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Έκθεση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) για τη λειτουργία του 
Εφετειακού Σώματος ΠΟΕ. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), 11.02.2020, 
δημοσιοποιήθηκε έκθεση “Report On The Appellate Body Of The World Trade Organization”, 
σε οποία το Γραφείο ΕΑ αναλύει διεξοδικά τη θέση της α/πλευράς ως προς τη λειτουργία του 
Εφετειακού Σώματος / Appellate Body, αξιολογώντας την ως αστοχία ερμηνείας των κανόνων 
του ΠΟΕ. 

Σε εν λόγω έκθεση, επισημαίνεται ότι Εφετειακό Σώμα α) υπερέβη κατά πολύ τα όρια του ρόλου 
του, όπως αυτός είχε ορισθεί από τα μέλη του ΠΟΕ, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 
δικαιοδοσία του εις βάρος των εξουσιών των ΗΠΑ και των άλλων μελών, β) αστόχησε 
διαχρονικά να τηρήσει βασικούς κανόνες του ΠΟΕ, παρερμηνεύοντας τις Συμφωνίες, και 
αλλοιώνοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. 

Η λειτουργία του Εφετειακού Σώματος θεωρείται είχε σημαντικές βλαπτικές συνέπειες για τις 
ΗΠΑ, τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους Α/εργαζόμενους, καθώς, όπως αναφέρεται, στη 
διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, περίπου 90% των υποθέσεων που υπεβλήθησαν κατά των 
ΗΠΑ αποφασίσθηκαν εις βάρος (ενώ υπεβλήθησαν 155 υποθέσεις κατά των ΗΠΑ έναντι κάτω 
των 100 για οποιοδήποτε άλλο μέλος ΠΟΕ). 

Εν συνόλω, η λειτουργία του Εφετειακού Σώματος προκάλεσε στρεβλώσεις αγοράς, 
υποκατέστησε διαπραγματεύσεις βάσει αποφάσεων διαφορών, και υπονόμευσε την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος επίλυσης διαφορών αλλά και του ΠΟΕ καθαυτού. Όπως 
αναφέρεται, κατόπιν διαχρονικών επικρίσεων των αστοχιών της λειτουργίας του Εφετειακού 
Σώματος, τόσο από επάλληλες αμερικανικές Κυβερνήσεις όσο και από το Κογκρέσο, η 
∆ιοίκηση του Προέδρου Trump έχει θέσει ως προτεραιότητα εμπορικής πολιτικής την 
υποστήριξη των αμερικανικών επιχειρήσεων και του δίκαιου πολυμερούς εμπορικού 
συστήματος, σε οποίο πλαίσιο η αξιολόγηση του ΠΟΕ και του ρόλου του, μέσω της παρούσης, 
πρώτης ποτέ, Έκθεσης, θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τις περαιτέρω εξελίξεις πολυμερούς 
διαλόγου. 

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση βλ. έκθεση “Report On The Appellate Body Of The World 
Trade Organization”, 
https://ustr.gov/sites/default/files/Report_on_the_Appellate_Body_of_the_World_Trade_Orga
nization.pdf. 

 


