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Ανακοίνωση Γραφείου ΕA / USTR περί απόφασης ΠΟΕ μη συμμόρφωσης της ΕΕ για
επιδοτήσεις σε Airbus, με προειδοποίηση επέκτασης δασμολογικών αντιποίνων.
Στις 2.12.2019 δημοσιεύθηκε Δελτίο Τύπου του Γραφείου ΕΑ / Εμπορικού Αντιπροσώπου
(USTR), σχετικά με νέα απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) απόρριψης
των ισχυρισμών της ΕΕ περί συμμόρφωσής της με κανόνες ΠΟΕ, ως προς επιδοτήσεις στην
Airbus. Για την α/πλευρά, αναφέρεται, η απόφαση ΠΟΕ επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω
επιδοτήσεις εξακολουθούν να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην αμερικανική αεροπορική
βιομηχανία, λόγω σημαντικής απώλειας εσόδων.
Αναφέρεται επίσης, η τελευταία αυτή απόφαση ΠΟΕ είναι η έκτη κατά σειρά διαπίστωση ότι οι
επιδοτήσεις Airbus εξακολουθούν να παραβαίνουν τους σχετικούς κανόνες, καθώς η ΕΕ
αφενός προσπαθεί να αποδείξει ότι ορισμένες τροποποιήσεις στο πακέτο επιδοτήσεων Airbus
αρκούν για να εξαλείψουν την ασυνέπεια έναντι ΠΟΕ ενώ, αφετέρου, αναδιαρθρώνοντας τις
επιδοτήσεις εξακολουθεί να ευνοεί την Airbus, έως και περισσότερο από πριν. Σύμφωνα με
την απόφαση ΠΟΕ, ως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ότι οι επιδοτήσεις είχαν αποτέλεσμα την
απώλεια εσόδων και μεριδίου αγοράς, ως προς τα αεροσκάφη Boeing 777, 787 και 747, ενώ
οι μη πραγματοποιηθείσες πωλήσεις συνιστούν απώλειες εσόδων και θέσεων εργασίας
Αμερικανών παραγωγών και εργαζόμενων.
Υπενθυμίζοντας την επιβολή, στις 18.10.2019, αμερικανικών δασμολογικών αντιποίνων
10-25% σε σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων (10% για αεροσκάφη, 25% για λοιπά σχετικού
καταλόγου), συνεπεία της απόφασης ΠΟΕ (4/10) για δικαίωμα ΗΠΑ επιβολής αντιποίνων $
7,5 δισ., λόγω των επιδοτήσεων στην Airbus, το Γραφείο ΕΑ επισημαίνει ότι απαιτείται
σθεναρή στάση για εξάλειψη των επιδοτήσεων και διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού για
τις αμερικανικές βιομηχανίες. Πλέον, αναφέρεται, βάσει της τελευταίας αυτής απόφασης ΠΟΕ
και της έλλειψης προόδου σε σχετικές προσπάθειες επίλυσης της διμερούς διαφοράς
(Airbus/Boeing), οι ΗΠΑ προτίθενται εκκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης ενδεχόμενης
αύξησης των ήδη επιβληθέντων πρόσθετων δασμών καθώς και συμπερίληψης περισσότερων
προϊόντων ΕΕ στον κατάλογο αντιποίνων. Εν προκειμένω, σχετικά με αυτή τη διαδικασία, το
Γραφείο ΕΑ / USTR θα δημοσιεύσει Ανακοίνωση σε Federal Register λίαν συντόμως.
Από πλευράς ΕΕ θεωρείται ότι compliance panel / ΠΟΕ διέπραξε, κατά την αξιολόγηση της
υπόθεσης, σειρά σοβαρών νομικών σφαλμάτων. Εν προκειμένω Ε. Επιτροπή θα αποφασίσει
για περαιτέρω πορεία δράσης της σε βάση της εκδοθείσης απόφασης ΠΟΕ, καθώς και
εξετάσει δυνατότητα άσκησης έφεσης για διόρθωση των νομικών σφαλμάτων. Υπενθυμίζεται
ότι κατά το τρ.έ. η ΕΕ υπέβαλε σε ΗΠΑ πρόταση διευθέτησης του ζητήματος επιδοτήσεων
Airbus / Boeing, ενώ μέχρι στιγμής ΗΠΑ δεν επέδειξαν στάση συνεργασίας. Η ΕΕ εξακολουθεί
να θεωρεί υφίσταται περιθώριο επίλυσης της διαφοράς και καλεί τις ΗΠΑ σε διαβουλεύσεις για
εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

