιστίας της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής στο σύνολό της.  

 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου αρμόδιου για την εμπορική πολιτική, δεσμεύομαι ότι θα 

εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για τη σωστή εφαρμογή των εμπορικών μας συμφωνιών 

και την απόδοση των οφελών τους στους πολίτες, τους γεωργούς και τις επιχειρήσεις μας, σε αυτούς, 

δηλαδή, για τους οποίους παλέψαμε τόσο σκληρά στις διαπραγματεύσεις. Για την ενίσχυση αυτής της 

δέσμευσης, στα σχετικά καθήκοντα θα έχω τη στήριξη του/της επικεφαλής αρμόδιου/-ας για θέματα 

τήρησης των εμπορικών συμφωνιών, ο/η οποίος/-α θα διατελεί αναπληρωτής/-ώτρια γενικός/-ή 

διευθυντής/-ύντρια στη ΓΔ Εμπορίου. Τα επόμενα χρόνια, αυτό το άτομο θα αποτελέσει τον 

εκφραστή της αυξανόμενης εστίασής μας στις δραστηριότητες εφαρμογής και επιβολής και θα 

εξασφαλίσει την ύπαρξη πιο συνεκτικής και συντονισμένης προσέγγισης, καθώς και 

εξορθολογισμένων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την 

εφαρμογή των συμφωνιών μας, είτε πρόκειται για δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά 

είτε σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο/Η επικεφαλής αρμόδιος/-α για θέματα τήρησης των 

εμπορικών συμφωνιών θα συνεργάζεται στενά με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη. Ενωμένη, η ΕΕ έχει την πολιτική 

και οικονομική βαρύτητα και επιρροή για να υψώσει το ανάστημά της στους εμπορικούς εταίρους της 

και να επιβάλλει τα δικαιώματά της.  

 

Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη εστίαση στην παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίον λειτουργούν 

οι συμφωνίες και στη διασφάλιση γρήγορης αντιμετώπισης των ελλείψεων σε συνεργασία με τους 

εμπορικούς εταίρους. Επίσης, σημαίνει την παροχή βοήθειας προς τους εμπορικούς μας εταίρους για 

την εφαρμογή κάποιων από τις δεσμεύσεις τους μέσω έργων και εμπειρογνωμοσύνης, κυρίως όσον 

αφορά τις διατάξεις για το κλίμα και την εργασία.  

 

Σε περίπτωση παραβιάσεων, η ΕΕ θα πρέπει να δρα ακόμα πιο δυναμικά και να υπερασπίζεται 

σθεναρά τα δικαιώματά της, καθώς και να προάγει τα συμφέροντά της στο σημερινό ολοένα και πιο 

ασταθές και εχθρικό εμπορικό περιβάλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεσμεύομαι απόλυτα να αυξήσω 

περαιτέρω τις δραστηριότητες επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ 

αντιμετωπίζονται δίκαια. Θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη διαθέσιμη εργαλειοθήκη για 

να υπερασπιστούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, και να διασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας 

τηρούν αυστηρά τις δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα 

εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και το κλίμα. 

 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα διμερή και πολυμερή συστήματα επίλυσης 

διαφορών, σε περίπτωση μη επιλύσιμων και σοβαρών παραβιάσεων από τους εμπορικούς μας 

εταίρους. Όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, θα διασφαλίσω, επίσης, ότι τα προσφάτως 

εκσυγχρονισμένα μέσα εμπορικής άμυνας εφαρμόζονται πλήρως για την προστασία της ενιαίας 

αγοράς και εκατοντάδων θέσεων εργασίας στην ΕΕ ενάντια σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και 

σε καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές.  
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Ωστόσο, στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Θα 

διασφαλίσω ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύεται από αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές και ότι η ΕΕ διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να υπερασπίζεται δυναμικά τα 

δικαιώματά της. Θα διερευνήσω την αναβάθμιση του κανονισμού της ΕΕ για την επιβολή διεθνών 

εμπορικών κανόνων, ώστε να αποκτήσουμε τη δυνατότητα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να 

αναστέλλουμε παραχωρήσεις όταν άλλοι υιοθετούν παράνομα μέτρα και ταυτόχρονα εμποδίζουν τη 

διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ.  

 

Τέλος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις μας αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις 

πρόσθετες ευκαιρίες και αγορές που προσφέρει το μακράν μεγαλύτερο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών 

στον κόσμο. Η περαιτέρω αύξηση της χρήσης των προτιμήσεων που χορηγούνται με τις συμφωνίες 

θα απαιτήσει στενότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη 

(συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τους για την προώθηση του εμπορίου), τις περιφέρειες, 

καθώς και με ενώσεις επιχειρήσεων και εμπορικά επιμελητήρια για τη διάδοση των πληροφοριών. Θα 

απαιτήσει, επίσης, μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερη επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και τους 

πολίτες μας, ούτως ώστε να εμπλακούν στη διαδικασία και να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική 

πολιτική ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ακόμη, θα πρέπει να δεσμευτούμε στην υλοποίηση 

εκτεταμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης για να τους προσεγγίσουμε. 


