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Ανακοίνωση Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) σχετικά με την
Απόφαση ΠΟΕ έγκρισης εμπορικών αντιμέτρων της ΕΕ, ύψους $ 4 δισ., έναντι των ΗΠΑ,
λόγω επιδοτήσεων στην α/αεροπορική βιομηχανία (εταιρεία παραγωγής πολιτικών
αεροσκαφών Boeing).
Απόφαση ΠΟΕ
Στις 13 Οκτωβρίου τρ.έ., η Διαιτησία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO Arbitrator)
εξέδωσε Απόφαση “United States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft - Second
Complaint” (DS353)”, βλ. https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/353arb_e.htm,
σχετικά με εγκριθέν ύψος εμπορικών αντιμέτρων που μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά των ΗΠΑ, τάξης $3.993.212.564 ετησίως ($ 4 δισ. κατά σχετική
στρογγυλοποίηση), κατόπιν συναφούς περαιτέρω έγκρισης του ΣΕΔ / Σώματος Επίλυσης
Διαφορών. Σύμφωνα με τη Διαιτησία ΠΟΕ, το εγκριθέν επίπεδο αντιμέτρων θεωρείται “ανάλογο
με τον βαθμό και τη φύση των δυσμενών επιπτώσεων που διαπιστώθηκε υφίστανται”, για την
αεροπορική βιομηχανία ΕΕ, ως αποτέλεσμα των επιδοτήσεων ΗΠΑ στην εταιρεία Boeing.
Παρεμφερώς, σύνοψη των ευρημάτων της εν λόγω Απόφασης εντοπίζεται στην ιστοσελίδα
“WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries148US – LARGE CIVIL AIRCRAFT
(2ND
COMPLAINT)1(DS353)”,
βλ.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds353sum_e.pdf.
Ανακοίνωση USTR
Αυθημερόν, 13/10, εξεδόθη η σχετική Ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου
ΗΠΑ (USTR) “EU Has No Legal Basis to Impose Aircraft Tariffs; WTO Award Relates Only to
Now-Repealed Tax Break, Rejects EU Request on Other Measures”, βλ. https://ustr.gov/aboutus/policy-offices/press-office/press-releases/2020/october/eu-has-no-legal-basis-imposeaircraft-tariffs-wto-award-relates-only-now-repealed-tax-break-rejects,
σε
οποία
υποστηρίζονται τα ακόλουθα:
- Η Απόφαση ΠΟΕ στερεί από την ΕΕ νομική βάση επιβολής δασμολογικών αντιποίνων κατά
εισαγωγών προϊόντων ΗΠΑ. Η Διαιτησία ΠΟΕ απέρριψε τις αιτιάσεις της ΕΕ περί σχετικού
της δικαιώματος επιβολής αντιμέτρων αναφορικά με τις καταγγελθείσες επιδοτήσεις α)
έρευνας/ανάπτυξης (R&D) της ανεξάρτητης α/Αεροδιαστημικής Αρχής NASA / National
Aeronautics and Space Administration, και β) του Υπουργείου Άμυνας (DoD). Παράλληλα,
η Διαιτησία ΠΟΕ δεν έλαβε υπόψη τις αιτιάσεις της ΕΕ περί δικαιώματος επιβολής
καθολικών (σ.σ. χρονολογικά) αντιμέτρων της ΕΕ αναφορικά με το ευνοϊκό, για την Boeing,
φορολογικό καθεστώς Πολιτείας Washington “Washington State Business & Occupation”,
περιορίζοντας τις σχετικές επιπτώσεις στην αεροπορική βιομηχανία της ΕΕ μόνο ως προς
την περίοδο 2012/15.
- Η Διαιτησία ΠΟΕ ενέκρινε μερικώς μόνο δικαίωμα της ΕΕ για επιβολή εμπορικών
αντιμέτρων ως προς τις φοροαπαλλαγές (σε Boeing) Πολιτείας Washington, ενώ, επειδή η
εν λόγω Πολιτεία κατάργησε το επίμαχο φορολογικό καθεστώς τον Απρίλιο 2020, η ΕΕ δεν
έχει πλέον έγκυρη νομική βάση επιβολής αντιποίνων κατά των ΗΠΑ (εφόσον οι ΗΠΑ, ως

διατείνονται, έχουν συμμορφωθεί πλήρως με κανόνες ΠΟΕ). Γι’ αυτόν τον λόγο (τονίζεται),
οιαδήποτε επιβολή δασμολογικών αντιποίνων, έναντι αμερικανικού μέτρου το οποίο όμως
έχει ήδη εξαλειφθεί, εκλαμβάνεται ως ενέργεια αντίθετη με τους κανόνες ΠΟΕ και θα
επιφέρει άμεση αντίδραση των ΗΠΑ.
- Οι ΗΠΑ επιζητούν δίκαιη επίλυση ως προς τις επιδοτήσεις της ΕΕ στην εταιρεία Airbus, με
οποίες έχει προκληθεί σημαντική ζημία στην α/αεροπορική βιομηχανία. Συναφώς,
αναμένεται από την ΕΕ θετική κατά το δυνατόν τοποθέτηση ως προς τις προτάσεις των ΗΠΑ
για επίλυση του ζητήματος των επιδοτήσεων στις εκατέρωθεν εμπλεκόμενες αεροπορικές
βιομηχανίες.
Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Συναφώς με παραπάνω, επισημαίνεται Ανακοινωθέν Τύπου της Ε. Επιτροπής "Boeing subsidy
case: World Trade Organization confirms EU right to retaliate against $4 billion of U.S. imports,
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2192. Σύμφωνα με την εν λόγω
ανακοίνωση, η ΕΕ προτίθεται συνεχίσει περαιτέρω διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ σε αναζήτηση
αμοιβαία αποδεκτής λύσης του ζητήματος των επιδοτήσεων Boeing/Airbus, για αποκλιμάκωση
και κατάργηση των σχετικών δασμολογικών αντιποίνων "Airbus tariffs" που επέβαλαν οι ΗΠΑ
από 10/2019, ενώ, όμως, σε περίπτωση μη συνεργασίας της άλλης πλευράς η ΕΕ θα
προχωρήσει σε επιβολή αντίστοιχων αντιποίνων.
Άλλως, όπως στην επιγραμματική δήλωση (twitter) του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ.
Dombrovskis, https://twitter.com/VDombrovskis : "BOEING: The EU will immediately reengage with the U.S. in a positive and constructive manner to decide on next steps. Our strong
preference is for a negotiated settlement. Otherwise, we will be forced to defend our interests
& respond in a proportionate way."

