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Περίληψη 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται επί των θεμελιωδών παραγόντων, οι οποίοι 

μεταμορφώνουν την Κοινή Εμπορική Πολιτική (ΚΕΠ) της Συνθήκης της Ρώμης σε 

μια νέα μορφή, αυτή της Κοινής Εμπορικής και Επενδύσεων Πολιτική (ΚΕΕΠ) υπό 

τις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.    

 

Επί της ουσίας, εξετάζουμε τρεις κατηγορίες των επεξηγηματικών παραγόντων, οι 

οποίες απορρέουν από την οικονομική δυναμική της παγκοσμιοποίησης, τη θεσμική 

αλλαγή των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων (ΑΞΕ) στη διαμόρφωση νέων προτύπων για τις Διεθνείς Συμφωνίες και 

στη νέα προσέγγιση της ΕΕ προς τρίτες χώρες.    

Η καινούργια θεσμική τάξη πραγμάτων - ασχέτως εάν έχει προκληθεί από τους 

ανωτέρω επεξηγηματικούς παράγοντες ή από ένα όραμα της θέσης της ΕΕ στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά – οπωσδήποτε αναταράσσει τις παραδοσιακές σχέσεις των 

κρατών μελών με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια 

ταχύτερη εξελικτική πορεία για την καθιέρωση μιας αυθεντικής ΚΕΕΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 

 

Abstract 

This thesis focuses on the fundamental drivers conceived of being capable of 

transposing the Common Trade Policy (CTP) of the Rome Treaty into ‘a’ Common 

Trade and Investment Policy (CTIP) under the provisions of the Treaty of Lisbon. 

In essence, we examine three categories of explanatory variables. These are:  the 

economic dynamics of globalisation, the institutional change of the Treaties of the 

European Union, the determinant role of the Foreign Direct Investment (FDI) in 

shaping new standards for International Agreements and in necessitating a new 

approach of the EU towards third countries. 

This new institutional order - irrespective of whether they are the initial cause 

resulting in the above mentioned explanatory factors or it is the result of a vision by 

the EU securing a place in the globalised market - disturbs the traditional relations of 

Member States with the Institutions of the EU and at the same time creates the 

necessary prerequisite for an enhanced evolution for establishing a truly CTIP. 
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Εισαγωγή 

 
Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας συνοψίζεται στον τίτλο της, ' η εξελικτική 

πορεία της κοινής Ευρωπαϊκής Εμπορίου και Επενδυτικής Πολιτικής (ΚΕΕΠ)'. 

Η μεθοδολογία της έρευνας εστιάζεται στα εργαλεία της Θεσμικής Προσέγγισης  σε 

μια προσπάθεια κατανόησης γιατί  η πορεία της παραδοσιακής ΚΕΠ δεν επεξηγείται 

με βάση τον χρόνο - από την Συνθήκη της Ρώμης μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας - 

αλλά κυρίως ερμηνεύεται από τρεις κατηγορίες επεξηγηματικών παραγόντων, οι 

οποίες απαντούν τα τρία ερωτήματα της έρευνας:  

Α. 'Γιατί' απεδείχθη αναγκαία η αλλαγή των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ιδιαίτερα το Άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Β. 'Γιατί' η δυναμική των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) , πρώτον,  

δημιουργεί την αναγκαιότητα της ένταξής τους στην ΚΕΠ και, δεύτερον, 

μεταλλάσει την ΚΕΠ σε ΚΕΕΠ. 

Γ. 'Γιατί' οι επιπτώσεις των θεσμικών αλλαγών διαμορφώνουν νέους ρόλους 

για τους θεσμούς της ΕΕ και καθιερώνουν νέα πρότυπα για τις Διεθνείς 

Συμφωνίες, με πολλαπλές επιπτώσεις.  

Τονίζουμε πως η Θεσμική Προσέγγιση αυτής της εργασίας απέχει από την 

ποσοτικοποίηση των επερχόμενων αλλαγών και συνεπώς στερείται της δυνατότητας 

των Προβλέψεων ή των Εκτιμήσεων Αντίκτυπου.  

 

Οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας, είναι τρεις. Ο πρώτος αφορά στην 'κριτική' 

εξέταση των πεδίων εφαρμογής του κανονισμού των μεταβατικών ρυθμίσεων για τις 

Διμερείς Συμφωνίες.  

Ο δεύτερος, στην σε βάθος εξέταση των βασικών προσανατολισμών της ΕΕ για την 

μελλοντική πολιτική επενδύσεων. (Προτάσεις για την ολοκλήρωση μιας σφαιρικής 

προσέγγισης γίνονται και από την γράφουσα).  
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Και  ο  τρίτος στόχος έχει να κάνει με μια κριτική ανάλυση των δύο 'υπό 

διαπραγμάτευση΄ Διεθνών Συμβάσεων - η πρώτη μεταξύ ΕΕ και Καναδά και η 

δεύτερη μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ -  καταθέτοντας προτάσεις για την καθιέρωση διαφανών 

διαδικασιών και εμπεριστατωμένων δράσεων για την δημοκρατική λογοδοσία και 

νομιμοποίηση. 

 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της θεσμικής προσέγγισης, η κριτική ανάλυση των 

αλλαγών των Συνθηκών μας οδηγεί στις ακόλουθες προτάσεις: 

1. Τη θέσπιση ενός Συμφώνου Κατανόησης (Memorandum of Understanding 

(MoU)) μεταξύ ΕΚ, Συμβουλίου και Επιτροπής, το οποίο θα αποσαφηνίζει τα 

ακόλουθα: 

i. Τα «μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της 

ΚΕΠ», στο άρθρο 207 (2) της ΣΛΕΕ, να είναι αποτυπωμένα. 

ii. Τη δέσμευση  του Συμβουλίου να προσκαλέσει εκπροσώπους 

του ΕΚ να συμμετάσχουν σε όλες τις συναντήσεις του 

COREPER II. 

2. Να μην εξουσιοδοτηθεί καμία νέα ΔΕΣ από την Επιτροπή (άρθρο 9 του Καν. 

1219/2012) χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚ. 

3. Την επίσπευση κατάθεσης πρότασης νομοθετικού περιεχομένου για μια 

Σφαιρική Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις ΑΞΕ, με διατάξεις που να 

ελευθερώνουν συναφή τμήματα της οικονομίας. 

4.  Για τις 'επενδύσεις χαρτοφυλακίου' να προταθεί από την Επιτροπή, υπό την 

μορφή Οδηγίας, το νομικό πλαίσιο που θα τις κατατάσσει είτε στην 

κατηγορία των ΑΞΕ  είτε στην κατηγορία του 'κερδοσκοπικού κεφαλαίου'.   

5. Την ‘επιλεκτική’ αμφισβήτηση για την ενσωμάτωση ενός Μηχανισμού 

Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Κρατών υποδοχής και ΑΞΕ με προέλευση την 

ΕΕ, είτε αυτός ο Μηχανισμός θα αφορά στην αιτούσα πρόταση (σημείο 3), 

είτε θα αφορά στις δύο υπό διαπραγμάτευση διεθνείς Συμφωνίες, δηλαδή: 

 στην  Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά 

(ΣΟΕΣ) 

 στη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ 

και τις ΗΠΑ (ΔΕΕΣ - ΤΤΙΡ). 

6. Και την επανεκτίμηση του οικονομικού Αντίκτυπου της ΣΟΕΣ και της ΔΕΕΣ, 

είτε λόγω μεθοδολογίας, είτε λόγω της κρίσης που καθιστά αναγκαία 

‘πρόσφατες εκτιμήσεις’. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΕΠ) ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΞΕ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

1.1. ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Κοινή Εμπορική Πολιτική (KΕΠ)  είναι ένας από τους δυναμικότερους και 

συνεχώς εξελισσόμενους τομείς της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής  Πολιτικής.
1
 

Με βάση την τελωνειακή ένωση και το κοινό δασμολόγιο, αποτελείται από ένα 

σύνολο ενιαίων αρχών που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις των κρατών μελών της 

Ένωσης με τις τρίτες  χώρες. Όπως κατοχυρώνεται με το άρθρο 3, παράγραφος 1, 

στοιχείο (ε)
 2

 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
 3

, η 

Κοινή Εμπορική Πολιτική (KΕΠ), αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. 

Πρακτικά δηλαδή, μόνο η Ένωση, μπορεί να νομοθετεί και να υιοθετεί νομικά 

δεσμευτικές πράξεις για λογαριασμό των κρατών μελών, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά.
4
 

Η σταδιακή ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση τη 

μεγαλύτερη ανοιχτή οικονομία στον κόσμο (κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.000 ευρώ για 500 

εκατομμύρια καταναλωτές) και το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο για 80 χώρες
5
.  H 

ΕΕ-27 το 2010 ήταν η πρώτη εμπορική δύναμη με 19% του διεθνούς εμπορίου, με 

24,4% των εισροών και 32,6% εκροών των άμεσων ξένων επενδύσεων και με την πιο 

ανοιχτή αγορά στον τομέα των υπηρεσιών.
6
 

Μέχρι σήμερα, Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και κράτη μέλη εργάζονται από κοινού για 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τους 

εμπορικούς εταίρους  και την ενθάρρυνση των διεθνών συνεργασιών. Ιδιαίτερη 

προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

                                                           
1  Bλ.  Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), άρθρο 205 το οποίο τονίζει : 'H 

δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ... 'έχει ως γνώμονα τις αρχές, προωθεί τους στόχους και 

διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου V της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση'.  

2 ΣΛΕΕ, άρθρο 3 (1)(ε):“Η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στους ακόλουθους τομείς: (…), (ε) 

Κοινή Εμπορική Πολιτική”.  

3 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30.03.2010, C 83/47. 

4 ΣΛΕΕ, άρθρο 2 (1): “Όταν οι Συνθήκες απονέμουν στην Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα σε 

συγκεκριμένο τομέα, μόνον η Ένωση δύναται να νομοθετεί και να εκδίδει νομικά δεσμευτικές πράξεις, 

ενώ τα κράτη μέλη έχουν την εν λόγω δυνατότητα μόνο εάν εξουσιοδοτούνται προς τούτο από την 

Ένωση ή μόνο για να εφαρμόσουν τις πράξεις της Ένωσης”.  

5 European Commission, “Why the European Union is an essential trade partner”, Brussels, 

09.10.2012 http://eeas.europa.eu/delegations/rwanda/documents/press_corner/news/20121003_en.pdf 

6 Στο ίδιο 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:el:PDF
http://eeas.europa.eu/delegations/rwanda/documents/press_corner/news/20121003_en.pdf
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και των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των εμποδίων στις 

αγορές των τρίτων χωρών.
7
 Η προσοχή της Ένωσης εστιάζεται κυρίως στην 

καταπολέμηση του προστατευτισμού και στην κατάργηση των κανονιστικών 

εμποδίων ώστε να διασφαλιστεί η σωστή άσκηση των δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων, οι νόμιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά και οι ίσοι όροι 

ανταγωνισμού.
8
  

Το μεγαλύτερο αυτό άνοιγμα της Ευρώπης στο εμπόριο και στις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις εκτιμάται, μεταξύ άλλων, ότι επιφέρει τριπλό όφελος: α) αύξηση της 

οικονομικής ανάπτυξης, β) χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή και γ) 

περισσότερες θέσεις εργασίας.
9
 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

η πρόοδος των σχέσεων της Ένωσης με τους στρατηγικούς της εταίρους αναμένεται 

να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ περίπου κατά 1% και πλέον έως το 2020 ενώ πάνω από 

36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από τις συναλλαγές 

της με τον υπόλοιπο κόσμο.
10

   

Σε ένα πλαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίος 

φορέας - καθώς εκπροσωπείται από την Επιτροπή και όχι από τα κράτη μέλη -   

διαπραγματεύεται με εμπορικούς εταίρους ανά τον κόσμο, συνάπτοντας διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες στο πλαίσιο των διμερών και πολυμερών σχέσεων της.
11

 Η 

Επιτροπή, συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ, όπως στις ομάδες G8 και 

G20, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
12

 

Η πολιτική εμπορίου ακολουθεί μια ομοσπονδιακή κατεύθυνση, μια από πάνω προς 

τα κάτω (top-down) προσέγγιση στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

περιορίζοντας το χώρο δράσης και τη δυνατότητα ελιγμών των κρατών μελών.
13

  

Το περιεχόμενο και το πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (KΕΠ), 

έχει κατά καιρούς διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται 

στις νέες πραγματικότητες που επιβάλλουν οι αναδυόμενες προκλήσεις του ολοένα 

                                                           
7 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις: 

“Προώθηση της συμμετοχής των στρατηγικών οικονομικών εταίρων μας στη βελτίωση πρόσβασης 
στην αγορά: Προτεραιότητες δράσης για την εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο”. COM(2011)114, 

τελικό, Βρυξέλλες, 10.03.2011, σελ.2.  

8 Στο ίδιο, σελ.3 

9 Ανακοίνωση της Επιτροπής, “Εμπόριο, Ανάπτυξη και Πολιτικές Υποθέσεις. Η Εμπορική Πολιτική 

ως βασική συνιστώσα της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ”, COM (2010) 612 τελικό, Βρυξέλλες, 

09.11.2010.  

10 Στο ίδιο. 

11 H πρόσφατη Εντολή στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 207 (3) και το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ για 

τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

548_el.htm) είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς μια κοινή πολιτική με γνώμονα την αναθεωρημένη 

KΕΠ.  

12 European Commission, Commission Staff Working Document, “Capital Movements and 

Investment in the EU”, SWD (2012) 6, Brussels, 03.02.2012, σελ.14.  

13 Rafael Leal-Arcas, “Is Lisbon the Answer or the Anathema to EC Trade Law and Policy?” in 

Kierkegaard S, The Dynamics of Trade Law and Economics, International Association of IT Lawyers, 

2008, σελ.149 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_el.htm
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μεταβαλλόμενου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Η υιοθέτηση της Συνθήκη της 

Λισσαβόνας, με ισχύ  την 1η Δεκεμβρίου 2009, αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια 

βελτίωσης του υπάρχοντος Ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος που φιλοδοξεί να  

τοποθετήσει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια οικονομία και να θέσει 

νέα προοπτική στην μελλοντική πορεία της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, 

συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο, στη μακρόχρονη ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης. 

Συγκεκριμένα με την εισαγωγή των άρθρων 206 και 207 ΣΛΕΕ, επεκτείνεται για 

πρώτη φορά το πεδίο εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και περιλαμβάνει: “τη σύναψη δασμολογικών και 

εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και 

τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας, τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

(…)”.
14

  

 

Καθίσταται σαφές ότι αγαθά και τομείς των υπηρεσιών, των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και των άμεσων ξένων επενδύσεων όταν σχετίζονται με το 

εμπόριο, εμπίπτουν στη σφαίρα εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής και 

συνεπώς στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Η επέκταση της ΚΕΠ 

συγκρινόμενη με την Συνθήκη της Νίκαιας, περιλαμβάνει την αφαίρεση των 

εξαιρέσεων που αφορούσε τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών στον τομέα 

του εμπορίου των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όπου απαιτείται 

πλέον ομοφωνία του Συμβουλίου.
15

 

 

Για τη θέσπιση των μέτρων εφαρμογής της ΚΕΠ, επικρατεί πλέον η συνήθη 

νομοθετική διαδικασία, (δηλαδή Συναπόφαση του Συμβουλίου και ΕK), με σαφώς 

ενισχυμένο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
16

 Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις για την πρόοδο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, για τη σύναψη των 

οποίων απαιτείται και η έγκριση του Κοινοβουλίου. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Άρθρο 207 (1) ΣΛΕΕ, Βλ. κεφ.2 της παρούσας εργασίας για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση 

15 Άρθρο 207 (4) ΣΛΕΕ, Επίσης κεφ.2 

16 Η διαδικασία συναπόφασης καθιερώθηκε με η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1992), ενώ με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) διευρύνθηκε και έγινε πιο αποτελεσματική. Με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, μετονομάστηκε σε συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και έγινε η βασική νομοθετική διαδικασία στο σύστημα λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-detail.html 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-detail.html
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1.2. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 της ΣΛΕΕ,  

αποτελούν νέα έννοια στο περιεχόμενο της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής. Ωστόσο οι 

όροι “άμεσες επενδύσεις” δεν ήταν άγνωστες στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, εμφανίστηκαν 

ήδη στο κεφαλαίο για τις κινήσεις και πληρωμές, στο άρθρο 57, της Συνθήκης ΕΚ.
17

 

Αν και η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτυγχάνει να ορίσει τις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις, η έννοια τους μπορεί να εντοπιστεί έμμεσα στο παράγωγο ενωσιακό 

δίκαιο.
18

 Παράδειγμα αποτελεί η Οδηγία 88/361/ΕΟΚ
19

 της 24
ης

 Ιουνίου 1988 για την 

εφαρμογή του άρθρου 67 της Συνθήκης ΕΟΚ:  

«Οι επενδύσεις πάσης φύσεως στις οποίες προβαίνουν τα φυσικά πρόσωπα, οι 

εμπορικές, βιομηχανικές ή χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και οι οποίες 

χρησιμεύουν για τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων 

ανάμεσα στον παρακοινωνό και τον επικεφαλής της επιχείρησης ή την 

επιχείρηση για την οποία προορίζονται τα κεφάλαια αυτά για την άσκηση μιας 

οικονομικής δραστηριότητας. Ο όρος αυτός λοιπόν πρέπει να εκλαμβάνεται 

υπό την ευρύτερή του έννοια».
20

 

Η ονοματολογία της Οδηγίας, παρέχει αρκετά παραδείγματα του πεδίου της 

εφαρμογής των ΑΞΕ, όπως η δημιουργία και επέκταση των υποκαταστημάτων ή των 

νέων επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά στον παρακοινωνό και πλήρης 

απόκτηση υφιστάμενων επιχειρήσεων
21

, η συμμετοχή σε νέες υφιστάμενες 

επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών οικονομικών 

                                                           
17

 Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενοποιημένη απόδοση),  Επίσημη Εφημερίδα 

των ΕΚ 2002 C 325/1, άρθρο 57(1) ΣΕΚ: «Οι διατάξεις του άρθρου 56 δεν θίγουν την εφαρμογή, 

έναντι τρίτων χωρών, τυχόν περιορισμών που ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 1993 δυνάμει του εθνικού ή 

του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες που αφορούν 

άμεσες επενδύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε ακίνητα, εγκατάσταση, παροχή 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή εισδοχή τίτλων σε κεφαλαιαγορές». 
18

August Reinisch, «The Division of Powers between the EU and its Member States “After Lisbon”», 

European Yearbook of International Economic Law, Special Issue: International Investment Law and 

EU Law, Springer 2011, σελ. 46 
19

 Στις διατάξεις της Οδηγίας 88/361/ΕΟΚ, σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων, προσαρμόστηκε και η 

ελληνική νομοθεσία μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, καταργώντας κάθε περιορισμό κίνησης 

κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εφαρμογή της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ οδήγησε στην απαγόρευση κάθε περιορισμού κίνησης κεφαλαίων, όχι μόνο μεταξύ των 

κρατών μελών αλλά και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Αναλυτικά βλ. Παναγιώτη 

Γκλαβίνη, “Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο-γενικές αρχές, διεθνές εμπόριο, Ξένες επενδύσεις”, 

εκδ.Σάκκουλα Άθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009, σελ.437-438 
20

 Οδηγία 88/361/ΕΟΚ, ΦΕΚ 1988 L 178/5  
21

 Όπως επισημαίνεται στις επεξηγηματικές σημειώσεις: “Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 

Ι (1) της ονοματολογίας, περιλαμβάνουν τις νομικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις (θυγατρικές 100 %) και 

τα υποκαταστήματα”. Οδηγία 88/361/ΕΟΚ, ΦΕΚ 1988 L 178/5. 
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δεσμών
22

, η χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων για τη δημιουργία ή διατήρηση 

σταθερών οικονομικών δεσμών
23

 και η επανεπένδυση κερδών με σκοπό τη 

διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών. 

 

Πρόσθετα σημεία αναφοράς στον καθορισμό της έννοιας των ΑΞΕ, αποτελούν οι 

ορισμοί του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/OECD) 

και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ/IMF), οι οποίοι ανταποκρίνονται 

στον ορισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ/ECJ) και δίνουν 

έμφαση στην “ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ του άμεσου επενδυτή και της 

επιχείρησης και ενός σημαντικού βαθμού επίδρασης στη διοίκηση της επιχείρησης” 

(ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των κοινών μετοχών) ως βασικών στοιχείων των 

ΑΞΕ.
24

   

Η κοινή ανάγνωση του Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου στον καθορισμό των ΑΞΕ, 

διευκολύνει την κατανόηση των άρθρων 206-207 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ) στην 

οριοθέτηση του πεδίου της νέας αρμοδιότητας των ΑΞΕ. ‘Όπως γίνεται αντιληπτό, 

λόγω του βραχυπρόθεσμου και πολλές φορές κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

παρουσιάζουν εξαιρούνται οι αποκαλούμενες «επενδύσεις χαρτοφυλακίου
25

 αλλά και 

οι υπόλοιπες κατηγορίες ΑΞΕ όπως των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

των δανείων και των δημοσίων συμβάσεων».
26

 

Δεδομένου ότι οι ΑΞΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή δυναμική 

της χώρας υποδοχής καθώς μεταξύ άλλων, επιφέρουν διάχυση της τεχνολογίας, 

                                                           
22

 Όσον αφορά τις εταιρείες που αναφέρονται στο σημείο Ι (2) της ονοματολογίας και που έχουν το 

καταστατικό εταιρειών κατά μετοχές ή υπάρχει συμμετοχή με χαρακτήρα άμεσων επενδύσεων, εφόσον 

το πακέτο των μετοχών που βρίσκεται στην κατοχή ενός φυσικού προσώπου, μιας άλλης επιχείρησης ή 
οιουδήποτε άλλου κατόχου δίνει στους μετόχους αυτούς, είτε δυνάμει των διατάξεων της εθνικής 

νομοθεσίας επί των εταιρειών κατά μετοχές είτε με διαφορετικό τρόπο, τη δυνατότητα πραγματικής 

συμμετοχής στη διαχείριση της εν λόγω εταιρείας ή τον έλεγχό της”. Οδηγία 88/361/ΕΟΚ, ΦΕΚ 1988 

L 178/5. 
23

 “Με τον όρο μακροπρόθεσμα χορηγούμενα δάνεια που έχουν χαρακτήρα συμμετοχής, και 

αναφέρονται στο σημείο Ι (3) της ονοματολογίας, νοούνται τα δάνεια διάρκειας πάνω από πέντε έτη 

που προορίζονται να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν στενούς οικονομικούς δεσμούς. Τα κυριότερα 

παραδείγματα που είναι δυνατόν να αναφερθούν είναι τα δάνεια που χορηγούνται από μια εταιρεία 

στις θυγατρικές της ή σε εταιρείες επί των οποίων έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τα δάνεια που 

συνδέονται με μία συμμετοχή στα κέρδη. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης τα δάνεια που 

χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών 

οικονομικών δεσμών”. Οδηγία 88/361/ΕΟΚ, ΦΕΚ 1988 L 178/5. 
24

 August Reinisch, «The Division of Powers between the EU and its Member States “After Lisbon”», 

European Yearbook of International Economic Law, Special Issue: International Investment Law and 

EU Law, Springer 2011, σελ.47. 
25

 Ως “την απόκτηση μετοχών στην κεφαλαιαγορά με αποκλειστική πρόθεση την τοποθέτηση 

χρημάτων χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση επηρεασμού της διαχείρισης και του ελέγχου της επιχείρησης”, 

περιέγραψε την έννοια της επένδυσης χαρτοφυλακίου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(Ανακοίνωση Επιτροπής “Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων”, 

COM(2010)343 τελικό, Βρυξέλλες, 07.07.2010, σελ.3) 
26

 Άγγελος Δημόπουλος, «DRAFT: The Common Commercial Policy after Lisbon: Establishing 

parallelism between internal and external economic policy?», Advanced Issues of European Law: Re-

thinking the European Constitution in an Enlarged European Union,  Jean Monnet Seminar, 6
th

 Session, 

20-27.04.2008. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0343:FIN:EL:PDF
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εισαγωγή δεξιοτήτων στον εγχώριο πληθυσμό, νέες συνθήκες ανταγωνισμού, τόνωση 

των εξαγωγών, θέσεις εργασίας και μια σειρά άλλων θετικών επιπτώσεων που 

οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας 

της χώρας εγκατάστασης, τα κράτη μέλη της ΕΕ καταβάλλουν προσπάθειες 

προσέλκυσης ξένων επενδυτών. 

 

1.2α Ποιοι Παράγοντες δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις ΑΞΕ; 

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία , είτε ακαδημαϊκές  μελέτες και άρθρα, είτε αναλυτικών 

εργασιών διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και η UNCTAD, επιβεβαιώνουν πως 

το περιβάλλον της ΕΕ είναι:  οικονομικό (όπως η εσωτερική αγορά βασισμένη στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των Εμπορευμάτων, των Προσώπων, των Υπηρεσιών και των 

Κεφαλαίων), πολιτικό (όπως το δημοκρατικό πολίτευμα και τις Αξίες που εξυπηρετεί 

η Ένωση) και νομικό (με την κατοχύρωση της Ανεξαρτησίας των Θεσμών και την 

έννομη τάξη). Συνεπώς, το περιβάλλον της ΕΕ είναι κατάλληλο και ελκυστικό.  

Όμως για την Επιτροπή το ισχύον ενωσιακό περιβάλλον δεν είναι επαρκές διότι οι 

άμεσοι ανταγωνιστές της ΕΕ προσφέρουν 'κάτι ' περισσότερο:  "... οι αναδυόμενες 

οικονομίες αγοράς δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο ως επενδυτές αλλά και ως 

αποδέκτες επενδύσεων, ακόμη και μέσω χρηματοδοτούμενων από το κράτος 

επενδύσεων όπως τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, τα οποία διαθέτουν σε σχέση με το 

παρελθόν όχι μόνο περισσότερα περιουσιακά στοιχεία αλλά και πιο διαφοροποιημένες 

επενδυτικές πολιτικές."
27

 

Συνεπώς, εάν η ΕΕ δεν επιθυμεί 'να μείνει στο περιθώριο του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού για την προσέλκυση και την προώθηση επενδύσεων', τότε μια 'άλλη' 

πολιτική στον τομέα των επενδύσεων  πρέπει να προταθεί.  Και η Επιτροπή όπως θα 

αναλύσουμε στο 4
ο
 κεφάλαιο προκρίνει τις δικές της προτάσεις.  

1.2β Γιατί οι ΑΞΕ είναι σημαντικές για μια οικονομία?  

Αυτό το ερώτημα έχει απασχολήσει θεωρητικά τον ακαδημαϊκό κόσμο από το τέλος 

του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Το φαινόμενο, όμως, της θεαματικής κίνησης 

κεφαλαίων - ειδικότερα των ΑΞΕ - απαντάται κατά την εποχή του χρυσού κανόνα (ή 

καλύτερα την 1η εποχή της παγκοσμιοποίησης). Η απάντηση στο ερώτημα 

συνοψίζεται σε μία αλγεβρική σχέση: 

                                                           
 
27 COM (2010) 343, τελικό, σελ.4  

Η Επιτροπή καθόρισε την προσέγγισή της ως προς τα κρατικά επενδυτικά ταμεία το 2008. Βλέπε: 

COM(2008) 115, της 27.02.2008. 
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ΑΕΠ = Κατανάλωση + Επενδύσεις + Δημόσιες Δαπάνες + Εξαγωγές - Εισαγωγές 
28

 

Για τις ανάγκες αυτού του κεφαλαίου θα υιοθετήσουμε τον ορισμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τις ΑΞΕ: "Σε γενικές γραμμές, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) 

θεωρείται ότι περιλαμβάνουν κάθε ξένη επένδυση η οποία χρησιμοποιείται για την 

ανάπτυξη σταθερών και άμεσων σχέσεων με την επιχείρηση στην οποία διατίθενται τα 

κεφάλαια για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας."
29

 

Οι ΑΞΕ συμπληρώνουν τις Επενδύσεις της χώρας υποδοχής και μέσω του 

πολλαπλασιαστή (είτε είναι θετικός είτε αρνητικός ) επιδρούν άμεσα στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).  

Μέσω της αύξησης του ΑΕΠ η Κατανάλωση θα αυξηθεί, και σε μια οικονομία όπως 

της Ελλάδας με πρότυπο ανάπτυξης την κατανάλωση, οι ΑΞΕ δημιουργούν θέσεις 

απασχόλησης, αλλά ενδεχομένως να έχει και άλλες επιπτώσεις, τις οποίες εξετάζουμε 

κατωτέρω. 

Η αιτιατή σχέση : Επενδύσεις  ---->  AEΠ  ενέχει μια σειρά άλλων θετικών 

επιπτώσεων, όπως τα αυξημένα έσοδα της φορολογίας για δύο λόγους : α) έχουν 

δημιουργηθεί νέες επιχειρήσεις μέσω των ΑΞΕ, οπότε ευρύνουν τη φορολογητέα 

βάση και β) το αυξημένο ΑΕΠ αυξάνει τα φορολογητέα έσοδα. Οπότε οι δαπάνες 

του δημοσίου δύνανται να αυξηθούν εάν δεν υπάρχουν περιορισμοί  (όπως 

ισοσκελισμένο /-α  προϋπολογισμό ή ισοζύγια πληρωμών).   

Η αιτιατή σχέση:  ΑΞΕ  --- >  Εξαγωγές είναι ουσιαστική διότι συντρέχουν τρεις 

λόγοι: 

                                                           
28Όλα τα βιβλία "Μακρο-οικονομίας" (όπως, N.Gregory Mankiw, "Macroeconomics"3

rd
 edition, 

Worth Publishers, 1997"), αναφέρονται επεξηγηματικά στην αλγεβρική σχέση βάσει των πέντε 

κατηγοριών των δαπανών του ΑΕΠ και αναφέρονται στους εθνικούς λογαριασμούς. Οπότε οι 

ακόλουθες σχέσεις είναι απλοποιημένες και μπορούν να εξεταστούν και ως Υποθέσεις εργασίας: 

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι ίσο με τις δαπάνες για Κατανάλωση (Κ) συν τις Επενδύσεις (Ε) -

εγχώριες και ΑΞΕ - συν τις Δαπάνες του Δημοσίου (Δ) συν τις Εξαγωγές (Χ) μείον τις δαπάνες για 

Εισαγωγές (Μ). 

Η Κ = κ ΑΕΠ - δηλαδή η κατανάλωση βασίζεται στο Εισόδημα ή είναι συνάρτηση του ΑΕΠ. 

Οι Ε = ι Κερδών - δηλαδή οι Επενδύσεις εξαρτώνται από το επιτόκιο (ι)  ή το ποσοστό κέρδους. 

Οι Δ = φ ΑΕΠ - δηλαδή οι δαπάνες του δημοσίου εξαρτώνται από το ποσοστό της Φορολογίας των 
φυσικών και νομικών προσώπων. 
Οι Χ = π Ανταγωνιστικότητας των Αγαθών και Υπηρεσιών ή εξαρτώνται από την Τιμή τους.  

Οι Μ = μ ΑΕΠ - οι Εισαγωγές εξαρτώνται από το φορολογητέο εισόδημα.  

29  COM (2010) 343, τελικό, σελ.2 

      Οι όροι "άμεσες επενδύσεις" εμφανίστηκαν στο κεφάλαιο για τις κινήσεις κεφαλαίων και 

πληρωμές της Συνθήκης ΕΚ και σήμερα απαντώνται στα άρθρα 63-66 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, 

ερμηνεύτηκαν από το Δικαστήριο δυνάμει της ονοματολογίας που επισυνάπτεται στο παράρτημα της 

οδηγίας 88/361/ΕΟΚ της 24ης Ιουνίου 1988 για την εφαρμογή του άρθρου 67 της Συνθήκης (ΕΕ L 178 

της 8.7.1988, σ. 5-18), η οποία με τη σειρά της βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε ευρέως αποδεκτούς 

ορισμούς του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ. Βλέπε π.χ. την απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2006, Test 

Claimants in the FII Group Litigation, Υπόθεση C-446/04, Συλλογή σ. I-11753, σκέψη 181. Βλέπε 

επίσης τις αποφάσεις της 24ης Μαΐου 2007, Holböck, C-157/05, Συλλογή σ. I-4051, σκέψη 34· της 

23ης Οκτωβρίου 2007, Επιτροπή κατά Γερμανίας, C-112/05, Συλλογή σ. I-8995, σκέψη 18· της 18ης 

Δεκεμβρίου 2007, Skatterverket v A, C-101/05, σκέψη 46· της 20ης Μαΐου 2008, Orange European 

Smallcap Fund, C-194/06, σκέψη 100· της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-

274/06, σκέψη 18· και της 26ης Μαρτίου 2009, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-326/07, σκέψη 35. 
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Πρώτον, "Μέσω των ΑΞΕ, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού που αποτελούν στοιχεία της σύγχρονης διεθνούς οικονομίας."
30

 

Δεύτερον , "Οι επενδύσεις και το εμπόριο χαρακτηρίζονται σήμερα από σχέση 

αλληλεξάρτησης και συμπληρωματικότητας. Το ήμισυ περίπου του παγκόσμιου 

εμπορίου διεξάγεται σήμερα μεταξύ θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες 

εμπορεύονται ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες."
31

    

Τρίτον, οι ΑΞΕ μέσω της καινοτομίας λόγω μεγέθους και έρευνας της μητρικής 

εταιρείας ενισχύουν τον ανταγωνισμό και έτσι τονώνουν το εμπόριο και τις εξαγωγές. 

Όσον αφορά στη σχέση των ΑΞΕ και τις Εισαγωγές, δυνητικά έχουμε δύο σενάρια - 

τα οποία εξαρτώνται από το πρότυπο ανάπτυξης της χώρας υποδοχής και τη 

στρατηγική ανάπτυξης.    

Έστω η στρατηγική ανάπτυξης εστιάζεται στην "υποκατάσταση των εισαγωγών", τότε 

οι ΑΞΕ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση - λόγω μεγέθους, λόγω τεχνολογίας και 

λόγω οργάνωσης με πλατύ δίκτυο οικονομικών σχέσεων - να γίνουν φορέας 

υποκατάστασης των εισαγωγών, άρα να μειώσουν τις εισαγωγές, υπό την 

προϋπόθεση πως το περιεχόμενο των εισαγωγών κατά μονάδα παραγωγής ενός 

αγαθού είναι μικρό. 

Έστω το πρότυπο ανάπτυξης βασίζεται στην Κατανάλωση και το περιεχόμενο των 

εισαγωγών κατά μονάδα παραγωγής ενός αγαθού είναι Υψηλό, τότε οι εισροές ΑΞΕ 

θα αυξήσουν τις εισαγωγές. 

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση των ΑΞΕ. Για μια χώρα με ανοικτή οικονομία, η 

παγκοσμιοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο για την εξειδίκευση και συγκριτικό 

πλεονέκτημα, όσο και για τη στρατηγική μιας πολιτικής για τις ΑΞΕ.  Το μέγεθος των 

ΑΞΕ είναι ενδεικτικό:  " Οι ροές ΑΞΕ, οι οποίες συνιστούν ταυτόχρονα αιτία και 

συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, ανήλθαν το 2007, έτος που προηγήθηκε της 

παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αναταραχής που έπληξε τις 

επενδύσεις, στο επίπεδο ρεκόρ των σχεδόν 1.500 δίσεκατ. ευρώ."
32

  

Όσον αφορά στην ΕΕ, τα μεγέθη είναι αποκαλυπτικά: "Σήμερα (2010), η ΕΕ είναι σε 

παγκόσμιο επίπεδο ο πρώτος αποδέκτης αλλά και η μεγαλύτερη πηγή ΑΞΕ. Η ΕΕ, 

κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά, επωφελείται από το άνοιγμά της στον υπόλοιπο 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των επενδύσεων."
33

 

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην παγκόσμια 

αγορά καθώς αποτελεί τον πρώτο αποδέκτη αλλά και τη μεγαλύτερη πηγή Άμεσων 

                                                           
30

 COM (2010) 343, τελικό, σελ.3 
31

 Στο ίδιο, σελ.3 
32 COM (2010) 343, τελικό, σελ.3  

Έκθεση παγκοσμίων επενδύσεων 2009 της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την 

ανάπτυξη (UNCTAD).  

http://unctad.org/en/Docs/wir2009overview_en.pdf 

33 COM (2010) 343, τελικό, σελ.4 

http://unctad.org/en/Docs/wir2009overview_en.pdf
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Ξένων Επενδύσεων.
34

 Παρά το κλίμα αβεβαιότητας της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και την ανησυχία των ξένων επενδυτών που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια, οι 

χώρες της Ευρώπης φαίνεται να διατηρούν τόσο την ανταγωνιστικότητα τους όσο και 

την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καταγράφοντας μάλιστα υψηλές αποδόσεις στις 

εισροές των ΑΞΕ (225 δις το 2011 από 130 δις το 2010).
35

  

Η κύρια δεξαμενή των ΑΞΕ στην Ευρώπη αποτελείται από ινδοευρωπαϊκές 

επενδύσεις  οι οποίες συνεισφέρουν πάνω από το 50% των Ευρωπαϊκών εισροών. Η 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι τρεις κύριοι επενδυτές εντός 

της Ένωσης. Σε επίπεδο χωρών εκτός της Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

παραμένουν μακράν ο μεγαλύτερος επενδυτικός εταίρος της ηπείρου ενώ μικρό 

ποσοστό που αντιπροσωπεύει μόλις το 5%, κατέχουν οι επενδύσεις των χωρών BRIC 

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας).
36

 

Η Ευρώπη αντίστοιχα είναι ο κυριότερος επενδυτής στην Νότια Αμερική και στην 

Ασία και όπως όλα δείχνουν οι διηπειρωτικές επενδύσεις κερδίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερο έδαφος.
37

  

Η Δυτική Ευρώπη, μετά την Κίνα, θεωρείται από τους επενδυτές ο δεύτερος 

ελκυστικός προορισμός σε ποσοστό 33% ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 21%.
38

 Η τελευταία ανταγωνίζεται τη 

Νότια Αμερική, τη Ρωσία και τις αναδυόμενες οικονομίες της Ινδίας και της 

Βραζιλίας.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, μικρο-οικονομικοί λόγοι και μακρο-οικονομικοί παράγοντες 

συνηγορούν υπέρ μιας ορθολογικής πολιτικής επενδύσεων. Σύμφωνα με την 

Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2010)343), οι ακόλουθοι παράγοντες είναι οι 

πλέον διαδεδομένοι:  

α. οι ΑΞΕ αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή κερδών, καινοτομίας και 

παραγωγικότητας,  

 β. οι ΑΞΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύσταση και οργάνωση των 

επιχειρήσεων και στην οργάνωση της απασχόλησης,   

γ. η σχέση μεταξύ ΑΞΕ και οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας είναι πολυσύνθετη, 

τόσο οι εισερχόμενες όσο και οι εξερχόμενες επενδύσεις έχουν συνολικά θετικό 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 

                                                           
34 Ανακοίνωση Επιτροπής “Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων”, 

COM(2010)343 τελικό, Βρυξέλλες, 07.07.2010, σελ.4 

35 Eurostat, Foreign Direct Investment Statistics for the European Union (2009-2011).  

36Greater Paris Investment Agency & KPMG “Global Cities Investment Monitor 2012, New 

Rankings, Trends and Criteria” σελ. 16 

37 Στο ίδιο, σελ.16 

38 Στο ίδιο, σελ.21 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0343:FIN:EL:PDF
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δ. δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα μετρήσιμη αρνητική επίπτωση των εξωτερικών 

επενδύσεων στη συνολική απασχόληση
39

, και 

ε.  "σε επίπεδο ΕΕ, οι εξερχόμενες επενδύσεις έχουν θετική και σημαντική συμβολή 

στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που εκδηλώνεται ειδικότερα 

με αύξηση της παραγωγικότητας."
40

  

Και καταλήγει η Ανακοίνωση της Επιτροπής: "... τα συνολικά οφέλη από την είσοδο 

ΑΞΕ στην ΕΕ είναι σαφώς προσδιορισμένα, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο των ξένων 

επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη βέλτιστη κατανομή των πόρων, 

τη μεταφορά τεχνολογίας και δεξιοτήτων, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την 

τόνωση του εμπορίου. Τούτο εξηγεί γιατί τα κράτη μέλη της ΕΕ όπως και οι υπόλοιπες 

χώρες του κόσμου, καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να προσελκύσουν ξένες 

επενδύσεις."
41

  

1.2γ Κίνητρα για τις ΑΞΕ 

Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης και των επιπτώσεων που 

αυτή επιφέρει στις χώρες υποδοχής μέσω της υλοποίησης μιας άμεσης ξένης 

επένδυσης, αποτελεί παραδοσιακά το κίνητρο που τη συνοδεύει. Οι επιδράσεις και η 

συνεισφορά των ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής είναι τελείως διαφορετικές εάν το βασικό 

κίνητρο της επένδυσης είναι η ανάπτυξη της αγοράς ή η διαθεσιμότητα των φυσικών 

πόρων (π.χ πετρέλαιο) και η εκμετάλλευση αυτών από τους επενδυτές.
42

 

Είναι εφικτό να προβούμε σε μια ταξινόμηση των κινήτρων
43

 μιας επένδυσης 

λαμβάνοντας υπόψη, είτε την πηγή προέλευσης τους, όπως για παράδειγμα τα 

κίνητρα που προσφέρει άμεσα η κυβέρνηση (π.χ επιδοτήσεις),
44

 είτε το περιεχόμενο 

και το είδος των ίδιων των κινήτρων (π.χ μέγεθος της αγοράς, συντελεστές 

παραγωγής).  

                                                           
39 Copenhagen Economics for the DG Trade, Final Report, Impact of EU outward FDI, 20.05.2010. 
40 COM (2010) 343, τελικό, σελ.4 

41 Στο ίδιο, σελ.4 

42 Περισσότερα για τις επιπτώσεις των ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής, βλ. Π. Παπαδημητρίου & Ν. 

Παπασυριόπουλο “Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη” στο συλλογικό τόμο: 

“Διεθνής πολιτική Οικονομία’’, επιμέλεια Α. Κόντης και Χ. Τσαρδανίδης, Ινστιτούτο Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων, εκδ.Παπαζήση, 2012, σελ.785-796.  

43 Η παρούσα εργασία υιοθετεί την ταξινόμηση κινήτρων του καθηγητή Αριστείδη Μπιτζένη, η οποία 

παρατίθεται στο βιβλίο: “Η δυναμική των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της 

ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς-Εντοπίζοντας Επενδυτικές Ευκαιρίες στο πλαίσιο της 

Παγκοσμιοποίησης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης”, εκδ.Σταμούλη, Αθήνα 2003, σελ. 161-163  

44 Στην προσπάθεια του να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο σε μια ξένη χώρα, ο υποψήφιος 

επενδυτής, ενδεχομένως να εξετάσει επιπλέον κίνητρα, τα οποία αναγνωρίζουμε με βάση την πηγή 

προέλευσης τους. Επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές επιδοτήσεις και άλλα φορολογικά μέτρα που 

ευνοούν το επενδυτικό σχέδιο, αποτελούν μερικά κύρια άμεσα κίνητρα που δύναται να παρέχει η 

κυβέρνηση της χώρας υποδοχής στους υποψηφίους επενδυτές. Ωστόσο υπάρχουν και έμμεσα κίνητρα, 

τα οποία υφίστανται ήδη στη χώρα υποδοχής (κλίμα, πληθυσμός, επίπεδο ανταγωνισμού) και είναι 

γνωστά εκ των προτέρων στον επενδυτή. βλ.Μπιτζένης, σελ.162  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/june/tradoc_146270.pdf
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Συγκεκριμένα η κατάταξη των κινήτρων με βάση το περιεχόμενο και το είδος τους 

περιλαμβάνει:
45

  

1. Κίνητρα που προκύπτουν από την ίδια την αγορά και αφορούν τους κυνηγούς 

αγοράς.
46

  

2. Κίνητρα των κυνηγών αγοράς από στρατηγική άποψη.
47

  

3. Κίνητρα των κυνηγών των συντελεστών παραγωγής.
48

   

4. Κίνητρα των κυνηγών αποδοτικότητας.
49

 

5. Κίνητρα των κυνηγών της τοποθεσίας/γεωγραφικής θέσης.
50

 

6. Κίνητρα που απορρέουν από την απόδοση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της ίδιας της εταιρείας.
51

 

7. Κίνητρα χρηματοοικονομικά από την κυβέρνηση μιας χώρας.
52

  

8. Κίνητρα προερχόμενα από το πολιτικό περιβάλλον.
53

 

9. Κίνητρα που προκύπτουν από τις ατέλειες της αγοράς.
54

 

 

 

 

                                                           
45 Στο ίδιο, σελ. 162 

46 Το μέγεθος της αγοράς της χώρας υποδοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης που διαθέτει αλλά και η 

επιδίωξη της μεγιστοποίησης του κέρδους από την πλευρά της επιχείρησης, αποτελούν οι 

σημαντικότεροι παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση μιας επένδυσης. 

Αναλυτικά Βλ. Αριστείδη Μπιτζένη, σελ.164 

47 Παραδείγματα αποτελούν η προσπάθεια μιας πολυεθνικής να εκμεταλλευτεί την έλλειψη τοπικού 

ανταγωνισμού της χώρας υποδοχής, η προσπάθεια απόκτησης μεριδίου αγοράς και η φυσική παρουσία 

σε όσες το δυνατόν περισσότερες χώρες στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας στρατηγικής. σελ.164-166   

48 Σε  αυτή την κατηγορία κυρίως οι επιχειρήσεις επιδιώκουν είτε να εκμεταλλευτούν τους 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας υποδοχής, είτε να μειώσουν το κόστος παραγωγής και 

λειτουργίας. Αναλυτικά σελ.167  

49 Πολυεθνικές που αναζητούν τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και την επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας. Επίσης Μπιτζένης, σελ. 168   

50 Κλίμα, γεωγραφική εγγύτητα ή απόσταση, πολιτιστική ταύτιση και ιστορικοί δεσμοί με τη χώρα 

υποδοχής αποτελούν μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της τοποθεσίας. Στο 

ίδιο, σελ. 168-170   

51 Αξιοποίηση της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας των προϊόντων που διαθέτει 

μια επιχείρηση στις αγορές του εξωτερικού. Στο ίδιο, σελ.170 

52 Φορολογικοί παράδεισοι, κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, διαθεσιμότητα τραπεζικής 

χρηματοδότησης ΑΞΕ και μια σειρά άλλων κινήτρων που προτίθεται να διαθέσει η κυβέρνηση της 

χώρας υποδοχής, σελ.170-171 

53 Κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα, κυβερνητική επέμβαση που ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει την 

ύπαρξη ΑΞΕ, επεκτατική πολιτική της μητρικής χώρας της επιχείρησης κ.τ.λ 

54 Κίνητρα που στοχεύουν στην υπερνίκηση των ατελειών της αγοράς (market imperfections), 

αναλυτικά βλ. Μπιτζένη, σελ.172  
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1.3 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (ΔΕΣ / BITs - Bilateral 

Investment Treaties) 

Από την υιοθέτηση της πρώτης διμερής επενδυτικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 

1959 μεταξύ Γερμανίας και Πακιστάν, ο αριθμός των συμφωνιών (ΒΙΤs) συνολικά σε 

παγκόσμιο επίπεδο έφτασε το 2008 τις 2.676, καλύπτοντας όλες τις μορφές 

επενδύσεων.
55

 Οι περισσότερες συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών σημειώνοντας μεγάλη αριθμητική 

αύξηση τη δεκαετία του 1990 κατά τη διάρκεια της οποίας ο αριθμός τους 

πενταπλασιάστηκε (περίπου 1500 ΒΙΤs).
56

 

Επί της ουσίας και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ΔΕΣ "περιλαμβάνουν 

διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, εγγυήσεις για τους 

όρους των επενδύσεων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, με τη μορφή ειδικής 

ανάληψης υποχρεώσεων που είναι δεσμευτικές βάσει του διεθνούς δικαίου."
57

  

Στα 55 έτη ισχύς και χρήσης των ΔΕΣ, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

έχουν τροποποιήσει τις αρχικές ΔΕΣ υπό το πρίσμα της εμπειρίας των, την εξελικτική 

πορεία της ΕΕ και το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Πολλά στοιχεία των ΔΕΣ 

έχουν δημιουργήσει τη δική τους δυναμική και τη δική τους αξία, δύο στοιχεία τα 

οποία εξετάζουμε στα επόμενα κεφάλαια.  

Για τη παρούσα εργασία, οι ΔΕΣ αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο, το οποίο έχει μια 

διττή έννοια. Πρώτον με την έναρξη "ισχύος της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπαρξη επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει τα κράτη 

μέλη και οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάζονται 

υπό το πρίσμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ για τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις." 
58

 

Δεύτερον, οι ΔΕΣ θα "εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη βάσει του 

δημόσιου διεθνούς δικαίου."
59

 

Αυτά τα δύο στοιχεία καθορίζουν και το πλαίσιο για την αποσαφήνιση του 

καθεστώτος των ΔΕΣ των κρατών μελών, κάτι που το εξετάζουμε στο κεφάλαιο 3 

αυτής της εργασίας. Συνοπτικά, ο κανονισμός 1219/2012 του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν όλες οι επενδυτικές 

συμφωνίες που ισχύουν σήμερα μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, με την 

                                                           
55 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “Recent Developments in 

International Investment Agreements” IIA MONITOR No3 (2008-June 2009), σελ. 2  

56 UNCTAD, “Bilateral Investment Treaties 1959-1999” (2001), σελ.7 

57  Βλ. COM(2010)344, 07.07.2010  

58  Στο ίδιο 

59  Στο ίδιο 

http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20098_en.pdf
http://unctad.org/en/Docs/poiteiiad2.en.pdf
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προϋπόθεση πως "να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις της Συνθήκης της 

Λισσαβόνας".
60

  

Δεδομένου του γεγονότος πως η ανωτέρω προσέγγιση απηχεί έναν εξελικτικό 

χειρισμό της έναρξης ισχύος της ΣΛΕΕ ο προαναφερόμενος κανονισμός πρέπει να 

θεωρείται ως έκτακτο μεταβατικό στάδιο. είναι δε ένα από τα τρία στοιχεία 

απαραίτητα για την ανάπτυξη και εκπόνηση μιας πολιτικής επενδύσεων της ΕΕ.  

Τα άλλα δύο στοιχεία είναι: α. η ένταξη των ΑΞΕ στην επενδυτική πολιτική της ΕΕ, 

δεδομένου ότι η Ένωση είναι αποκλειστικά αρμόδια για τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

και β. την ανάπτυξή των Διεθνών Συμφωνιών όπου οι ΑΞΕ θα μετατρέπουν την 

παραδοσιακή ΚΕΠ σε μια ευρωπαϊκή πολιτική Εμπορίου και Επενδύσεων (ΚΕΕΠ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

  Βλ. εδάφιο 3.2 για περισσότερες λεπτομέρειες. 
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1.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ και ΚΕΕΠ 

Σε ότι αφορά στις ΑΞΕ, η Συνθήκη της Λισσαβόνας (ΣτΛ) είναι καινοτόμος, 

τουλάχιστον, σε τρία επίπεδα: 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απέκτησε νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, είναι 

υποκείμενο διεθνούς δικαίου, ικανό να διαπραγματεύεται και να συνάπτει 

διεθνείς συμφωνίες στο όνομά της.
61

 

2.  Η ΕΕ έχει πλέον και την αποκλειστική αρμοδιότητα στην ΚΕΠ και το άρθρο 

3, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τονίζει πως οι διεθνείς συμφωνίες έχουν νομικές 

επιπτώσεις στο εσωτερικό δίκαιο της ΕΕ και των κρατών μελών.
62

  

3.  Με το άρθρο 207, παράγραφος 3, προβλέπονται δύο στοιχεία: α) οι ειδικές 

διατάξεις του λαμβάνονται υπόψη στην σύναψη Διεθνών Συμφωνιών και β) η 

διαδικασία διαπραγματεύσεων είναι αυτή που καθορίζεται από το άρθρο 218 

της ΣΛΕΕ.
63

 

Όσον αφορά στο 1ο επίπεδο, λόγω Ορισμού, οι διεθνείς συμφωνίες είναι αποτέλεσμα 

μίας εθελούσιας συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης, από τη μία, και τρίτης χώρας ή 

τρίτης οργάνωσης από την άλλη, όπως, για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου (ΠΟΕ). «Οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις 

για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. Ενσωματώνονται στην 

ευρωπαϊκή έννομη τάξη κατά την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ ή κατά την 

ημερομηνία που αυτές προβλέπουν».
64

 

                                                           
 
61 Βλ τον ΤΙΤΛΟ V, ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ και ειδικότερα το Άρθρο 216, το οποίο αναφέρει 

τέσσερεις περιπτώσεις: 

"1. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνία με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες ή διεθνείς 

οργανισμούς όταν το προβλέπουν οι Συνθήκες ή όταν η σύναψη συμφωνίας είναι αναγκαία για την 

επίτευξη, στο πλαίσιο των πολιτικών της Ένωσης, ενός εκ των στόχων που καθορίζονται από τις 

Συνθήκες, ή προβλέπεται σε νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης ή ακόμη ενδέχεται να επηρεάσει 

κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους. 

2. Οι συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση δεσμεύουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη 

μέλη." 

62 Άρθρο 3.2. "Η Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας 

όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να 

μπορέσει η Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα, ή κατά το μέτρο που ενδέχεται να 

επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους". Οπότε προβλέπεται και διεθνείς 

συμφωνίες όταν η ΕΕ έχει "συντρέχουσα αρμοδιότητα".   

63 Εξάλλου, οι ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να 

συνάψει διεθνείς συμφωνίες. Το άρθρο 300 της ΣΕΚ, (218 ΣΛΕΕ), έχει χρησιμοποιηθεί πολλαπλώς. 
64

 Europa, Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ – Διεθνείς Συμφωνίες, 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0034_el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0034_el.htm
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Από νομικής άποψης, «οι διεθνείς συμφωνίες είναι συμβατικές πράξεις παράγωγου 

δικαίου, επομένως πρέπει να συμμορφώνονται με τις ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ. 

Ωστόσο, υπερέχουν των αποκαλούμενων «μονομερών» πράξεων παράγωγου δικαίου, 

δηλαδή τις πράξεις που έχουν εγκριθεί μονομερώς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

(κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, κλπ)».
65

 

Όταν η ΕΕ διαπραγματεύεται μία διεθνή συμφωνία, διαθέτει είτε αποκλειστική 

αρμοδιότητα είτε συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη.
66

 

Στην περίπτωση της αποκλειστικής αρμοδιότητας, η ΕΕ είναι η μόνη που μπορεί να 

διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμφωνία. Η ΣΛΕΕ διευκρινίζει τους πέντε τομείς 

στους οποίους η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνών 

συμφωνιών.
67

 

Σε περίπτωση που η αρμοδιότητά της είναι συντρέχουσα με τα κράτη μέλη, «η 

συμφωνία συνάπτεται ταυτόχρονα από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη. Πρόκειται για 

μικτή συμφωνία, στην οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συναινέσουν. Οι τομείς των 

συντρεχουσών αρμοδιοτήτων ορίζονται στο άρθρο 4 της ΣΛΕΕ.»
68,69

 

Η ΕΕ έχει αρχίσει δύο πρόσφατες διαπραγματεύσεις για Διεθνείς Συμφωνίες, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218. Η πρώτη με τον Καναδά και η δεύτερη με 

τις ΗΠΑ, τις οποίες  εξετάζουμε στα κεφάλαια 5 και 6 αντίστοιχα. 

 

 

 

 

                                                           
65

 Στο ίδιο 
66

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεταφέρεται σε διεθνές επίπεδο η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ 

και κρατών μελών, η οποία έχει αποσαφηνιστεί με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και διακρίνει τρεις 

κύριες αρμοδιότητες: α) αποκλειστικές, β) συντρέχουσες και γ) αρμοδιότητες στήριξης.    

67 Βλ. άρθρο 3, παράγραφος 1. Η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στους ακόλουθους τομείς: α) 

τελωνειακή ένωση, β) θέσπιση των κανόνων ανταγωνισμού που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, γ) νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, δ) διατήρηση των 

βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ε) κοινή εμπορική 

πολιτική. 
68

Europa, Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ – Διεθνείς Συμφωνίες.  
69 Βλ. άρθρο 4, παράγραφος 2: "Οι συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών 

αφορούν τους εξής κύριους τομείς: α) την εσωτερική αγορά, β) την κοινωνική πολιτική, για τις πτυχές 

που καθορίζονται στην παρούσα Συνθήκη, γ) την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, δ) την 

γεωργία και την αλιεία, με την εξαίρεση της διατήρησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας, ε) το 

περιβάλλον, στ) την προστασία των καταναλωτών, ζ) τις μεταφορές, η) τα διευρωπαϊκά δίκτυα, θ) την 

ενέργεια, ι) τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ια) τις κοινές προκλήσεις για την 

ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας, για τις πτυχές που καθορίζονται στην παρούσα Συνθήκη. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0035_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14528_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AEL%3AHTML
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  

Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΞΕ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ.  

2.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 

«Διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, 

συμπεριλαμβάνοντας και τις επενδύσεις, η Συνθήκη της Λισαβόνας 

ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να εφαρμόσει μια συνεκτική 

ολοκληρωμένη πολιτική. Μας παρέχει τη δυνατότητα να καλύψουμε 

καλύτερα τις ανάγκες των επενδυτών».
70

 

Ως "νέο Ορίζοντα"
71

 της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), οι οποίες μετά την έναρξη ισχύος της 

συνθήκης της Λισαβόνας, ρητά πλέον εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Ένωσης. Η μετατόπιση των αρμοδιοτήτων επιτρέπει στην ΕΕ να αυξήσει τη 

διαπραγματευτική της ισχύ στις επενδυτικές συμφωνίες.  

Το άρθρο 207 ΣΛΕΕ αποτελεί την κεντρική διάταξη που διέπει την Κοινή Εμπορική 

Πολιτική και θέτει το πεδίο εφαρμογής της. Ακολουθεί τις αρχές του προηγούμενου 

άρθρου που αντικατέστησε (αρ. 133 ΣΕΚ), περιλαμβάνοντας ωστόσο για πρώτη φορά 

τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στους τομείς που καλύπτονται από την Κοινή Εμπορική 

Πολιτική.  

 

Ο πίνακας 2.1 αντικατοπτρίζει τις αλλαγές - νέες και τροποποιήσεις - τα νεα στοιχεία 

και αποσαφηνίζει  τη διαδικασία για το κανονιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να 

κατατεθεί σε εύλογο χρόνο.  

 

 

 

 

                                                           
70

 «By broadening the scope of the common commercial policy, including investment, 

the Lisbon Treaty enhances the EU's ability to implement a comprehensive policy. It 

provides us with the capacity to address better the needs of all European investors». 

Karel De Gucht (European Commissioner for Trade), “The implications of the Lisbon Treaty for EU 

Trade Policy” S&D seminar on EU Trade Policy, Oporto, 8.10.2010. 
71

 Ανακοίνωση Επιτροπής “Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων”, 

COM(2010)343 τελικό, Βρυξέλλες, 07.07.2010, σελ. 4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0343:FIN:EL:PDF
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Πίνακας 2.1 

Άρθρα της ΣΕK (Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Kοινότητας) και της ΣΛΕΕ 

(Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Άρθρα της ΣΕK (Συνθήκη του Άμστερνταμ)  

- 2 Οκτωβρίου 1997   

Άρθρα της ΣΛΕΕ (Συνθήκη της Λισαβόνας) 

- 13 Δεκεμβρίου 2007 

ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Άρθρο 131 (πρώην άρθρο 110)  
 
Τα κράτη μέλη αποσκοπούν, με τη δημιουργία 
τελωνειακής ενώσεως μεταξύ τους, να 
συμβάλουν προς το κοινό συμφέρον στην 
αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, 
στην προοδευτική κατάργηση των 
περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές και 
στον περιορισμό των τελωνειακών φραγμών.  
Κατά τη θέσπιση τις κοινής εμπορικής 
πολιτικής λαμβάνεται υπόψη η ευμενής 
επίπτωση που δύναται να έχει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
των κρατών μελών η κατάργηση των δασμών 
μεταξύ τους.  
 
Διαγραφή του Άρθρου 132  

KOΙNH ΕMΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Άρθρο 206 (πρώην άρθρο 131 της ΣΕΚ)  

 

Με τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 32, η Ένωση 
συμβάλλει, για το κοινό συμφέρον, στην 
αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, 
στην προοδευτική κατάργηση των 
περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές και στις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και στον 
περιορισμό των τελωνειακών και άλλων 
φραγμών 

 

 

 

Άρθρο 133 (πρώην άρθρο 113)  

1. Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται 
βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις 
μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη 
σύναψη δασμολογικών και εμπορικών 
συμφωνιών, την ενοποίηση των μέτρων 
ελευθερώσεως, την πολιτική εξαγωγών και τα 
μέτρα εμπορικής άμυνας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται σε 
περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιδοτήσεων.  

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο 
προτάσεις για τη θέση σε εφαρμογή της κοινής 
εμπορικής πολιτικής.  

3. Εάν πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις 
συμφωνιών με ένα ή περισσότερα κράτη ή με 
διεθνείς οργανισμούς, η Επιτροπή υποβάλλει 
συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο την 
εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις αναγκαίες 
διαπραγματεύσεις.  

Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται από 
την Επιτροπή σε συνεννόηση με ειδική 
επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο για 
να επικουρεί την Επιτροπή στο έργο αυτό και 
στο πλαίσιο των οδηγιών που μπορεί να της 

Άρθρο 207 (πρώην άρθρο 133 της ΣΕΚ)  

1. Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται 
βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις 
μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη 
σύναψη δασμολογικών και εμπορικών 
συμφωνιών σχετικά με τις ανταλλαγές 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και τις 
εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την ενοποίηση 
των μέτρων ελευθέρωσης, την πολιτική των 
εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας, 
στα οποία περιλαμβάνονται τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και 
επιδοτήσεων. Η κοινή εμπορική πολιτική 
ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των 
στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.  

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα για τον 
καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της 
κοινής εμπορικής πολιτικής. 

 

3. Εάν πρέπει να διεξαχθούν 
διαπραγματεύσεις και να συναφθούν 
συμφωνίες με ένα ή περισσότερα κράτη ή με 
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απευθύνει το Συμβούλιο.  

Εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του άρθρου 
300.  

4. Το Συμβούλιο, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από το 
παρόν άρθρο, αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία.  

5. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα 
μετά από πρόταση της Επιτροπής και 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 4 σε διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και συμφωνίες σχετικά με 
τις υπηρεσίες και την πνευματική ιδιοκτησία 
στο βαθμό που δεν εμπίπτουν στις 
παραγράφους αυτές.  

Διαγραφή του Άρθρου 134  

 

διεθνείς οργανισμούς, εφαρμόζεται το άρθρο 
218, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων 
του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο την 
εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις αναγκαίες 
διαπραγματεύσεις. Εναπόκειται στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνούν 
ώστε οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες να 
συνάδουν με τις πολιτικές και τους 
εσωτερικούς κανόνες της Ένωσης. Οι 
διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται από την 
Επιτροπή, σε συνεννόηση με ειδική επιτροπή 
που ορίζεται από το Συμβούλιο για να την 
επικουρεί στο έργο αυτό και στο πλαίσιο των 
οδηγιών που μπορεί να της απευθύνει το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά 
έκθεση στην ειδική επιτροπή καθώς και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων. 

 

4. Για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των 
συμφωνιών της παραγράφου 3, το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Για τη 
διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας 
στους τομείς του εμπορίου υπηρεσιών και των 
εμπορικών πτυχών της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει 
ομόφωνα όταν η συμφωνία αυτή 
περιλαμβάνει διατάξεις για τις οποίες 
απαιτείται ομοφωνία για τη θέσπιση 
εσωτερικών κανόνων.  
Το Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ομόφωνα 
για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη 
συμφωνιών: 

 α) στον τομέα του εμπορίου των 
πολιτιστικών και οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών, όταν υπάρχει κίνδυνος οι 
συμφωνίες αυτές να θίξουν την πολιτιστική 
και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης,  

β) στον τομέα του εμπορίου κοινωνικών, 
εκπαιδευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών, 
όταν υπάρχει κίνδυνος οι συμφωνίες αυτές να 
επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της οργάνωσης 
των υπηρεσιών αυτών σε εθνικό επίπεδο και 
να θιγούν οι ευθύνες των κρατών μελών όσον 
αφορά την παροχή τους.  

 

5. Η διαπραγμάτευση και η σύναψη διεθνών 
συμφωνιών στον τομέα των μεταφορών 
υπόκεινται στον τίτλο VΙ του τρίτου μέρους 
και στο άρθρο 218.  

 

6. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απονέμει 

το παρόν άρθρο στον τομέα της κοινής 

εμπορικής πολιτικής δεν επηρεάζει την 
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οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ της 

Ένωσης και των κρατών μελών, ούτε 

συνεπάγεται εναρμόνιση των νομοθετικών ή 

κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών 

κατά το μέτρο που οι Συνθήκες αποκλείουν 

την εναρμόνιση αυτή. 

 

 

2.2.Α: Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι ουσιαστικές αλλαγές μεταξύ των δύο 

Συνθηκών : ΣΕK και ΣΛΕΕ συνοψίζονται ως εξής: 

1. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (AΞΕ) προστίθενται στην παραδοσιακή Kοινή 

Εμπορική Πολιτική (KΕΠ), οπότε επί της ουσίας, πρόκειται για  επέκταση του 

πεδίου εφαρμογής της ΚΕΠ, άρα Kοινή Εμπορική και Επενδύσεων Πολιτική 

(KΕΕΠ). 

2. H τελωνειακή ένωση παραμένει όπως πριν με τα σαφή αναφορά στα άρθρα ( 

30, 31 και 32) της ΣΛΕΕ, αλλά σε αυτά προστίθενται τα άρθρα 28 και 29 τα 

οποία αφορούν στην Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εμπορευμάτων. 

3.  H αναγνώριση όλων των τομέων που καλύπτονται από την ΚΕΠ ως 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της ΣΛΕΕ. 

4. Οι ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών,  οι  εμπορικές πτυχές της 

διανοητικής ιδιοκτησίας και οι άμεσες ξένες επενδύσεις, προστίθενται στη 

σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. 

5. H ΚΕΠ, πλέον, “ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης”. Δηλαδή τα άρθρα 21 και 22 της Συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) περί τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική 

Δράση της Ένωσης. Δηλαδή, η ένταξη των αξιών και των στόχων της 

Ένωσης, παράλληλα, τονίζοντας την υποστήριξη της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου, την  προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της καλής 

παγκόσμιας διακυβέρνησης, το σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Xάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών, κλπ. 

6. H “συνήθης νομοθετική διαδικασία’’ (δηλαδή, η Συναπόφαση μεταξύ 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) θα ακολουθηθεί  για τον 

καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της KΕΠ, και πάντα πλέον 'μέσω 

Kανονισμών'. Οπότε το Συμβούλιο χάνει το σχετικό προνόμιο της τελικής 

απόφασης και το ΕK αποκτά ενεργό μέρος στη  νομοθετική διαδικασία. O 

κανονισμός του ΕK και του Συμβουλίου (όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1219/2012) θα είναι πλέον το μέσο για την εφαρμογή της KΕΠ.  
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7. Για όλες τις Διεθνείς Συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς, η KΕΕΠ θα αποτελεί μέρος αυτών και το 

αναθεωρημένο άρθρο της ΣΛΕΕ: άρθρο 218 (πρώην άρθρο 300 της ΣΕK), θα 

εφαρμόζεται, οπότε η απόλυτη κυριαρχία του Συμβουλίου μετριάζεται, ο δε 

ρόλος της εποπτείας του ΕK κάπως αυξάνεται. 

8. H ρήτρα πως "οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες να συνάδουν με τις 

πολιτικές και τους εσωτερικούς κανόνες της Ένωσης", είναι ένας ακόμη 

νεοτερισμός. 

9. Υπάρχει μια αποσαφήνιση και είναι ουσιαστική: "Για τη διαπραγμάτευση και 

τη σύναψη συμφωνίας στους τομείς του εμπορίου υπηρεσιών και των 

εμπορικών πτυχών της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όταν η συμφωνία αυτή 

περιλαμβάνει διατάξεις για τις οποίες απαιτείται ομοφωνία για τη θέσπιση 

εσωτερικών κανόνων".
72

 Δηλαδή, εάν η "υπό σύναψη συμφωνία"  δεν 

αναφέρεται σε πτυχές των 'εσωτερικών κανόνων' που θεσπίζονται από τη 

διαδικασία της ομοφωνίας, τότε  η "συνήθης νομοθετική διαδικασία", δηλ. 

συναπόφαση, ακολουθείται. 

10. Αποσαφηνίζεται, πλέον,  πως το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα στους 

ακόλουθους τομείς:  

α) "του εμπορίου των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών",  όταν 

οι εν δυνάμει συμφωνίες "θίγουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία 

της  Ένωσης" και  

β) "του εμπορίου κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών".  

11.  Επίσης, αποσαφηνίζεται πως "H διαπραγμάτευση και η σύναψη διεθνών 

συμφωνιών στον τομέα των μεταφορών υπόκεινται στον τίτλο VΙ του τρίτου 

μέρους".  Δηλαδή στα άρθρα 90 μέχρι 100 της ΣΛΕΕ, σχετικά με τις 

Μεταφορές, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 218 για τη 

διαπραγμάτευση και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών.
73

  

12. Υπάρχει και μια ακόμη ρήτρα αποσαφήνισης:  Tο άρθρο 207 (6), για την 

ενισχυμένη αρμοδιότητα της ΕΕ στην KΕΕΠ δεν "συνεπάγεται εναρμόνιση 

των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών κατά το 

μέτρο που οι Συνθήκες αποκλείουν την εναρμόνιση αυτή". 

 

2.2.Β. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που ουσιαστικά μεταμορφώνουν την 

παραδοσιακή KΕΠ (της ΣΕK) σε KΕΕΠ (της ΣΛΕΕ).  Oι ακόλουθες διατάξεις είναι 

ενδεικτικές:  

                                                           
72

 Άρθρο 207, (4) 
73

 Βλ. Κεφ.1.4 για τις Διεθνείς Συμφωνίες της παρούσας εργασίας 
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 H τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και προτύπων που 

αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, μέσω της επιδίωξης υλοποίησης της 

ΚΕΠ. 

 Mια αυτόνομη KΕΠ στόχος  της οποίας είναι 'η δημιουργία θέσεων εργασίας 

και η ευημερία'  δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται  ως διαπραγματευτικό ατού 

για την επίτευξη άλλων στόχων πολιτικής. 

 H Επιτροπή θα έχει νομική υποχρέωση να ενημερώνει το ΕΚ για την πρόοδο 

των διαπραγματεύσεων σε ίση βάση με την ειδική «Επιτροπή  του 

Συμβουλίου».
74

  

 

2.2.Γ. Υπάρχουν και μερικές αρνητικές πτυχές της KΕΠ, οι οποίες είναι Θεσμικού 

Χαρακτήρα, όπως: 

ι. Δεν αποδίδει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εγκρίνει την εντολή της 

Επιτροπής για διαπραγμάτευση εμπορικής συμφωνίας. 

ιι. Tο ΕK δε δικαιούται να ορίζει προϋποθέσεις για να δώσει την έγκρισή του για 

την σύναψη όλων των εμπορικών συμφωνιών. Ενδεχομένως μια διαθεσμική 

Συμφωνία που θα αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής να 

μπορέσει να διευθετήσει αυτή την έλλειψη λογοδοσίας και περιορισμένης 

συμμετοχής του ΕK. 

 

Κρίνεται ορθολογικό να προταθεί μια Διαθεσμική Συμφωνία μεταξύ ΕK και 

Επιτροπής - με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών πτυχών - η οποία θα μπορούσε 

να συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:  

α. Tο πλαίσιο για τους όρους ή προϋποθέσεις που ενδεχομένως να θέσει το ΕK 

προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας 

προτού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.  

β. Tην υποχρέωση της Επιτροπής να παρέχει στο Κοινοβούλιο όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες που συνδέονται με την ΚΕΠ και τις διαπραγματεύσεις για τις 

εμπορικές συμφωνίες ή τις διαπραγματεύσεις για τα εμπορικά κομμάτια 

οποιασδήποτε συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προτάσεων και 

σχεδίων προτάσεων που αφορούν εντολές διαπραγματεύσεων, εντός χρονικού 

πλαισίου που θα επιτρέπει στο ΕΚ να εκφράσει τις απόψεις του. 

γ. Tη διαφάνεια των λειτουργιών της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 207
75

 

της ΣΛΕΕ, μέσω της διάθεσης εγγράφου στην υπεύθυνη Επιτροπή του ΕΚ, 

έγγραφο ανάλογο με τη "Σύσταση"  που υποβάλει στο Συμβούλιο. 

δ. Tη δέσμευση της Επιτροπής να συμπεριλαμβάνει αντιπροσωπεία 

παρατηρητών από το ΕΚ σε όλες τις διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες. 

                                                           
74

 Άρθρο 207, (3) 
75

 Άρθρο 207, παρ.3, υποπαράγραφος 2 
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2.2.Δ.  Mια ουσιαστική KΕΕΠ θεωρείται εκείνη που θεσπίζει ίση μεταχείριση στους 

θεσμούς κατά την διαδικασία του "αποφασίζειν" και της επιτήρησης για την  σωστή 

Εφαρμογή των Συμφωνιών.  Συνεπώς, μια Συμφωνία με το Συμβούλιο είναι 

απαραίτητη.  Δύναται να πάρει τη μορφή του Συμφώνου Kατανόησης (Memorandum 

of Understanding (MoU) ), για  να αποσαφηνίζει  τα ακόλουθα: 

- H διατύπωση «μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής 

εμπορικής πολιτικής»  στο άρθρο 207 (2) της ΣΛΕΕ είναι ασαφής και 

ενδεχομένως να ερμηνευθεί ότι τα βασικά στοιχεία της ΚΕΠ θα 

περιλαμβάνονται σε νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και ότι τα μη ουσιώδη στοιχεία των πράξεων αυτών 

μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται από την Επιτροπή με τη 

μορφή «πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση». 

 

- Τις "ομοιόμορφες συνθήκες" για την υλοποίηση νομοθετικών πράξεων που 

αφορούν στην ΚΕΠ. Ουσιαστικά, επιβάλλεται οι νομοθετικές πράξεις να 

μεταβιβάζουν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση 

«εκτελεστικών πράξεων» σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ. ΄Oμως, τα 

άρθρα 206 και 207 (Πίνακας 2.1) αφήνουν το θέμα ανοικτό για ερμηνείες. 

 

- Εάν το Συμβούλιο  προτίθεται να προσκαλέσει εκπροσώπους του ΕΚ να 

συμμετάσχουν σε όλες τις συναντήσεις της COREPER II που αφορούν 

ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

 

2.2.Ε.  H αναθεωρημένη KΕΠ εντάσσεται στο πλαίσιο των Εξωτερικών Δράσεων της 

ΕΕ. Οπότε σύμφωνα με τις Συνθήκες, ο/η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική 

Ασφάλειας επωμίζεται καινούργιες αρμοδιότητες για την KΕΠ.  

Mια ορθολογική κοινή πολιτική, όπως η KΕΕΠ, απαιτεί συντονισμό των πολιτικών 

και των μέτρων που πρόκειται να αποφασιστούν ή παρθούν.  Συνεπώς, επείγει η 

κοινή πολιτική να εκπροσωπείται από μια φωνή.  Αλλά η "μια φωνή" προϋποθέτει  

"κοινή"  στάση  στην διαπραγμάτευση.  Kαι αυτό δύναται να επιτευχθεί μόνον εάν 

υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο για αποσαφήνιση του "τι κάνει ποιός". Άρα  

αναζητούνται  οι ασφαλιστικές δικλείδες για : 

1. να τηρείται πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο και να ζητείται η γνώμη του για 

την εξωτερική δράση της Ένωσης και για την προώθηση της KΕΠ και τους 

στόχους της,  
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2. να ορίζονται  τακτικές κοινές συναντήσεις μεταξύ της ομάδας των Επιτρόπων 

για τις εξωτερικές σχέσεις (όπου θα προεδρεύει ο ΥΕ/ΑΕ) και 

αντιπροσωπειών από τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, 

3. να προβλέπονται  τακτικές κοινές συναντήσεις μεταξύ των ομάδων εργασίας 

του Συμβουλίου, της COREPER, της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, 

της "ειδικής επιτροπής", που ορίζεται στο άρθρο 207 (3)  και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τους εισηγητές του ΕK. 

 

2.2  Ένα πρώτο συμπέρασμα 

H ΣΛΕΕ υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 στη Λισσαβόνα και άρχισε να ισχύει 

την 1η Δεκεμβρίου 2009. Όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα που εμπίπτουν στην 

ΚΕΠ (Μέρος V, Τίτλος II ΣΛΕΕ) - συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου των αγαθών, 

των υπηρεσιών, των εμπορικών πτυχών της πνευματικής ιδιοκτησίας και των άμεσων 

ξένων επενδύσεων - θα ενταχθούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, 

όπως ορίζουν οι Συνθήκες για την επίτευξη της Kοινής Εμπορικής και Επενδύσεων  

Πολιτικής (KΕΕΠ).  

Tο γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι συμφωνίες της ΕΕ θα πρέπει είναι «συμφωνίες της 

Ένωσης» και δεν θα υπάρχουν πλέον "μικτές" εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται 

τόσο από την Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη.  

Mετά από 3 έτη εφαρμογής της ΣΛΕΕ, το ΕK και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1219/2012, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, που αφορά "τη θέσπιση 

μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ 

κρατών μελών και τρίτων χωρών."   

Τίθεται,  συνεπώς, το ερώτημα: O εν λόγω κανονισμός θα είναι η αρχή μιας 

διαδικασίας που θα εξασφαλίσει την επίτευξη μιας γνήσιας "Kοινής πολιτικής της 

Ένωσης όπως ορίζει το άρθρο 3 (περί την "αποκλειστική αρμοδιότητα" της Ένωσης 

σε 5 τομείς) της ΣΛΕΕ και από κοινού τη δημοκρατική νομιμότητα της Κοινής 

Εμπορικής Πολιτικής της Ένωσης ή η αρχή μιας αδρανούς πορείας προς τον 

καθορισμό μιας γνήσιας KΕΕΠ; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1219/2012 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως ήδη έχουμε αναφερθεί, τον Ιούλιο του 2010, η Επιτροπή προχώρησε προς την 

κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής διεθνών επενδύσεων με δύο 

πρωτοβουλίες.
76

 Η πρώτη αφορούσε στο έγγραφο πολιτικής «Προς μια σφαιρική 

ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων», το οποίο διερευνά:  α) τους τρόπους µε 

τους οποίους η Ένωση θα μπορούσε να αναπτύξει µια πολιτική διεθνών επενδύσεων, 

η οποία θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα συμβάλει στην επίτευξη 

των στόχων όπως καθορίζονται στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020, β) τους 

βασικούς προσανατολισμούς της μελλοντικής πολιτικής επενδύσεων της ΕΕ και γ) τις 

κυριότερες παραμέτρους για την ανάληψη δράσης.
77

  

Όσον αφορά στη δεύτερη πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού
78

 

η οποία καθορίζει τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας 

δικαίου
79

 στις διμερείς συμφωνίες επενδύσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Γεγονός που επιτρέπει τόσο τη συνέχιση 

της ισχύος των υφιστάμενων διεθνών επενδυτικών συμφωνιών όσο και τη σύναψη 

νέων, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που απολαμβάνουν τα κράτη μέλη, υπό το 

πρίσμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ, στον τομέα των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων. Η εν λόγω πρόταση κανονισμού, οδήγησε σε μια σειρά εκτενών 

συζητήσεων και γνωμοδοτήσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργάνων για να τεθεί σε 

ισχύ, έπειτα από σημαντικές τροποποιήσεις, το Δεκέμβριο του 2012.  

Το παρόν κεφάλαιο, επιχειρεί να αναλύσει τα κύρια στοιχεία του Κανονισμού και τις 

ουσιαστικές αλλαγές που επιφέρει στο πλαίσιο των διεθνών επενδυτικών συμφωνιών 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. 

 

                                                           
76 Europa Press releases RAPID: “Νέo πακέτο επενδύσεων της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση του 

εμπορίου και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των επενδυτών” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-907_el.htm 

77 Ανακοίνωση Επιτροπής “Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων”, 

COM(2010)343 τελικό, Βρυξέλλες, 07.07.2010 

78 Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών 

συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, COM(2010)344 τελικό, Βρυξέλλες, 07.07.2010 

79 Ο Επίτροπος εμπορίου της ΕΕ κ. Karel De Gucht δήλωσε ότι «οι ευρωπαίοι επενδυτές χρειάζονται 

ανοικτά, υγιή και προβλέψιμα επιχειρησιακά περιβάλλοντα για να αναπτυχθούν και αυτές οι προτάσεις 

στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού. 

Μακροπρόθεσμα, μια ολοκληρωμένη πολιτική επενδύσεων θα διατηρήσει την Ευρώπη στην πρώτη 

θέση παγκοσμίως στον τομέα των ξένων άμεσων επενδύσεων, θα εξασφαλίσει αυτό που συμφέρει 

περισσότερο τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θα ενδυναμώσει την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει θέσεις 

εργασίες αυτή την κρίσιμη περίοδο».  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-907_el.htm 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-907_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0343:FIN:EL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0344_/com_com(2010)0344_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-907_el.htm
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1219/201280 

H Συνθήκη της Λισσαβόνας - η οποία επιφέρει τροποποιήσεις στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) - 

άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2009. Μετά από οκτώ (8) μήνες, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή - ως θεματοφύλακας των Συνθηκών - διαβίβασε στο Συμβούλιο και 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕK) την πρόταση για κανονισμό του ΕΚ και του 

Συμβουλίου για 'τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών 

συμφωνιών (ΔΕΣ) μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών'.
81

  

Τα θεμελιώδη στοιχεία πρέπει να τονισθούν σε αυτό το σημείο για την καλύτερη 

κατανόηση του κανονισμού αριθ. 1219/2012: 

1. Το άρθρο 207, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ είναι η νομική βάση του. 

2. Το σχέδιο νομοθετικής πράξης εστάλη στα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με 

τα Πρωτόκολλα αριθ. 1 και 2 της ΣΛΕΕ. 

3. Το ΕK και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία (δηλ. τη συναπόφαση).  

Όσον αφορά τη νομοθετική διαδικασία, η πρώτη ανάγνωση του ΕK με βάση την 

έκθεση  A7-148/2011 (Εισηγητής: Carl Schlyter) εδόθη στις 10 Mαΐου 2011.
82

 H 

θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του ΕK επίσης αποτυπώθηκε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του ΕK, στις 10 Mαΐου 2011.  

Επακολούθησαν αρκετοί Tρίλογοι ( 'άτυπες συναντήσεις' μεταξύ αντιπροσωπίας του 

ΕK, της Επιτροπής και του Συμβουλίου) και συζητήσεις στο Συμβούλιο, με στόχο να 

επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατά το στάδιο της πρώτης 

ανάγνωσης του ΕΚ και κατόπιν του Συμβουλίου. 

Το παρακάτω δείγμα Τριλόγου, είναι ενδεικτικό και αποτυπώνει τις θέσεις των 

Οργάνων επί του άρθρου 6 κατά την διάρκεια των “τριμερών συναντήσεων”. Δείχνει 

επιπλέον την εξελικτική πορεία των εργασιών και των διαπραγματεύσεων, από την 

πρόταση της Επιτροπής, την 1η ανάγνωση του ΕK, τη θέση του Συμβουλίου και το 

τελικό κείμενο του κανονισμού αριθ. 1219/2012. 

                                                           
80

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 του ΕΚ και Συμβουλίου της 12
ης

 Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη 

θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών 

και τρίτων χωρών.  
81

  COM (2010) 344 τελικό  - 2010/0197 (COD) - 7.7.2010 
82

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών 

ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, 

(P7_TA(2011)0206).  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-

0206+0+DOC+PDF+V0//EL 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0206+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0206+0+DOC+PDF+V0//EL
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Κατόπιν των επαφών αυτών, επετεύχθη συμφωνία κατά τον ανεπίσημο τριμερή 

διάλογο που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2012. Στις 26 Ιουνίου 2012, το 

Συμβούλιο ενέκρινε την προαναφερόμενη πολιτική συμφωνία. 

Πίνακας 3.2. Δείγμα Τριλόγου 

Επιτροπή ΕΚ 1η Ανάγνωση 
Συμβούλιο Η τελικό 

κείμενο 

Άρθρο 6 
Ανάκληση της έγκρισης 

1. Η έγκριση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 
μπορεί να ανακληθεί όταν 
μια συμφωνία: 

α) αντιβαίνει στη 
νομοθεσία της Ένωσης 
εκτός από το 
ασυμβίβαστο που 
προκύπτει από την 
κατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών μελών της, ή  

β) επικαλύπτει, εν 
μέρει ή εξ ολοκλήρου, 
ισχύουσα συμφωνία της 
Ένωσης με την εν λόγω 
τρίτη χώρα και αυτή η 
συγκεκριμένη 
επικάλυψη δεν 
ρυθμίζεται στην 
τελευταία συμφωνία, ή  

γ) αποτελεί εμπόδιο 
στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή των 
πολιτικών της Ένωσης 
για τις επενδύσεις, ιδίως 
της κοινής εμπορικής 
πολιτικής, ή  

δ) το Συμβούλιο δεν 
έχει λάβει απόφαση για 
την έγκριση έναρξης 
διαπραγματεύσεων για 
συμφωνία που 
επικαλύπτει, μερικώς ή 
εξ ολοκλήρου, τη 
συμφωνία που 
κοινοποιείται βάσει του 
άρθρου 2, μέσα σε ένα 
χρόνο από την υποβολή 
σύστασης της Επιτροπής 

Άρθρο 6 
Ανάκληση της έγκρισης 
 
1. Η έγκριση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 
ανακαλείται όταν η 
Ένωση έχει ήδη 
επικυρώσει μία 
συμφωνία με την ίδια 
τρίτη χώρα όσον αφορά 
τις επενδύσεις τις οποίες 
διαπραγματεύθηκε η 
Επιτροπή. 
Η έγκριση που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 μπορεί να 
ανακληθεί όταν μια 
συμφωνία:  
α) αντιβαίνει στη 
νομοθεσία της Ένωσης 
εκτός από το ασυμβίβαστο 
που προκύπτει από την 
κατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών της στον 
τομέα των άμεσων ξένων 
επενδύσεων,  
ή 
γ) αποτελεί σοβαρό 
εμπόδιο στη σύναψη 
μελλοντικών συμφωνιών 
για τις επενδύσεις με την 
εν λόγω τρίτη χώρα ▌, 
 ή 
δ) το Συμβούλιο δεν έχει 
λάβει απόφαση για την 
έγκριση έναρξης 
διαπραγματεύσεων για 
συμφωνία που επικαλύπτει, 
μερικώς ή εξ ολοκλήρου, τη 
συμφωνία που 
κοινοποιείται βάσει του 
άρθρου 2, μέσα σε ένα 
χρόνο από την υποβολή 
σύστασης της Επιτροπής 

Άρθρο 6 

Καθήκον συνεργασίας 

 

1. Τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν κάθε 

κατάλληλο μέτρο 

προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι οι 

διατάξεις των διμερών 

επενδυτικών συμφωνιών 

που κοινοποιούνται κατά 

το άρθρο 2 δεν συνιστούν 

σοβαρό εμπόδιο στη 

διαπραγμάτευση ή τη 

σύναψη από την Ένωση 

διμερών επενδυτικών 

συμφωνιών με τρίτες 

χώρες, με σκοπό την 

προοδευτική 

αντικατάσταση των 

διμερών επενδυτικών 

συμφωνιών που 

κοινοποιούνται βάσει του 

άρθρου 2. 
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βάσει του άρθρου 218 
παράγραφος 3 της 
Συνθήκης. 

 

βάσει του άρθρου 218 
παράγραφος 3 της 
Συνθήκης. 
 

2. Όταν η Επιτροπή κρίνει 
ότι υπάρχουν λόγοι να 
ανακληθεί η έγκριση που 
προβλέπεται στο άρθρο 
3, εγκρίνει 
αιτιολογημένη γνώμη 
στο οικείο κράτος μέλος 
για τα απαραίτητα μέτρα 
που πρέπει να λάβει για 
να συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 
Πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις μεταξύ 
της Επιτροπής και των 
οικείων κρατών μελών. 

 

2. Όταν η Επιτροπή κρίνει 

ότι υπάρχουν λόγοι να 

ανακληθεί η έγκριση που 

προβλέπεται στο άρθρο 3, 

εγκρίνει αιτιολογημένη 

γνώμη στο οικείο κράτος 

μέλος ▌. 

Πραγματοποιούνται 

διαβουλεύσεις μεταξύ της 

Επιτροπής και των οικείων 

κρατών μελών. Οι 

διαβουλεύσεις αυτές 

μπορούν να 

περιλαμβάνουν τη 

δυνατότητα των κρατών 

μελών να 

διαπραγματεύονται τη 

συμφωνία με την τρίτη 

χώρα εντός 

συμφωνηθείσας χρονικής 

περιόδου. 

2. Εάν η Επιτροπή 

αποφασίσει ότι μία ή 

περισσότερες από τις 

διατάξεις διμερούς 

επενδυτικής συμφωνίας 

που κοινοποιείται βάσει 

του άρθρου 2, συνιστούν 

σοβαρό εμπόδιο στη 

διαπραγμάτευση ή 

σύναψη διμερών 

επενδυτικών συμφωνιών 

με τρίτες χώρες από την 

Ένωση, με σκοπό την 

προοδευτική 

αντικατάσταση των 

διμερών επενδυτικών 

συμφωνιών που 

κοινοποιούνται βάσει του 

άρθρου 2, η Επιτροπή και 

το οικείο κράτος μέλος 

αρχίζουν χωρίς 

καθυστέρηση 

διαβουλεύσεις και 

συνεργάζονται 

προκειμένου να 

καθορίσουν τα κατάλληλα 

μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για την 

αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις δεν 

υπερβαίνουν τις 90 

ημέρες. 

3. Όταν οι διαβουλεύσεις 
που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεν 
τελεσφορήσουν, η 
Επιτροπή ανακαλεί την 
έγκριση για την εν λόγω 
συμφωνία. Η Επιτροπή 
αποφασίζει την 
ανάκληση της έγκρισης 

3. Όταν οι διαβουλεύσεις 

που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 δεν 

τελεσφορήσουν εντός της 

ορισμένης προθεσμίας, η 

Επιτροπή μπορεί να 

ανακαλέσει την έγκριση 

για την εν λόγω συμφωνία 

3. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1, η 

Επιτροπή δύναται, εντός 

60 ημερών από το πέρας 

των διαβουλεύσεων, να 

ανακοινώσει τα 

κατάλληλα μέτρα που 

πρέπει να λάβει το οικείο 
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σύμφωνα με τη 
διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2. 
Περιλαμβάνει απαίτηση 
το κράτος μέλος να λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα και, 
κατά περίπτωση να 
καταγγείλει την οικεία 
συμφωνία.  

 

ή, ενδεχομένως, να 

υποβάλει σύσταση στο 

Συμβούλιο για να την 

εξουσιοδοτήσει να 

αρχίσει 

διαπραγματεύσεις για 

συμφωνία της Ένωσης 

στον τομέα των 

επενδύσεων σύμφωνα με 

το άρθρο 207 

παράγραφος 3 της 

Συνθήκης. Η Επιτροπή 

αποφασίζει την ανάκληση 

της έγκρισης σύμφωνα με 

τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 15 

παράγραφος 2. 

Περιλαμβάνει απαίτηση το 

κράτος μέλος να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα και, κατά 

περίπτωση να καταγγείλει 

την οικεία συμφωνία. 

κράτος μέλος προκειμένου 

να άρει τα εμπόδια που 

αναφέρονται στην 

παράγραφο 2. 

4. Όταν ανακαλείται μια 
έγκριση, η Επιτροπή 
διαγράφει τη συμφωνία 
από τον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4.  

 

4. Όταν ανακαλείται μια 

έγκριση, η Επιτροπή 

διαγράφει τη συμφωνία 

από τον κατάλογο που 

αναφέρεται στο άρθρο 4 

 

 

Σύμφωνα με την πάγια τακτική του, το ΕK ζήτησε από το Συμβούλιο να διαβιβάσει 

επισήμως στο Κοινοβούλιο τη θέση του ως είχε 'συμφωνηθεί στους Tριλόγους' με 

σκοπό να κάνει δεκτή τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες, κατόπιν 

επαλήθευσης του κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς, κατά τη δεύτερη 

ανάγνωση του Κοινοβουλίου. H 2η ανάγνωση του ΕK εδόθη στις 11 Δεκεμβρίου 

2012. Η υπογραφή από το ΕK και Συμβούλιο έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2012. 

 

3.2α Κύρια στοιχεία 

O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 αφορά 'τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων 

στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 
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χωρών'.
83

  O κανονισμός άρχισε να ισχύει από την 9η Ιανουαρίου 2013, και περιέχει 

17 άρθρα, εκ των οποίων τα ακόλουθα αποτυπώνουν το σκεπτικό του κανονισμού: 

1.  Tο άρθρο 1 είναι ουσιαστικό για δύο συντρέχοντες λόγους:  

Πρώτον, ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα να διατηρηθούν σε ισχύ οι 

διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών 

μελών και τρίτων χωρών, καθώς και να καθοριστούν οι όροι και ένα διαδικαστικό 

πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη τέτοιου είδους συμφωνιών από τα 

κράτη μέλη.  

Δεύτερον, η προστασία των ξένων επενδύσεων μέσων 'των διμερών επενδυτικών 

συμφωνιών' είναι το θεμέλιο του 'πεδίου εφαρμογής' του εν λόγω κανονισμού. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν οι δύο στόχοι του άρθρου 1 στο 

πλαίσιο του 'τι κληρονομεί' ο κανονισμός 1219/2012:  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής: "... τα κράτη μέλη σύναψαν πάνω 

από 1.000 διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι οποίες σχετίζονται 

μερικώς ή εξ ολοκλήρου με άμεσες ξένες επενδύσεις".
84

 Εάν κανείς εξετάσει τις εν ισχύ 

ΔΕΣ παγκοσμίως - περίπου 2676 ΔΕΣ με στοιχεία της UNCTAD ταυ 2009
85

 - τότε οι 

περίπου 1200 ΔΕΣ των κρατών μελών στο παγκόσμιο σύνολο αντιστοιχούν στο 40%, 

και τα διαχειρίζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Γιατί το 40% είναι σοβαρό ποσοστό;  Πρώτον, διότι είναι το υψηλότερο στον κόσμο, 

οπότε η ΕΕ έχει ειδικό βάρος στα διεθνή φόρα, όπως ΠOΕ (Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου), UNCTAD, G-20, OOΣA, κλπ. . Δεύτερον, το ουσιαστικό στοιχείο είναι 

το ακόλουθο: "Τέτοιες συμφωνίες περιλαμβάνουν διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που 

προβλέπουν, μεταξύ άλλων, εγγυήσεις για τους όρους των επενδύσεων στα κράτη μέλη 

και σε τρίτες χώρες, με τη μορφή ειδικής ανάληψης υποχρεώσεων που είναι 

δεσμευτικές βάσει του διεθνούς δικαίου."
86

  

Δεδομένου του γεγονότος πως οι ΔΕΣ που έχουν συνάψει τα κράτη είναι "δεσμευτικές 

... βάσει του διεθνούς δικαίου"
87

, έπεται πως τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 

κοινοποιήσουν τις ΔΕΣ τους στην Επιτροπή, άσχετα με την τροποποίηση της 

Συνθήκης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του 'ανταγωνισμού'. Με τη ΣΛΕΕ σε 

ισχύ και σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, δύνανται να έχουν δύο 

επιλογές: είτε να διατηρηθούν όπως αρχικώς υπεγράφησαν, είτε να συνάψουν νέες 

ΔΕΣ. Στην περίπτωση νέων ΔΕΣ, αυτές θα πρέπει να συναφθούν "... σύμφωνα με τη 

ΣΛΕΕ και τον παρόντα κανονισμό, έως ότου τεθεί σε ισχύ διμερής επενδυτική 

συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της ίδιας τρίτης χώρας" (άρθρο 3 του Kανονισμού). 

                                                           
83  Bλ. ΕΕ L 351, 20.12.2012 

84 COM (2010) 344, τελικό, σελ.2 

85  Bλ. COM (2010) 343, 7.7.2010,  υποσημείωση 11, σελ. 5 και το επόμενο κεφάλαιο. 

86 COM (2010) 344, τελικό, σελ.2 

87 Στο ίδιο 



 

 
 

41 

Συνεπώς, το διεθνές δίκαιο και η έλλειψη ενωσιακών ΔΕΣ συνηγορούν στη 

διατήρηση των υπαρχόντων ΔΕΣ των κρατών μελών. Το Συμβούλιο, μάλιστα, 

υπερθεματίζει αυτό το καθεστώς, τονίζοντας πως "Η έννοια της αντικατάστασης, η 

οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 (διατήρηση σε ισχύ), έχει αποφασιστική σημασία για 

τη διασφάλιση αδιάλειπτης προστασίας και νομικής ασφάλειας για τους επενδυτές. Το 

Κοινοβούλιο δεν πρότεινε τροπολογίες επί του συγκεκριμένου άρθρου".
88

 

Επί της ουσίας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με την υιοθέτηση του καν. 1219/2012, 

ακολουθούν την 'εξελικτική πορεία' προς την KΕΕΠ, είτε με μικρά, είτε με μεγάλα 

βήματα. H Επιτροπή μας πληροφορεί πως έτσι έγινε και στο παρελθόν: "... με την 

εισαγωγή της κοινής εμπορικής πολιτικής τη δεκαετία του 1960
89

, επιτρέπει τη 

σταδιακή διατύπωση και εκπόνηση μιας πολιτικής επενδύσεων της ΕΕ, η οποία να 

εξυπηρετεί εξίσου όλους τους επενδυτές και τις επενδύσεις"
90

 Συνεπώς, ο Kαν. 

1219/2012 "… πρέπει να θεωρείται ως έκτακτο μεταβατικό"
91

 μέτρο ή καλύτερα στη 

γλώσσα των Συνθηκών «μεταβατικό στάδιο».  

Tο 'έκτακτο μεταβατικό' στάδιο δεν έχει χρονική διάρκεια. Πρέπει κανείς να 

ανατρέξει στις Συνθήκες για να βρει αντίστοιχες διατάξεις που καθόρισαν το 

χρονοδιάγραμμα των Κοινών πολιτικών της ΕΕ. Για παράδειγμα, η ΟΝΕ (οικονομική 

και νομισματική ένωση) υλοποιήθηκε στην ώρα της, χωρίς καθυστερήσεις και 

αναδρομές διότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) καθόρισε αυστηρώς τα τρία 

στάδια, και ειδικά το 3ο στάδιο την 1 Ιανουαρίου 1999 (Πρωτόκολλο 10). Σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις (τις οποίες εξετάζουμε στο επόμενο Κεφάλαιο) είχαμε μόνον 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως και 

ακύρωση των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών. 

Συνεπώς,  η έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την ΚΕΠΠΕ ενσπείρει αμφιβολίες και 

δεν προάγει τη θεμελιώδη λογική σχετικά με την ‘προστασία των επενδύσεων’. 

2.  To άρθρο 5 του Κανονισμού περί της «Αξιολόγησης» των υφιστάμενων ΔΕΣ από 

την Επιτροπή πρέπει να εξεταστεί ορθολογικά διότι αποτυπώνει τη δέσμευση της 

Επιτροπής να εκτιμήσει "...αν κάποια από τις διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών 

συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στη διαπραγμάτευση ή σύναψη διμερούς επενδυτικής 

συμφωνίας με τρίτες χώρες από την Ένωση, με σκοπό την προοδευτική αντικατάσταση 

των διμερών επενδυτικών συμφωνιών ...".  

Tο αρχικό κείμενο της πρότασης της Επιτροπής ήταν σαφέστερο διότι πρότεινε τρία 

κριτήρια  για την αξιολόγηση των ΔΕΣ εάν :  
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  Bλ. Θέση (ΕΕ) αριθ. 11/2012 του Συμβουλίου (ΕΕ C 352 E, 16.11.2012). 
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Απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 1961 του Συμβουλίου περί τυποποίησης της διάρκειας των εμπορικών 

συμφωνιών με τρίτες χώρες και απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 1969 του Συμβουλίου περί της 

προοδευτικής ενοποιήσεως των συμφωνιών που αφορούν εμπορικές σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και 

τρίτων χωρών και περί της διαπραγματεύσεως των κοινοτικών συμφωνιών. 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31969D0494&qid=1405088870978&fr
om=EN 
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 COM (2010) 344, τελικό, σελ.2 
91

 Στο ίδιο, σελ.3 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31969D0494&qid=1405088870978&from=EN
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α) αντιβαίνουν στη νομοθεσία της Ένωσης εκτός από το ασυμβίβαστο που 

προκύπτει από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των 

κρατών μελών της, ή  

β) επικαλύπτουν, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ισχύουσα συμφωνία της Ένωσης 

με την εν λόγω τρίτη χώρα και αυτή η συγκεκριμένη επικάλυψη δεν ρυθμίζεται 

στην τελευταία συμφωνία, ή  

γ) αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της 

Ένωσης όσον αφορά τις επενδύσεις, περιλαμβάνοντας ιδίως την κοινή εμπορική 

πολιτική."
92

  

H αιτιολόγηση της Επιτροπής είναι σαφής και δεν επιτρέπει ερμηνείες διότι ενέχει 

δύο δεσμευτικά στοιχεία: Ποσοτικές πτυχές και Ποιοτικές διατάξεις: «Η επανεξέταση 

θα προσδιορίζει τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές των ισχυουσών συμφωνιών, καθώς 

και τα πιθανά εμπόδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι συμφωνίες στην 

εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής».
 93

  

Ποιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει και ένα τέταρτο κριτήριο:  «… η Επιτροπή 

θα αξιολογήσει αν τα επιχειρήματα ή οι διατάξεις αντιβαίνουν στη νομοθεσία της 

Ένωσης, υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις ή τις συμφωνίες που σχετίζονται με τις 

επενδύσεις μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, ή υπονομεύουν τις πολιτικές της 

Ένωσης για τις επενδύσεις, και ιδίως την κοινή εμπορική πολιτική».
94

 

Παρ’ όλη τη δυναμική που η πρόταση της Επιτροπής δημιούργησε μια δυναμική για 

αυστηρότερες διατάξεις, στο τέλος, το κείμενο του Συμβουλίου έγινε δεκτό, ούτε οι 

τροπολογίες του ΕK, ούτε τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της Επιτροπής άλλαξαν 

τη θέση του Συμβουλίου. 

H ουσία του Kανονισμού αυτού συνίσταται στις επιλογές που έχουν τα κράτη μέλη 

και η Επιτροπή. Για αυτό το θέμα υπάρχει το άρθρο 6. Η πρόταση της Επιτροπής 

αναφέρεται στην «Ανάκληση της έγκρισης» και το ΕΚ την επικροτεί αλλά το 

Συμβούλιο την τροποποιεί σε «Καθήκον συνεργασίας». Οπότε, η διαχείριση των ‘εν 

ισχύ’ ΔΕΣ θα ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία σύμφωνα με τον κανονισμό 

1219/2012: 

"2.  Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι μία ή περισσότερες από τις διατάξεις 

διμερούς επενδυτικής συμφωνίας  ... συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στη 

διαπραγμάτευση ή σύναψη διμερών επενδυτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες 

από την Ένωση ...  η Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος αρχίζουν χωρίς 

καθυστέρηση διαβουλεύσεις και συνεργάζονται προκειμένου να καθορίσουν τα 

κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. " 
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 COM (2010) 344, τελικό, 
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 Στο ίδιο, σελ.4 
94

 Στο ίδιο, σελ.4 
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3. "... η Επιτροπή δύναται, εντός 60 ημερών από το πέρας των διαβουλεύσεων, 

να ανακοινώσει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λάβει το οικείο κράτος 

μέλος προκειμένου να άρει τα εμπόδια που αναφέρονται στην παράγραφο 2."  

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει στη θέση του για τη συμφωνία του με το ΕK πως επέφερε 

δύο ουσιαστικές αλλαγές. 

Πρώτον ,"Το κείμενο της Επιτροπής τροποποιήθηκε σημαντικά, προκειμένου να δοθεί 

έμφαση στη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής...".  H 

πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στα τρία ποσοτικά κριτήρια του άρθρου 5 για τη 

Ανάκληση της έγκρισης μιας ΔΕΣ συν ένα τέταρτο κριτήριο : όταν "... το Συμβούλιο 

δεν έχει λάβει απόφαση για την έγκριση έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνία που 

επικαλύπτει,...". 

Σε αυτό το σημείο, η αιτιολόγηση της Επιτροπής είναι σαφής: "Για παράδειγμα, 

γίνεται αναφορά σε σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ένωση συνάπτει συμφωνία 

ελευθέρων συναλλαγών με τρίτη χώρα με παρόμοιες επενδυτικές διατάξεις και έξι 

κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη σε ισχύουσα επενδυτική συμφωνία με παρόμοιες 

διατάξεις. Αν η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και τρίτης χώρας δεν προβλέπει την 

αντικατάσταση των έξι συμφωνιών των κρατών μελών με την τρίτη χώρα, τότε 

εφαρμόζεται το άρθρο 6."
95

  

Ας τονιστεί ως οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στον 

τομέα της ΚΕΠ, πριν τη ΣΛΕΕ, ήταν ετεροβαρείς, πάντα σε βάρος της Επιτροπής και 

υπέρ των κρατών μελών, κυρίως δε με τις μεγάλες χώρες, όχι τόσο οι μικρές. 

Άλλωστε, οι πέντε μεγάλες χώρες έχουν συνάψει το μεγαλύτερο αριθμό ΔΕΣ με 

τρίτες χώρες.  

H δεύτερη ουσιαστική αλλαγή είναι:  "Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου δεν έγιναν 

δεκτές" (ΕΕ C 352 E, 16.11.2012, σ. 30). Επί της ουσίας, το ΕK στην 1η ανάγνωσή 

του, τροποποιεί το άρθρο 6 της πρόταση της Επιτροπής "προς το αυστηρότερο". Οι 

τροπολογίες του ΕΚ καθόριζαν τη διαδικασία και τα κριτήρια.  H ανάκληση της 

έγκρισης γίνεται πράξη όταν: 

1. Η ΕΕ έχει ήδη επικυρώσει μια συμφωνία με την ίδια χώρα. Άρα οι μικτές ΔΕΣ 

δεν γίνονται αποδεκτές.  

2. Αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τη σύναψη μελλοντικών συμφωνιών.  

3. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΕ και οικείο κράτος μέλος δεν έχουν καταλήξει 

στην  συμφωνηθείσα χρονική περίοδο.  

4. H Επιτροπή υποβάλει σύσταση στο Συμβούλιο για να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.  
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Ο Πίνακας 3.1 αυτού του κεφαλαίου είναι κατατοπιστικός διότι εκτός από την 

αποτύπωση της διαδικασίας για τους Τριλόγους, αποτυπώνει και τις θέσεις των τριών 

θεσμικών οργάνων - Επιτροπή, ΕΚ και Συμβούλιο Υπουργών. Το τελικό κείμενο 

αποδεικνύει πως για θέματα «ουσίας» στον τομέα της ΚΕΠ, τα κράτη μέλη έχουν το 

προβάδισμα έναντι της Επιτροπής και του ΕΚ. 

Τα άρθρα 7 μέχρι και 11 του Κανονισμού συνιστούν τις διατάξεις  -  δεσμευτικές  - 

που καθορίζουν τα πλαίσια είτε για την Τροποποίηση των «εν ισχύ» άνω των 1000 

ΔΕΣ, είτε τη Σύναψη νέων ΔΕΣ. Το πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας βασίζεται 

στο μηχανισμό εξουσιοδότησης που θεσπίζεται από δύο Κανονισμούς  -  τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 662/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουλίου 2009
96

 και τον κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 664/2009 του Συμβουλίου, της 

7ης Ιουλίου 2009.
97

  Επί της ουσίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται για την τήρηση των 

διατάξεων (άρθρα 7, 8 και 10) και εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη για τη σύναψη ΔΕΣ 

(άρθρα 9 και 11).  

 Όσον αφορά στη Εξουσιοδότηση για την έναρξη των επισήμων διαπραγματεύσεων 

(άρθρο 9), η Επιτροπή την παρέχει στα κράτη μέρη μόνον και όταν η εν λόγω 

διαπραγμάτευση ΔΕΝ  

α) θα αντέβαινε στη νομοθεσία της Ένωσης για άλλους λόγους εκτός από το 

ασυμβίβαστο που προκύπτει από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της 

Ένωσης και των κρατών μελών της,   

β) θα ήταν περιττή, διότι η Επιτροπή έχει υποβάλει ή έχει αποφασίσει να 

υποβάλει σύσταση για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη συγκεκριμένη 

τρίτη χώρα… , 

γ) θα ήταν ασύμβατη με τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης στο τομέα 

της εξωτερικής δράσης  … ή 

δ) θα συνιστούσε σοβαρό εμπόδιο για τη διαπραγμάτευση ή σύναψη 

διμερών επενδυτικών συμφωνιών της Ένωσης με τρίτες χώρες. 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 υπάρχει και μια ρήτρα ασφαλείας: "η Επιτροπή 

μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να περιλάβει ή να εξαιρέσει από τις 

διαπραγματεύσεις αυτές και τη μελλοντική διμερή επενδυτική συμφωνία ορισμένες 

διατάξεις αναγκαίες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας με την επενδυτική πολιτική 

της Ένωσης ή της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης". 

                                                           
 
96

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 662/2009, για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη 

συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το 

εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές και τον κανονισμό. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0662&from=EL 
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 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 664/2009, για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη 

συμφωνιών ανάμεσα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0662&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0664&from=EL


 

 
 

45 

 

Συνεπώς το 5ο κριτήριο είναι η "διασφάλιση της συνεκτικότητας με την επενδυτική 

πολιτική της Ένωσης ή της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης".  

 

Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα διάταξη και αφορά στη διαδικασία του 'αποφασίζειν'.  

Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη παρέχεται βάσει της 

Συμβουλευτικής διαδικασίας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  Δηλαδή η 

'επιτροπή συμφωνιών επενδύσεων', η οποία συστήνεται με βάση το άρθρο 16 του 

κανονισμού (ΕΕ) 1219/2012,
98

 είναι απλώς «συμβουλευτική» και δε δύναται να 

μπλοκάρει, ούτε να τροποποιήσει την πρόταση εξουσιοδότησης της Επιτροπής.  

 

Το άρθρο 11 (Εξουσιοδότηση) αφορά στην υπογραφή και σύναψη της ΔΕΣ – δηλαδή 

το τέλος της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Μετά την κοινοποίηση της συμφωνίας, 

η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν από την υπογραφή της, η Επιτροπή είναι 

υποχρεωμένη, εντός 90 ημερών,  να εξετάσει τη ΔΕΣ σύμφωνα με τα τέσσερα 

κριτήρια του άρθρου 9. Το ίδιο άρθρο προβλέπει τη διαδικασία και τους όρους κάτω 

από τους οποίους μπορεί να επιτραπεί στα κράτη μέλη να υπογράφουν και να 

συνάπτουν ΔΕΣ.  

 

Υπάρχει και μια ουσιαστική πτυχή. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στο 

πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το μέρος τρίτο, κεφάλαιο 4, του 

τίτλου ΙV της ΣΛΕΕ, στο οποίο ορίζονται οι κοινοί κανόνες για την κίνηση 

κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, περιλαμβάνοντας τις 

κινήσεις κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις. 

 

Το άρθρο 12 (μεταβατική περίοδο) είναι καινούργιο υπό την έννοια πως ούτε η 

Επιτροπή το είχε προτείνει, ούτε το ΕΚ κατέθεσε την κατάλληλη τροπολογία στην 1
η
 

του ανάγνωση. Αφορά δε στις ΔΕΣ υπογραφείσες κατά τη διάρκεια μιας 

μεταβατικής περιόδου - δηλαδή, 1 Δεκεμβρίου 2009 (έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ) και 

9 Ιανουαρίου 2013 (έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού).  

 

Όσον αφορά στην ουσία του άρθρου 12, όλες οι βασικές διατάξεις του άρθρου 11 

έχουν προσαρμοστεί 'κατάλληλα’ για να καλύψουν αυτή τη μεταβατική περίοδο. 

Επίσης η θέση του Συμβουλίου είναι αποκαλυπτική: "Με τον τρόπο αυτό, το 

Συμβούλιο κατέστησε σαφές ότι αναγνωρίζει πλήρως τη νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στον 

τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων. Τα άρθρο αυτό ρυθμίζει τις ακολουθητέες 

διαδικασίες (κοινοποίηση από τα κράτη μέλη, αξιολόγηση και έγκριση από την 

Επιτροπή) για την προαναφερόμενη κατηγορία διμερών επενδυτικών συμφωνιών"
99

  

 

Το άρθρο 15 (επανεξέταση) δύναται να θεωρηθεί ουσιαστικό για μια ΚΕΕΠ διότι 

περιλαμβάνει τρεις δεσμεύσεις: 

                                                           
98
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1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έως τις 10 Ιανουαρίου 

2020. 

2. Η έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση των εξουσιοδοτήσεων που ζητήθηκαν 

και χορηγήθηκαν βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ, καθώς και αξιολόγηση της 

ανάγκης για τη συνέχιση της εφαρμογής του εν λόγω κεφαλαίου. 

3. Όταν η έκθεση συνιστά τη διακοπή της εφαρμογής του κεφαλαίου ΙΙΙ ή 

τροποποίηση των διατάξεών του, η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από 

κατάλληλη νομοθετική πρόταση. 

 

Για την παράγραφο 1, επετεύχθη συμβιβασμός σχετικά με τον χρόνο υποβολής της 

έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Τα επτά χρόνια μετά την έναρξη 

ισχύος του είναι ο συμβιβασμός μεταξύ των δέκα χρόνων που είχαν προτείνει το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και πέντε χρόνια που είχε προταθεί αρχικά από την 

Επιτροπή. 

 

Επτά χρόνια εφαρμογής (παράγραφος 2) είναι αρκετά για να καταλήξουμε σε 

συμπεράσματα για το επόμενο στάδιο που θα μας οδηγήσει στην επίτευξη των 

στόχων της ΚΕΕΠ. Οι παρατηρήσεις μας επί των άρθρων του Κεφαλαίου ΙΙΙ 

(Εξουσιοδότηση ή Σύναψη ΔΕΣ, άρθρα 7 μέχρι 11) δύνανται να αποτελέσουν τροφή 

για σκέψη αλλά και δυνητικές τροπολογίες. 

 

Η παράγραφος 3 είναι επίσης απαραίτητη διότι δεσμεύει την Επιτροπή να καταθέσει 

'την κατάλληλη νομοθετική πρόταση' είτε για την αναθεώρηση του εν λόγω 

κανονισμού ή την αντικατάστασή του για να μας οδηγήσει στη θεσμοθέτηση της 

Κοινής Εμπορίου και Επενδύσεων Πολιτική (ΚΕΕΠ).  

 

3.2β Συμπληρωματικές Ρυθμίσεις 

Το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ορίζεται στο πρώτο 

κεφάλαιο. Όπως προβλέπεται, ο κανονισμός καλύπτει τις επενδυτικές συμφωνίες 

μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών και αφορά στην προστασία των 

επενδύσεων. 

Εν συνεχεία, στο άρθρο 2, καθορίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να 

κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις υφιστάμενες επενδυτικές συμφωνίες που έχουν 

συνάψει με τρίτες χώρες, όλες τις συμφωνίες που επιθυμούν να διατηρήσουν καθώς 

και όλες τις συμφωνίες που είναι πρόθυμα να θέσουν σε ισχύ. Οποιεσδήποτε 

μεταγενέστερες αλλαγές στο καθεστώς των συμφωνιών επίσης οφείλουν να 

κοινοποιούνται στη Επιτροπή. 

Αντίστοιχα στο άρθρο 3, εγκρίνεται η διατήρηση σε ισχύ όλων των επενδυτικών 

συμφωνιών που έχουν κοινοποιηθεί με την έναρξη ισχύος του κανονισμού, πάντα με 

την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών, όπως απορρέουν από το δίκαιο 
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της Ένωσης. Παραδείγματα παραβάσεων κρατών μελών που διαπιστώθηκαν από το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περιπτώσεις της Αυστρίας
100

, της 

Σουηδίας
101

 και της Φιλανδίας
102

 για τη μη θέσπιση μέτρων κατάλληλων που άρουν 

το ασυμβίβαστο, κατά  παράβαση του άρθρου 307 ΕΚ.
103

  

Στο άρθρο 4, προβλέπεται η υποχρεωτική ετήσια δημοσίευση, από την πλευρά της 

Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των 

κοινοποιούμενων συμφωνιών, ώστε να εξασφαλίζεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, η 

γνωστοποίηση του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου.  

Τέλος, το άρθρο 5, δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα αξιολόγησης των 

κοινοποιούμενων συμφωνιών, εκτιμώντας εάν κάποια ισχύουσα διάταξη αποτελεί 

σοβαρό εμπόδιο στη διαπραγμάτευση ή σύναψη μελλοντικών συμφωνιών. 

 

3.5  Συμπέρασμα 

 

Με τον Κανονισμό 1219/2012 έγινε μια αρχή για να μπουν σε τάξη οι Διμερείς 

Συμφωνίες των κρατών μελών της ΕΕ. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από δύο 

αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες: 

1.  την αυστηρή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και  

2.  το Πρότυπο που αρμόζει στην αληθινή ΚΕΕΠ σε ουσία, όχι σε διακηρύξεις. 

Για την 'αυστηρή εφαρμογή' θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της Επιτροπή, 

μετά επτά έτη (δηλαδή το 2019), αλλά για το Πρότυπο της ΚΕΕΠ, το επόμενο 

κεφάλαιο καταπιάνεται με το τι ανακοινώνει η Επιτροπή και τι προτείνει ο 

ακαδημαϊκός κόσμος. 

 

                                                           
100

 Απόφαση C-205/06, 03.03.2009, αφορά συμφωνίες της Δημοκρατίας της Αυστρίας με τη 

Δημοκρατία της Κορέας, τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 

τη Μαλαισία, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Δημοκρατία της Τουρκίας σε θέματα επενδύσεων. 
101

 Απόφαση C-249/06, 03.03.2009, αφορά συμφωνίες του Βασιλείου της Σουηδίας με τη Δημοκρατία 

της Αργεντινής, τη Δημοκρατία της Βολιβίας, τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού, την 

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, το Χονγκ Κονγκ, τη Δημοκρατία της Ινδονησίας, τη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας, τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, τη Μαλαισία, την Ισλαμική Δημοκρατία 

του Πακιστάν, τη Δημοκρατία του Περού, τη Δημοκρατία της Σενεγάλης, τη Δημοκρατική 

Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Σρι Λάνκα, τη Δημοκρατία της Τυνησίας, τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

του Βιετνάμ, τη Δημοκρατία της Υεμένης και την πρώην Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

της Γιουγκοσλαβίας σε θέματα επενδύσεων. 
102

 Απόφαση C-118/07, 19.11.2009, αφορά συμφωνίες της Δημοκρατίας της Φινλανδίας με τη Ρωσική 

Ομοσπονδία, τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τη Μαλαισία, τη 

Δημοκρατική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Σρι Λάνκα και τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν σε 

θέματα επενδύσεων. 
103

 Άρθρο 307, β εδάφιο, ΕΚ “ (…) Κατά το μέτρο που οι συμβάσεις αυτές δεν συμβιβάζονται με την 

παρούσα συνθήκη, το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προσφεύγουν σε όλα τα 

πρόσφορα μέσα, για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα. Εν ανάγκη, τα κράτη μέλη παρέχουν 

προς το σκοπό αυτό αμοιβαία συνδρομή και υιοθετούν, κατά περίπτωση, κοινή στάση.(…) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0205:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0249:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0118:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E307:EL:HTML
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΕΕΠ)  

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι διττός: Ο πρώτος αφορά στη λεπτομερή 

ανάλυση των νέων στοιχείων της Συνθήκης της Λισσαβόνας - όπως την παροχή στην 

Ένωση της αποκλειστικής αρμοδιότητας της κοινής εμπορικής πολιτικής (ΚΕΠ)
104

, 

διερευνώντας τη σημασία τους για τη μελλοντική ΚΕΠ καθώς επί της ουσίας, το 

περιεχόμενο των υφιστάμενων αλλαγών σε καίρια άρθρα, θα καθορίσει και το 

κανονιστικό πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών. 

Για παράδειγμα, το άρθρο 206 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι με τη δημιουργία 

τελωνειακής ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 32, η Ένωση συμβάλλει, για το 

κοινό συμφέρον, στην προοδευτική κατάργηση των περιορισμών στις διεθνείς 

συναλλαγές και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και στον περιορισμό των 

τελωνειακών και άλλων φραγμών.  

Επί προσθέτως, το άρθρο 207 περιλαμβάνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στους 

τομείς που καλύπτονται από την κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης. Πρόκειται για 

μια καινοτομία, η οποία μετατρέπει την παραδοσιακή ΚΕΠ σε μια μελλοντική 

ΚΕΕΠ. 

Ο δεύτερος στόχος, αφορά στην εξέταση παραγόντων που συνηγορούν υπέρ της 

ΚΕΕΠ λόγω του Τίτλου V : Οι διεθνείς Συμφωνίες της ΣΛΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, 

στο άρθρο 218 για τη Διαπραγμάτευση και Σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ της 

Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών. Επί της ουσίας, το άρθρο 218 

τροποποιήθηκε για να λάβει υπόψη τις 'ειδικές διατάξεις του άρθρου 207'.  

Βάσει των παραπάνω συλλογισμών και στόχων, το κεφάλαιο αυτό, επιχειρεί επίσης, 

την ανάλυση της (υπό διαπραγμάτευσης) Συμφωνίας των Οικονομικών και 

Εμπορικών Συναλλαγών (ΣΟΕΣ) μεταξύ ΕΕ και Καναδά (Comprehensive Economic 

and Trade Agreement (CETA). Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις διατάξεις σχετικά με 

τις Επενδύσεις στη ΣΟΕΣ, οι οποίες συνηγορούν υπέρ της θέσης αυτής της εργασίας 

ότι η ΚΕΠ για αναπτυγμένες οικονομίες - όπως η ΕΕ και ο Καναδάς ή ΕΕ και Ρωσία 

- δεν προσφέρει κάτι το 'ιδιαίτερο'. Αντιθέτως η ΚΕΕΠ θα είναι στο επίκεντρο των 

μελλοντικών συμφωνιών των ανεπτυγμένων χωρών. Υπό αυτό το πρίσμα, η 

Διατλαντική Εμπορική και επενδυτική Εταιρική Σχέση μεταξύ ή ΕΕ και ΗΠΑ 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership / ΤΤΙP ),επίσης εξετάζεται.  

 

                                                           
104

  Η ΚΕΠ είναι ένας από τους πέντε τομείς (τελωνιακή ένωση, κανόνες ανταγωνισμού, νομισματική 

πολιτική και ΚΕΠ)  στους οποίους η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). 
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4.2 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΞΕ) και ΚΕΕΠ  

Συνεπώς, εάν η ΕΕ δεν επιθυμεί 'να μείνει στο περιθώριο του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού για την προσέλκυση και την προώθηση επενδύσεων', τότε μια 'άλλη' 

πολιτική στον τομέα των επενδύσεων  πρέπει να προταθεί.  Και η Επιτροπή προτείνει 

τα ακόλουθα:  

1. Την προσαρμογή των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών (ΒΙΤ- Bilateral 

Investment Treaties) διότι "... δεν έχουν συναφθεί από όλα τα κράτη μέλη και 

όλες οι συμφωνίες δεν προβλέπουν τα ίδια υψηλά πρότυπα, γεγονός που 

συνεπάγεται άνισες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ" και 

διότι " ...καλύπτουν μόνο την αντιμετώπιση των επενδυτών μετά την «είσοδο» ή 

την «αποδοχή»."
105

 Κατ' επέκταση υπάρχει κάποιο κενό μετά την αποδοχή που 

αφήνει περιθώρια για διακριτική μεταχείριση από τη χώρα υποδοχής. 

2. Μια μελλοντική ΚΕΕΠ θα προϋποθέτει και άλλες διατάξεις σύννομες με τις 

αρχές της ΕΕ, όπως  " ο συνδυασμός των ουσιαστικών κανόνων για τις 

επενδύσεις με διατάξεις που ελευθερώνουν άλλα τμήματα της οικονομίας έχουν 

από κοινού μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εμπόριο και τις επενδύσεις."
106

   

3. Ένα πρόγραμμα διαπραγματεύσεων της ΕΕ, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 

Επιτροπής (COM(2010)343), θα πρέπει να  διέπεται από 5 στοιχεία:  (α) 

Κριτήρια για την επιλογή των χωρών εταίρων , (β) Πέραν των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, (γ) Θέσπιση προτύπων για την προστασία των επενδύσεων, (δ) 

Υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε θέματα επενδύσεων και 

(ε) Διεθνής ευθύνη.  

Κάθε στοιχείο ενέχει την δική του δυναμική, οπότε κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν 

υπό το πρίσμα της εξελικτικής πορείας της ΕΕ σε συνάρτηση με το μεταβαλλόμενο 

διεθνές περιβάλλον.  

4.2α Κριτήρια για την επιλογή των χωρών εταίρων 

Τέσσερα κριτήρια προτείνονται:  

1. "Η Ένωση πρέπει να επισκέπτεται τους προορισμούς για τους οποίους 

ενδιαφέρονται οι επενδυτές της και να προετοιμάζει γι’ αυτούς το έδαφος μέσω της 

ελευθέρωσης των επενδυτικών ροών."
107

 Πρόκειται για  ένα σχετικά εύκολο κριτήριο 
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 COM (2010) 343, τελικό, σελ.5 
106

 Στο ίδιο, σελ.6 

ΟΟΣΑ (2006), Ανάλυση οικονομικού αντίκτυπου των διατάξεων για τις επενδύσεις σε περιφερειακές 

εμπορικές συμφωνίες, Έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ για την εμπορική πολιτική αριθ. 36, 11.07.2006. 
107

 COM (2010) 343,τελικό, σελ.7 
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διότι η ΕΕ ήδη έχει συστήσει δικό της δίκτυο  αντιπροσωπειών  για την υλοποίηση 

των διατάξεων περί 'την Εξωτερική Δράση της Ένωσης' (άρθρα 21 και 22 της ΣΕΕ). 

2. "Η αξιοπιστία της προστασίας που παρέχεται στους επενδυτές είτε από τη χώρα 

υποδοχής είτε από διεθνή διαιτησία αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τον καθορισμό 

των χωρών προτεραιότητας με τις οποίες διεξάγει η ΕΕ διαπραγματεύσεις για 

επενδύσεις."
108

  

3. Το πεδίο των διαπραγματεύσεων να είναι ευρύ και ευέλικτο για να δύναται η ΕΕ 

να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες  των εταίρων. Για παράδειγμα για την υπό 

διαπραγμάτευση συμφωνία ΕΕ-Καναδά και ΕΕ-Ινδίας, οι εταίροι εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για συμφωνία που θα καλύπτει την 'προστασία των επενδύσεων'. 

Αντιθέτως, η περίπτωση μιας δυνητικής σύναψης συμφωνίασ μεταξύ ΕΕ και Κίνας 

θα πρέπει να  καλύπτει την προστασία κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων των 'δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας'. Η δε περίπτωση 

της Ρωσίας  παρουσιάζει  ιδιαίτερες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η διαπραγμάτευση με 

τη Ρωσία για επενδύσεις πρέπει να εξεταστεί και να συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο 

συνολικής συμφωνίας η οποία θα στοχεύει να αντικαταστήσει τη συμφωνία 

εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. 

4. Το ενδεχόμενο σύναψης Τομεακών Συμφωνιών. Αυτό προτείνεται εάν 'κριθεί 

αδύνατη ή αποφευκτέα μια συνολική, γενική επενδυτική συμφωνία με μία ή 

περισσότερες χώρες'. 

Στο πλαίσιο των 4 κριτηρίων θα είναι χρήσιμο για την ΕΕ να αρχίσει απο την 

"ισχύουσα κατάσταση". Μια υποσημείωση της Επιτροπης για αυτό το θέμα δίνει το 

μέτρο των δυνητικών εμποδίων:  

"...οι εμπορικές συμφωνίες, όταν είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανόνες του 

ΠΟΕ για την οικονομική ολοκλήρωση, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής 

μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους που θεσπίστηκε από τον ΠΟΕ και 

σύμφωνα με την οποία τα μέλη του οφείλουν να επεκτείνουν άμεσα και άνευ 

όρων τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους σε όλα τα υπόλοιπα μέλη. 

Με άλλα λόγια, η προτιμησιακή μεταχείριση, για παράδειγμα σε θέματα 

πρόσβασης στην αγορά επενδύσεων, μπορεί να παραμείνει προτιμησιακή μόνο 

εάν παρέχεται στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας. Τούτο αφορά κυρίως τις ΑΞΕ 

στον τομέα των υπηρεσιών, δεδομένου ότι η γενική συμφωνία για το εμπόριο των 
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υπηρεσιών (GATTS) προβλέπει την παροχή υπηρεσιών μέσω εμπορικής 

παρουσίας η οποία υλοποιείται ουσιαστικά από τις ΑΞΕ."
109

  

4.2β Πέραν των άμεσων ξένων επενδύσεων 

Εάν αποδεχθούμε τη θέση της Επιτροπής πως μια ΕΕ πολιτική διεθνών επενδύσεων 

θα πρέπει  "να επιτρέπει την υλοποίηση της ίδιας της άμεσης επένδυσης – απόκτηση ή 

σύσταση ξένης επιχείρησης – αλλά να επιτρέπει και να προστατεύει όλες τις πράξεις που 

τη συνοδεύουν και εξασφαλίζουν τη δυνατότητα υλοποίησής της στην πράξη: πληρωμές, 

προστασία άλλων περιουσιακών στοιχείων όπως τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας κ.λπ."
110

 τότε θέματα όπως επαναπατρισμός των κερδών, κλπ.  εμπίπτουν 

στις διατάξεις  του κεφαλαίου 4 για 'Κεφάλαια και Πληρωμές' (άρθρα 63-65 της 

ΣΛΕΕ).  

Δύο άρθρα του Κεφαλαίου 4 χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το άρθρο 63 προβλέπει 

ότι, κατά κανόνα,' απαγορεύονται όλοι οι περιορισμοί στις πληρωμές και στις κινήσεις 

κεφαλαίων , τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 

χωρών.'
111

 Συνεπώς, η άρση των περιορισμών συμπεριλαμβάνει και αυτούς που 

αφορούν στις 'άμεσες επενδύσεις και επενδύσεις χαρτοφυλακίου'.  

Το άρθρο 64, παράγραγος 1, της ΣΛΕΕ εισάγει δύο δαιμόνια. Το πρώτο αφορά στη 

διατήρηση των "τυχόν περιορισμών που ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 1993 δυνάμει του 

εθνικού ή του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες 

χώρες που αφορούν άμεσες επενδύσεις".
112

  Το δεύτερο δαιμόνιο αφορά στον ορισμό 

των ΑΞΕ, όπου "περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε ακίνητα, εγκατάσταση, παροχή 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή εισδοχή τίτλων σε κεφαλαιαγορές". Συνεπώς,οι 

"επενδύσεις χαροφυλακίου" συμπεριλαμβόνται στον ορισμό της ΑΞΕ και στο 

Κεφάλαιο 1 αυτής της εργασίας εξετάζουμε τη δευτερογενή νομοθεσία της ΕΕ,  που 

απορρέει από αυτό το άρθρο. 
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 Στο ίδιο, σελ.9 
111

 Το άρθρο 63 της ΣΛΕΕ είναι διατυπωμένο ως ακολούθως: " 1. Στα πλαίσια των διατάξεων του 
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Επί πλέον υπάρχει κάποια ασάφεια (ενδεχομένως και κενό) κάτι που η Επιτροπή το 

αναγνωρίζει: "Στο κεφάλαιο αυτό δεν προβλέπεται ρητά η δυνατότητα σύναψης 

διεθνών συμφωνιών για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου."
113

 Οπότε η νομική βάση για τις διεθνείς συμφωνίες για επενδύσεις 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 207 της ΣΛΚΕΕ και η οποία απορρέει από το άρθρο 3 της 

ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο η ΄Ενωση διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη 

σύναψη συμφωνιών στον εν λόγω τομέα.
114

  

Οι "επενδύσεις χαρτοφυλακίου" ως έννοια και ορισμός, η προέλευσή τους, ο 

προορισμός τους και η υλοποίησή τους τις καθιστούν το πρόβλημα "υπαρκτό".   Στο 

πλαίσιο αυτό η Ανακοίνωση της Επιτροπής διατυπώνει την ακόλουθη  θέση:  

" Όταν οι επενδύσεις γίνονται υπό τη μορφή απόκτησης μετοχών, ο στόχος αυτός 

προϋποθέτει ότι ο μέτοχος αποκτά μέσω των μετοχών τη δυνατότητα να 

συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση της αντίστοιχης επιχείρησης ή στον έλεγχο 

της.
115

 Τούτο δεν ισχύει για τις ξένες επενδύσεις μέσω των οποίων δεν υπάρχει 

πρόθεση επηρεασμού της διαχείρισης και ελέγχου μιας επιχείρησης. Το είδος αυτό 

επενδύσεων, οι οποίες συχνά έχουν πιο βραχυπρόθεσμο και ενίοτε κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, αποκαλούνται συνήθως «επενδύσεις χαρτοφυλακίου».
116

  

Σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά για ΑΞΕ, είτε λόγω νοοτροπίας, είτε για λόγους 

οικονομικού πατερναλισμού, είτε για λόγους εξωτερικής πολιτικής, οι πρακτικές των 

τρίτων χωρών στην πλειονότητά τους δεν συνάδουν με το Ενωσιακό καθεστώς, 

δηλαδή, με τις τέσσερεις ελευθερίες (εμπορεύματα, πρόσωπα, υπηρεσίες και 

κεφάλαια) της ΕΕ, την ανοικτή οικονομία της ΕΕ, την έννομη τάξη της ή το Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της. Η ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει το πρόβλημα:  

"... οι αναδυόμενες οικονομίες αγοράς δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο 

ως επενδυτές αλλά και ως αποδέκτες επενδύσεων, ακόμη και μέσω 

χρηματοδοτούμενων από το κράτος επενδύσεων όπως τα κρατικά επενδυτικά 
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ταμεία, τα οποία διαθέτουν σε σχέση με το παρελθόν όχι μόνο περισσότερα 

περιουσιακά στοιχεία αλλά και πιο διαφοροποιημένες επενδυτικές πολιτικές.
117

 

Το ζητούμενο , συνεπώς, είναι να βρεθεί λύση στον αθέμιτο ανταγωνισμό που 

εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές της ΕΕ για την προσέλκυση των ΑΞΕ. Μια από τις 

πολλές ιδέες είναι η ακόλουθη: 

Για τις 'επενδύσεις χαρτοφυλακίου' να προταθεί από την Επιτροπή το νομικό 

πλαίσιο που θα τις κατατάσσει είτε στην κατηγορία των ΑΞΕ  είτε στην 

κατηγορία του 'κερδοσκοπικού κεφαλαίου'.  Οπότε, πρέπει να προταθούν τα 

απαραίτητα 'κριτήρια' που διαχωρίζουν - με γνώμονα το χρονικό διάστημα - εάν 

μια "επένδυση χαρτοφυλακίου" σκοπεύει στην 'ενεργή διαχείριση μιας 

επιχείρησης' ή σε μια βραχυπρόθεσμη επένδυση με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

 

4.2γ Θέσπιση προτύπων για την προστασία των επενδύσεων  

Υποστηρίζεται από την Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

(ΠΟΕ), την UNCTAD και πολλούς ακαδημαϊκούς φορείς πως η 'αρχή της μη 

διάκρισης' αποτελεί το "θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου συστήματος εμπορικών 

συναλλαγών". Θεωρητικά η 'αρχή της μη διάκρισης' είναι αποδεκτή από όλον τον 

κόσμο, στην πράξη, όμως, εφαρμόζεται συνήθως μέσω δύο βασικών προτύπων: α.  

της «μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους» και β. της «εθνικής 

μεταχείρισης».  

Το μεν πρότυπο της «μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους» είναι 'σχετικό' 

και όχι απόλυτο διότι το "μάλλον ευνοουμένου" δεν είναι άλλο από το 'πιο 

ευνοούμενο'.  Συνεπώς πρόκειται για τη σύγκριση της παρεχόμενης μεταχείρισης με 

βάση την καταγωγή και την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια σταθερά βάση για σύγκριση.   

Το δε πρότυπο της «εθνικής μεταχείρισης» προσδιορίζεται με βάση τη μεταχείριση 

που επιφυλάσσει η χώρα υποδοχής στους ξένους επενδυτές σε σχέση με τους 'δικούς' 

της επενδυτές και στις επενδύσεις τους. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθούμε στην ΕΕ και ιδιαίτερα, στις ΔΕΣ (ΒΙΤ) που 

έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη της. Ενώ η αρχή της 'μη διάκρισης' είναι η θεμέλια 

λίθος της Ένωσης - οπότε τα πρότυπα, όπως η «δίκαιη και ίση μεταχείριση» μετά την 

αποδοχή και η «πλήρης ασφάλεια και προστασία» είναι παράγωγα της 'μη διάκρισης' 

- στις BIT εφαρμόζονται και άλλα πρότυπα που δεν είναι σύννομα με τις ανωτέρω 

αρχές.  
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Για παράδειγμα, ορισμένες ΒΙΤ που έχουν συναφθεί από κράτη μέλη προβλέπουν 

προστατευτική ρήτρα για τα συμβατικά δικαιώματα («umbrella clause») που 

παρέχονται από την κυβέρνηση υποδοχής στους επενδυτές της ΕΕ. Αλλά η ρήτρα για 

τα συμβατικά δικαιώματα ενέχει πολλαπλές υποχρεώσεις για τη χώρα υποδοχής 

διότι 'η παραβίαση μιας υποχρέωσης της ΔΕΣ από την χώρα υποδοχής την καθιστά 

υπόλογη έναντι του επενδυτή προερχόμενος από την ΕΕ και την εντάσσει στο 

Διεθνές Δίκαιο'.
118

 Δηλαδή η ρήτρα για τα συμβατικά δικαιώματα επιβάλει την 

επιπρόσθετη Υποχρέωση να τηρήσει η χώρα υποδοχής (ή η κυβέρνησή της) ΟΛΕΣ τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οικεία ΔΕΣ, άλλως ο ΕΕ επενδυτής δύναται να 

προσβάλει την ΔΕΣ  σε διεθνή Δικαστήρια για αθέτηση των όρων της ΔΕΣ.
119

 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, "Οι ρήτρες που επιβάλλουν ορισμένους 

όρους στην άσκηση του δικαιώματος απαλλοτρίωσης εκ μέρους της χώρας υποδοχής 

αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών."
 120

 

Για τις μελλοντικές Συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτες χώρες, το θέμα της 

απαλλοτρίωσης είναι σοβαρό για τους ακόλουθους λόγους:  

Πρώτον, το άρθρο 345 της ΣΛΕΕ αποσαφηνίζει: "Οι Συνθήκες δεν προδικάζουν με 

κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη". Συνεπώς, είναι δικαίωμα 

των κρατών μελών  - και όχι της ΕΕ - να αποφασίζουν για το εάν ένα συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο πρέπει να τελεί υπό ιδιωτική η δημόσια ιδιοκτησία.  Αλλά ποια 

είναι τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΕ διαθέσιμα και νόμιμα για απαλλοτρίωση;  

Δεύτερον, για τις μελλοντικές Ενωσιακές Συμφωνίες με τρίτες χώρες. Έστω ότι μια 

τρίτη χώρα δέχεται την ρήτρα της απαλλοτρίωσης, η Επιτροπή υποστηρίζει πως τα 

οποιαδήποτε μέτρα απαλλοτρίωσης δεν συνιστούν εξαίρεση από την εφαρμογή των 

θεμελιωδών κανόνων της Συνθήκης, "...συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 

την ελευθερία εγκαταστάσεως και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων'..
121

 "Κατά 

συνέπεια, τα μέτρα απαλλοτρίωσης στην ΕΕ δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις
122

 αλλά 

να είναι αναλογικά ως προς την επίτευξη του θεμιτού τους στόχου (π.χ. προβλέποντας 

επαρκή αποζημίωση)."
 123
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Τρίτον, ένα από τα πιο σοβαρά θέματα στον τομέα των ΑΞΕ είναι ο προσδιορισμός 

των συμφερόντων και η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων διακυβευόμενων 

συμφερόντων, "όπως μεταξύ της προστασίας των επενδυτών από παράνομη 

απαλλοτρίωση και του δικαιώματος του κάθε κράτους να θεσπίζει ρυθμίσεις υπέρ του 

δημοσίου συμφέροντος."
124

 Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΕ δεσμεύεται από τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Κατηγορίες και τους Τομείς των 

αρμοδιοτήτων της Ένωσης και από τις εν ισχύ πολιτικές σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος, αξιοπρεπούς εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 

προστασίας του καταναλωτή, πολιτιστικής πολυμορφίας, ανάπτυξης και 

ανταγωνισμού.  

Όπως τονίσθηκε στο κεφάλαιο 2 αυτής της εργασίας σχετικά με "το ΤΙ νέο και ΠΟΙΑ 

τα καινοτόμα στοιχεία" εισάγει η Συνθήκη της Λισσαβόνας , μια κοινή πολιτική 

επενδύσεων πρέπει να διέπεται από τις αρχές και τους στόχους της εξωτερικής 

δράσης της Ένωσης γενικότερα (άρθρο 205 ΣΛΕΕ). Το ποιο ουσιαστικό στοιχείο για 

την Εξωτερική Δράση της ΄Ενωσης είναι το άρθρο 21, παράγραφος 2, της ΣΕΕ.
125

 

Ειδικότερα  για τις ΑΞΕ, οι τομείς που καλύπτονται από τα στοιχεία: β), δ), ε), στ) 

και η). 

4.2δ Υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε θέματα επενδύσεων.  

Μια μελλοντική κοινη πολιτική για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις της ΕΕ (ΚΕΕΠ) 

προϋποθέτει δύο στοιχεία:  

Ι) Τήρηση των δεσμεύσεων από την ΕΕ και  

ΙΙ) Όραμα για το πως η ΚΕΕΠ θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 

21 της ΣΕΕ.  

                                                           
124

 COM (2010) 343, τελικό, σελ.10 
125
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περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των παγκόσμιων φυσικών πόρων, με στόχο τη διασφάλιση 

της αειφόρου ανάπτυξης,  

ζ) την παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή 

ανθρωπογενείς καταστροφές, και  

η) την προώθηση διεθνούς συστήματος που θεμελιώνεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και 

τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση.  
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Για το στοιχείο Ι), η Επιτροπή μας διαβεβαιώνει πως: "Η Ένωση έχει ενσωματώσει σε 

όλες τις πρόσφατες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών ένα αποτελεσματικό και 

εξυπηρετικό σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών. Το εν λόγω σύστημα θα 

καλύπτει στο μέλλον τις σχετικές με τις επενδύσεις διατάξεις των συμφωνιών της ΕΕ σε 

θέματα εμπορίου και επενδύσεων."
126

 Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι εάν 

το ισχύον σύστημα για την επίλυση διαφορών στον τομέα των ΑΞΕ είναι 

αποτελεσματικό ή εάν χρειάζεται μεταρρύθμιση. 

Αλλά γιατί στον τομέα των ΑΞΕ να χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό επίλυσης 

διαφορών;  

Μα η φύση των ΑΞΕ είναι πολλαπλή: Πρώτον, οι ΑΞΕ είναι εξελικτικές διότι 

ακολουθούν την εξέλιξη των οικονομιών και της χώρας υποδοχής και της χώρας 

προέλευσης. Δεύτερον, μια ΑΞΕ συνεπάγεται την ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης με 

το κράτος υποδοχής διότι σε περίπτωση προβλήματος, δεν είναι εύκολη η μεταφορά 

της επένδυσης σε άλλη αγορά. Τρίτον, τα νομικά και κανονιστικά εμπόδια σε 

παγκόσμιο επίπεδο είναι αρκετά, τα οποία ενδεχομένως να εμποδίζουν την ελεύθερη 

κίνηση και την προστασία των επενδυτών. Τέταρτον, απουσία ενός μηχανισμού 

επίλυσης διαφορών θα αποθάρρυνε τους επενδυτές λόγω αυξημένου ρίσκου και θα 

καθιστούσε την οικονομία της χώρας υποδοχής λιγότερο ελκυστική σε σχέση με 

άλλες.  

Αλλά υπάρχει και προηγούμενο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, "Η συνθήκη για το 

χάρτη ενέργειας μέρος της οποίας είναι η ΕΕ, προβλέπει επίσης την επίλυση των 

διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών." και πρόκειται για "γεγονός που επιτρέπει 

στους επενδυτές να προσφεύγουν άμεσα κατά κυβερνήσεων στο πλαίσιο δεσμευτικής 

διεθνούς διαιτησίας."
127

  

 

Όσον αφορα στο στοιχείο ΙΙ) για το Όραμα περί της ΚΕΕΠ, τίθεται θέμα 

φυσιογνωμίας της ΕΕ και η νομική προσωπικότητά της. "Για παράδειγμα, η σύμβαση 

για την επίλυση των διαφορών στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ κρατών και 

υπηκόων τρίτων κρατών (σύμβαση ICSID), είναι ανοικτή προς υπογραφή και κύρωση 

στα κράτη μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας ή στα μέρη του καταστατικού του Διεθνούς 

Δικαστηρίου. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει καμία από τις δύο ιδιότητες."
128

   

 

Η μετουσίωση ενός οράματος για την ΚΕΕΠ προϋποθέτει την υπέρβαση των 

βασικών προκλήσεων. Η Επιτροπή τις ταξινομεί σε τρεις κατηγορίες:  

 ι) Η διαφάνεια στην επίλυση των διαφορών μεταξύ των επενδυτών και του 

κράτους
129

, 
                                                           
126

COM (2010) 343, τελικό, σελ.11  
127

 Στο ίδιο, σελ.11 
128

 Στο ίδιο, σελ.11 
129

 "Η ΕΕ, ευθυγραμμιζόμενη με την προσέγγιση που εφάρμοσε στον ΠΟΕ, πρέπει να διασφαλίσει ότι 

η επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους θα γίνεται με διαφανή τρόπο 
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 ιι) Η εξατομίκευση των διαφορών και των ερμηνειών
130

  και 

 ιιι) Κανόνες διαιτησίας.
131,132

 

 

4.3  Διεθνής ευθύνη 

Η διεθνής ευθύνη της ΕΕ για την ανάπτυξη πολιτικής διεθνών επενδύσεων σε επίπεδο 

ΕΕ το οποίο θα είναι συμβατό με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ απορρέει από:  

 το μέγεθός της,  

 την αναλογικότητα των ευθυνών της και  

 το συγκριτικό πλεονέκτημά της λόγω του μεγέθους της αγοράς της και από 

την ιστορική εξέλιξή της.  

 

4.4 Συμπέρασμα 

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα 

εξωτερικών σχέσεων,  "...η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι επίσης ο αποκλειστικός 

εναγόμενος σε σχέση με κάθε λαμβανόμενο από κράτος μέλος μέτρο το οποίο επηρεάζει 

τις επενδύσεις υπηκόων ή εταιρειών τρίτης χώρας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της σχετικής συμφωνίας."
133

 

Ως 'αποκλειστικός εναγόμενος για μια αυθεντική ΚΕΕΠ' και χρησιμοποιώντας τις 

διατάξεις του Τίτλου V της ΣΛΕΕ για Διεθνείς Συμφωνίες η ΕΕ προχώρησε σε δύο 

(εκκρεμείς) εμπορικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά στη συμφωνία ελεύθερου 

εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (ΣΕΕ) και η δεύτερη στη Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και τις ΗΠΑ.  

 

                                                                                                                                                                      
(συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για διαιτησία, των παρατηρήσεων, των ανοικτών ακροάσεων, 

των φιλικών παρατηρήσεων «amicus curiae» και η δημοσίευση των αποφάσεων)." (COM(2010)343, 

τελικό, σελ. 11).  
130

 "Η συνοχή και η προβλεψιμότητα αποτελούν σημαντικά ζητήματα και πρέπει να εξεταστεί η 

χρησιμοποίηση διαιτητών σε μόνιμη σχεδόν βάση (όπως στην πρακτική που ακολουθείται στις 

συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ) ή/και δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών μηχανισμών όταν 

υπάρχει πιθανότητα πολυάριθμων προσφυγών για συγκεκριμένη συμφωνία." (COM(2010)343, τελικό, 

σελ. 11) 
131

 "Η Επιτροπή θα διερευνήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη το ενδεχόμενο να ζητήσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση να προσχωρήσει στη σύμβαση ICSID (τούτο θα απαιτούσε την τροποποίηση της σύμβασης 

ICSID)."   
132

 "Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες έχουν διαπραγματευθεί επιτυχώς την τροποποίηση ορισμένων διεθνών 

συμφωνιών και την επακόλουθη προσχώρησή τους στις εν λόγω διεθνείς συμφωνίες/οργανισμούς. 

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων"(COM(2010)343, τελικό, σελ. 

12). 
133

 COM (2010) 343, τελικό, σελ.12 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ  

 
Εικόνα 1: Στις 18 Οκτωβρίου 2013, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και τον 
Καναδό πρωθυπουργό Stephen Harper, κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τα βασικά στοιχεία 
μιας Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ( CETA ). 
 Πηγή: European Union External Action. 

 

5.1  Εισαγωγή 

Η μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δυο δυναμικών εταίρων, του Καναδά και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρονολογείται από το 1959 όταν συνάφθηκε Συμφωνία μεταξύ 

της κυβέρνησης του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΥΡΑΤΟΜ), για συνεργασία στις ειρηνικές χρήσεις της ατομικής ενέργειας. 

Επισήμως, η πολιτική και οικονομική τους συνεργασία, ξεκινά το 1976 με την 

υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο για την εμπορική και οικονομική συνεργασία 

μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Καναδά, η οποία αποτελεί και την 

πρώτη συμφωνία συνεργασίας της Κοινότητας με μία βιομηχανική χώρα.
134

  

Έκτοτε τα δυο συμβαλλόμενα μέρη διευρύνουν και ενισχύουν το πρόγραμμα της 

συνεργασίας τους, καταγράφοντας σημαντική πρόοδο και βελτίωση σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος των εξωτερικών τους σχέσεων, οι οποίες επισφραγίζονται με τη 

σύναψη διαφόρων συμφωνιών.
135

  

                                                           
134

 Σχέδιο Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια 

στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Καναδά, (2013/2133(ΙΝΙ), 17.07.2013. 
135

 Ενδεικτικά για την ενίσχυση των συναλλαγών: Συμφωνία τελωνειακής συνεργασίας του 1997,  

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης του 1998, την Κτηνιατρική συμφωνία του 1999 και τη Συμφωνία 

για τον ανταγωνισμό του 1999, (COM(2003)0266). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-516.615&format=PDF&language=EL&secondRef=01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0266:FIN:EL:PDF


 

 
 

59 

Στο επίπεδο των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων που μας ενδιαφέρει, 

παρουσιάζεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, μια σημαντική "ποσοτική" και 

"ποιοτική" βελτίωση. Το 2013, ο Καναδάς ήταν ο δωδέκατος σημαντικός εμπορικός 

εταίρος της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 1,7% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου 

της Ένωσης και την ίδια χρονιά, η ΕΕ ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος εμπορικός 

εταίρος του Καναδά, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 

9,8% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου του.
136,137

  

Ενδεικτικά
138

: 

Πίνακας  5.1: 
Εμπόριο ΕΕ28 – Καναδά 2009–2013 (δις. ευρώ) 

 
Έτος Εισαγωγές 

αγαθών 
από τον 
Καναδά 
στην ΕΕ 

Εξαγωγές 
αγαθών 
προς τον 
Καναδά 
στην ΕΕ 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 
(αγαθά) 

Εισαγωγές 
υπηρεσιών 
στην ΕΕ 
από τον 
Καναδά 

Εξαγωγές 
υπηρεσιών 
από την 
ΕΕ στον 
Καναδά 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 
(υπηρεσίες) 

2009 19,4 21,9 +2,6 8,1 12,4 +4,3 

2010 24,8 26,8 +2,0 9,5 13,8 +4,3 

2011 30,7 29,9 -0,8 9,6 16,0 +6,4 

2012 30,3 31,4 +1,1 10,1 16,8 +6,7 

2013 27,3 31,6 +4,3 9,9 16,3 +6,4 

Πηγή: European Commission, DG Trade / Επεξεργασία: Ουρανία Σάκκουλα 

Η αξία των διμερών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο εταίρων για το 2013, 

ανήλθε στα 58,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
139

 Κυρίαρχα προϊόντα αποτελούν τα χημικά, 

ο εξοπλισμός μεταφορών, τα διάφορα μηχανήματα αλλά και οι υπηρεσίες, όπως τα 

ταξίδια, οι μεταφορές, η ασφάλιση και η επικοινωνία. Εξίσου σημαντική είναι η 

σχέση των δύο εταίρων στον τομέα των επενδύσεων. Οι Ευρωπαίοι επενδυτές 

κατείχαν το 2011 στον Καναδά, επενδύσεις αξίας άνω των 258,0 δις. ευρώ και τα 

καναδικά αποθέματα άμεσων επενδύσεων στην ΕΕ ανήλθαν περίπου στα 142,6 

δις.
140,141 

                                                           
136 European Commission, DG Trade, “Countries and Regions”, 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/ 

137 Θεματολογικά δελτία για την ΕΕ – 2014: “Διατλαντικές σχέσεις: Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς”,σελ.5 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_6.6.1.pdf 

138 European Commission, DG Trade, “Countries and Regions”,Statistics:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111973.pdf 
139 European Commission, DG Trade, “Countries and Regions”, 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/ 
140

 Στο ίδιο. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_6.6.1.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111973.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
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Πίνακας  5.2: 
ΑΞΕ ΕΕ28 – Καναδά 2009–2013 (δις. ευρώ) 

 

Έτος Ροές ΑΞΕ του Καναδά στην ΕΕ Ροές ΑΞΕ της ΕΕ στον Καναδά Ισοζύγιο 

2009 13,3 4.4 -8,9 

2010 19,6 -1,8 -21,4 

2011 1,2 30,3 +29,1 

2012 19,7 17,6 -2,2 

2013 2,5 -1,8 -4,3 

Πηγή: European Commission, DG Trade / Επεξεργασία: Ουρανία Σάκκουλα 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δυο εταίροι διεύρυναν και εντατικοποίησαν τις 

οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις, οι οποίες μετά από στενή συνεργασία και 

πολύχρονες διαπραγματεύσεις, κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία και στην υπογραφή 

της Εντολής Διαπραγμάτευσης μιας Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής 

Συμφωνίας - ΣΟΕΣ  (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA). 

 

5.2  Τα Προσδοκώμενα Οφέλη 

Η εν λόγω συμφωνία υπερβαίνει τις κλασικές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και 

όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται έχει ξεπεράσει σε επίπεδο φιλοδοξίας 

οποιαδήποτε εμπορική και οικονομική συμφωνία που έχουν διαπραγματευθεί μέχρι 

σήμερα η ΕΕ ή ο Καναδάς.
142

 

Ο διάλογος και οι συνομιλίες διαπραγμάτευσης για το περιεχόμενο μιας 

ολοκληρωμένης συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων διεξάγονταν περίπου τέσσερα 

χρόνια, από το Μάιο του 2009 έως και τον Οκτώβριο του 2013. Συγκεκριμένα, τον 

Απρίλιο του 2009 το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να ξεκινήσει με τον 

Καναδά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες άρχισαν ένα μήνα αργότερα στη σύνοδο 

κορυφής ΕΕ-Καναδά στην Πράγα. Μερικούς μήνες αργότερα το Συμβούλιο 

εξουσιοδότησε την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 

και το πεδίο των επενδύσεων.
143

  

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματευτικών γύρων δόθηκε και εξακολουθεί να δίδεται 

σκληρή μάχη σε ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα όπως του γεωργικού τομέα, της 

αγοράς αυτοκινήτων, της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, των δημοσίων 

                                                                                                                                                                      
141

 European Commission, DG Trade, “Countries and Regions”,Statistics:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111973.pdf 
142

 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις 

ΕΕ-Καναδά, 08.06.2011. 
143

 Ανακοίνωση Τύπου, 3245
η
 σύνοδος του Συμβουλίου, “Γενικές Υποθέσεις-Εμπόριο”,14.06.2013, 

σελ.8. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111973.pdf
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συμβάσεων και των γεωγραφικών ενδείξεων προέλευσης προϊόντων. Καθόσον η 

διαδικασία συνεχίζεται με τη διευθέτηση κάποιων τελευταίων διαφορών μεταξύ των 

δύο μερών, το περιεχόμενο της συμφωνίας μας είναι γνωστό μόνο από ανεπίσημες 

τεχνικές περιλήψεις.  Η εφαρμογή της θα πρέπει να περιμένει έως και την τελική 

έγκριση του κειμένου από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη 

της ΕΕ και του Καναδά - τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και επαρχιακό επίπεδο.  

Η προσπάθεια για ενίσχυση της περαιτέρω οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 

εταίρων, ενθαρρύνεται μεταξύ άλλων, από τρεις επιπλέον παράγοντες: 

α) στα φτωχά αποτελέσματα της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ,  

β) στην ανάγκη θεμελίωσης ενός αντίβαρου στην αναπτυξιακή πορεία της 

Ασίας και  

γ) στο καθεστώς του Καναδά, ως σημαντικό ενεργειακό παραγωγό, με μια 

σταθερή δημοκρατική κυβέρνηση.
144

  

Από την πλευρά του ο Καναδάς, ωφελείται από τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης 

στα 500 εκατομμύρια καταναλωτών και τη δυνατότητα προσέλκυσης επιπλέον 

επενδύσεων, τεχνολογίας και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από την 

Ευρώπη.
145

  

Ας μην ξεχνάμε, ότι η ΕΕ έχει ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες με εταίρους (Νότια 

Κορέα, Μεξικό, Καραϊβική), σημαντικούς για τον Καναδά και βρίσκεται στη 

διαδικασία διαπραγματεύσεων με άλλους εξίσου σημαντικούς (ΗΠΑ, Ινδία).
146

 Οι 

υφιστάμενες ή οι προτεινόμενες συμφωνίες σημαντικών εταίρων του Καναδά, όπως 

είναι αναμενόμενο, διευκολύνουν και προωθούν το μεταξύ τους διασυνοριακό 

εμπόριο, γεγονός που ασκεί πίεση στον Καναδά να έρθει σε συμφωνία με την ΕΕ.
147

 

Ο κίνδυνος αποτυχίας, ενδεχομένως να σηματοδοτήσει και τη μείωση της επιρροής 

και της ελκυστικότητας του Καναδά για εμπορικές συνεργασίες, πέραν των φυσικών 

πόρων.
148

 

 

5.3  Μια Εκτίμηση της ΣΟΕΣ/CETA  

Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΟΕΣ/CETA), καλύπτει ένα ευρύ 

και ολοκληρωμένο φάσμα των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Καναδά. 
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 Crina Viju, William A. Kerr, Cherine Mekkaoui, Canadian Agricultural Trade Policy and 

Competitiveness Research Network (CATPRN), “Everything is on the table: Agriculture in the Canada 

– EU Trade Agreement”, CATPRN Commissioned Paper, 3.10.2010, σελ.2 
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 Στο ίδιο, σελ.2 
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 Daniel Schwanen, “Go Big or Go Home: Priorities for the Canada – EU Economic and Trade 

Agreement, C.D. Howe Institute, International Economic Policy, No 143, October 2011, σελ.1  
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 Στο ίδιο, σελ.1 
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Περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους τομείς της εμπορικής δραστηριότητας, 

επιτρέποντας με την εφαρμογή της, την εξάλειψη των δασμών σε ποσοστό 99% 

μεταξύ των δύο οικονομιών και την απελευθέρωση καίριων αγορών που αφορούν 

στις οικονομικές υπηρεσίες, στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια και στις μεταφορές 

ενώ για πρώτη φορά, οι Ευρωπαίοι προμηθευτές θα έχουν πρόσβαση στην αγορά των 

δημοσίων προμηθειών σε όλες τις επαρχίες και τις εδαφικές περιοχές του Καναδά.
149

  

Πρόκληση στις διαπραγματεύσεις, αποτέλεσαν και αποτελούν ευαίσθητα ζητήματα, 

όπως η γεωργία, τα αλκοολούχα ποτά, ο τομέας της υγείας, τα πρότυπα ασφάλειας, τα 

πρότυπα κατασκευής πλοίων, τα μέτρα αποκατάστασης (trade remedies), οι 

περιβαλλοντολογικοί κανονισμοί, η πνευματική ιδιοκτησία και οι δημόσιες 

συμβάσεις.
150

  

Όσον αφορά στις 'δημόσιες συμβάσεις' αυτές αποτελούν κορυφαίο παράδειγμα των 

υφιστάμενων εμποδίων στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, μεταξύ ΕΕ και 

Καναδά. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν οι 

επαρχιακές και περιφερειακές αρχές
151

 προκηρύσσουν διαγωνισμούς για την 

προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του μετρό στο 

Μόντρεαλ, η σύμβαση ανατέθηκε στην καναδική εταιρεία Bombardier, χωρίς να 

δοθεί η δυνατότητα υποβολής προσφοράς από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή Alstom 

(γαλλική εταιρεία).
152,153

  

Αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο - επηρεάζοντας σοβαρά την κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού - αποτελούν επίσης και οι διαφορετικές ρυθμίσεις αναγνώρισης 

προσόντων που ισχύουν σε κάθε περιφέρεια. Για παράδειγμα, εάν οι Ευρωπαίοι 

μηχανικοί επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Καναδά, οφείλουν να 

συμμορφωθούν με δέκα διαφορετικά σύνολα ρυθμίσεων.
154

  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, η ΕΕ ζήτησε την ενεργή συμμετοχή 

και των επαρχιών στις διαπραγματεύσεις.  

 

5.4  Εκτιμήσεις Αντίκτυπου της ΣΟΕΣ/CETA  
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Η εφαρμογή της Συμφωνίας, αναμένεται να αυξήσει αμφίδρομα το διμερές εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών κατά 23% (26 δις ευρώ) και να ενισχύσει σημαντικά την 

ανάπτυξη και την απασχόληση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
155

 

Χαρακτηριστικά όπως αναμένεται, τα συνολικά οφέλη της Συμφωνίας, αυξάνουν το 

επίπεδο του ΑΕΠ της ΕΕ περίπου κατά 12 δις ευρώ ετησίως.
156

 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις, αποτελούν αποτέλεσμα της μελέτης (joint study), που 

εκπόνησαν από κοινού, η κυβέρνηση του Καναδά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον 

Ιούνιο του 2007, στην ετήσια σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά, οι ηγέτες των δύο 

εταίρων, συμφώνησαν να συνεργαστούν στην εκπόνηση μιας μελέτης που θα 

εξετάζει και θα αξιολογεί τα κόστη και τα οφέλη από μια στενότερη οικονομική 

συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Ο σκοπός της μελέτης, έτσι όπως εκφράστηκε 

στη δήλωση της συνόδου, είναι η εξέταση των υφιστάμενων εμποδίων - κυρίως των 

μη δασμολογικών - στη ροή των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και ο 

υπολογισμός του δυνητικού κόστους και οφέλους που θα προκύψει από την άρση των 

εμποδίων αυτών.
157

 

Συγκεκριμένα, η οικονομική αυτή συμφωνία της “δεύτερης γενιάς”, θα επιτρέψει 

στον Καναδά να αυξήσει τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ, κατά 8,6 δις 

ευρώ ενώ αντίστοιχα η αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ στον Καναδά εκτιμάται στα 17 

δις ευρώ.
158

 Όπως ακόμη αναφέρεται στη μελέτη, το ΑΕΠ των δύο εταίρων, 

ακολουθώντας πιστά την εφαρμογή της συμφωνίας, θα αυξηθεί στο πλαίσιο 7ετίας 

κατά 11,6 δις ευρώ και 8,2 δις ευρώ για την ΕΕ και τον Καναδά αντίστοιχα.
159

 

Η προσπάθεια της μελέτης εστιάζεται στο ακόλουθο στόχο: 'να καταγράψει τα 

εμπόδια που παρουσιάζονται στο εμπόριο των αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ 

και Καναδά'. Τόσο τα οφέλη όσο και τα κόστη που προκύπτουν, καταγράφονται στη 

άρση των εμποδίων, κυρίως των μη δασμολογικών.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κοινή μελέτη (joint study) (2008), oι παράγοντες 

που επιδρούν - είτε θετικά είτε αρνητικά - έχουν κάποιο αντίκτυπο σε τομείς, στο 

εμπόριο, στην παραγωγή και στις επενδύσεις. Ακόμη και το δασμολογικό καθεστώς 

ενέχει κάποιο μη αμελητέο κόστος, και εκτιμάται να έχει μια αρνητική σχέση μεταξύ 

Δασμών και Εξωτερικό Εμπόριο αγαθών.
160

  Συνεπώς, η κοινή μελέτη έμμεσα 
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προτείνει την κατάργηση των δασμών, ειδικά στους τομείς με υψηλούς δασμούς, 

όπως οι δασμοί στα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα. 

Δασμοί του τέλους των 3% στα αγαθά, σύμφωνα με την κοινή μελέτη, δύνανται να 

δημιουργήσουν "εκτροπή του εμπορίου", αλλά και συνιστούν ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα. 
161

  

Πάγια θέση στις δύο υπό εξέταση Διεθνείς Συμφωνίες (ΕΕ-Καναδάς και ΕΕ-ΗΠΑ) 

είναι η κατάργηση των περιττών κανονιστικών περιορισμών για το εμπόριο, δηλαδή 

τα "μη δασμολογικά εμπόδια (ΜΔΕ)",
162

 τα οποία θεωρούνται εμπόδια στην αύξηση 

του εξωτερικού εμπορίου, ήτοι και του ΑΕΠ. Η κοινή μελέτη έχει εκτιμήσει την άρση 

των ΜΔΕ χωρίς να καταργεί το κανονιστικό καθεστώς, και ανέρχεται σε μια "μείωση 

του κόστους κατά 2%" για αγαθά με υψηλά ΜΔΜ.
163

  

Τα ΜΔΕ μπορεί να πάρουν τη μορφή των "τεχνικών" εμποδίων και οι κανονιστικές 

Αρχές της ΕΕ και του Καναδά συγκλίνουν στην ιδέα της διατύπωση ξεχωριστού 

Πρωτοκόλλου για "κοινά πρότυπα" (standards) και για τον καθορισμό της 

διαδικασίας "αναγνώρισης της αξιολόγησης και της συμμόρφωσης" (recognition of 

conformity assessment).  Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εκτιμήσεις είναι ελκυστικές 

διότι τα "οφέλη για το ΑΕΠ θα ανέλθουν σε 2.9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την 

ΕΕ".
164

 

Το εμπόριο των Υπηρεσιών είναι επίσης ο τομέας κλειδί με αρκετή "δυνητική 

ικανότητα" για περαιτέρω ανάπτυξη και για οικονομίες κλίμακας οι οποίες θα 

επιφέρουν μείωση των τιμών, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και καλύτερες 

υπηρεσίες. Η κοινή μελέτη εκτιμά πως τα ισχύοντα ΜΔΕ είναι υψηλά και για τα δύο 

                                                                                                                                                                      
and electrical products face particularly high tariffs entering into Canada; Canadian fish and seafood 

products and processed foods face particularly high tariffs entering into the EU." σελ.165 
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συμβαλλόμενα μέρη. Για μεν την ΕΕ αντιστοιχούν σε 18 - 42% του συνολικού 

κόστους, για δε τον Καναδά είναι υψηλότερα, μεταξύ 24 - 52 %.
165

 

Η απελευθέρωση των εμπορικών υπηρεσιών θα οδηγήσει συγκεκριμένους τομείς σε 

ενάρετο οικονομικό κύκλο, σύμφωνα με την Επιτροπή, και μάλιστα σε τομείς 

κλειδιά, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και 

ναυτιλία. Τα οφέλη για την οικονομία της ΕΕ θα φθάσουν τα 5.8 δισεκατομμύρια 

ευρώ το χρόνο εάν η Συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως.
166

 

5.5  Το Ρυθμιστικό Δικαίωμα στο Κεφάλαιο για Επενδύσεις  

Το διττό θέμα - δηλαδή, το ρυθμιστικό δικαίωμα στο κεφάλαιο για επενδύσεις και το 

σύστημα της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ΕΔΕΚ) - είναι 

θεμελιώδες και η ωρίμανση της ιδέας θα εξαρτηθεί από τις μεταρρυθμίσεις που θα 

προταθούν στις υπάρχουσες Διμερείς Συμφωνίες, όπως επισημαίνεται στα κεφάλαια 

3 και 6.
167

 

Αλλά γιατί οι ΑΞΕ (Άμεσες Ξένες Επενδύσεις) στην υπό εξέταση συμφωνία θέτουν 

ένα 'ουσιώδες διττό θέμα';  Πρώτον για τους λόγους που αναπτύξαμε στο Κεφάλαιο 

1, δηλαδή τη συνολική διάσταση των ΑΞΕ. Δεύτερον, τα μεγέθη των ΑΞΕ στις δύο 

περιοχές - ΕΕ και Καναδάς - είναι ουσιαστικά διότι το σύνολο των ΑΞΕ έφθασε τα 

360 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011.
168

 Τρίτον, η θέση της κοινής μελέτης πως 

αδυνατεί να "ποσοτικοποιήσει" τις επιπτώσεις των ΑΞΕ.
169

 Τέταρτον, η παράλληλη 

διαπραγμάτευση της ΕΕ και ΗΠΑ για την ΤΤΙΡ, η οποία έχει φθάσει σε κάποιο 

αδιέξοδο λόγω του συστήματος ΕΔΕΚ. Ενδεχομένως μια συμφωνία με την ΕΕ και 

Καναδά για την ΣΟΕΣ να αποτελέσει 'κίνητρο' και για την ΤΤΙΡ. 
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Σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής για τις "Διατάξεις σχετικά με τις επενδύσεις 

στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ και Καναδά (ΣΟΕΣ)",
170

 έχουν συμφωνηθεί 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επανεπιβεβαίωση του ρυθμιστικού δικαιώματος. 

Πρόκειται για μια πάγια θέση της ΕΕ - όπως αναπτύξαμε στο κεφάλαιο 3 - και ακόμη 

και για τις διμερείς συμφωνίες το ρυθμιστικό δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών 

είναι κατοχυρωμένο. Επί της ουσίας, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής, στη 

ΣΟΕΣ "επανεπιβεβαιώνεται το δικαίωμα της ΕΕ και του Καναδά να θεσπίζουν 

ρυθμιστικές διατάξεις με σκοπό την προώθηση θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής, 

όπως η προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος."
171

 

 

2. Ακριβής ορισμός της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης. 

Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα στις Διμερείς συμφωνίες είναι ο νομικός ορισμός 

μιας 'αρχής', όπως το 'δίκαιο, που συμπεριλαμβάνει φιλοσοφικές και αφηρημένες 

έννοιες. Το τι είναι "δίκαιο" και το τι νοείται με τη φράση: "ισότιμη μεταχείριση" 

παραμένουν άλυτα στην πολιτική επιστήμη. Το τι έχει μέχρι στιγμής συμφωνηθεί 

μεταξύ των δύο διαπραγματευτών είναι οι πέντε περιπτώσεις που στοιχειοθετούν 

"παράβαση της υποχρέωσης για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση". Και οι πέντε 

περιπτώσεις που καθορίζουν 'παράβαση' είναι:
 172

 

 

 "Αρνησιδικία σε αστική, ποινική ή διοικητική διαδικασία.· 

 Ουσιώδης παραβίαση της προσήκουσας διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της ουσιώδους παραβίασης της αρχής της διαφάνειας, σε δικαστικές και 

διοικητικές διαδικασίες.  

 

 Πρόδηλη αυθαιρεσία.  

 

 Στοχοθετημένη διάκριση για προδήλως παράνομους λόγους, όπως το φύλο, 

η φυλή ή οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.· 

 

 Καταχρηστική μεταχείριση των επενδυτών, όπως εξαναγκασμός, πίεση και 

παρενόχληση.". 

Συμπεριλαμβάνεται και μια έκτη έννοια, αυτή της "παραβίασης της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης". Και σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής "περιορίζεται σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η επένδυση πραγματοποιήθηκε μόνο και μόνο επειδή είχε 

δοθεί υπόσχεση από το κράτος, η οποία όμως στη συνέχεια δεν τηρήθηκε".  

 

3. Εννοιολογική ανάλυση της έμμεσης απαλλοτρίωσης.  

 

                                                           
170

  Ευρωπαΐκή Επιτροπή, " Διατάξεις σχετικά με τις επενδύσεις στη συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών ΕΕ και Καναδά (ΣΟΕΣ)", ΓΔ Εμπορίου, 18 Δεκεμβρίου 2013. Όλες οι αναφορές στις 

"διατάξεις" συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_151974.pdf 
171

 Στο ίδιο, σελ. 1. 
172

 Στο ίδιο, σελ.1 
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Όπως τονίσθηκε στο κεφάλαιο 3, η έννοια της απαλλοτρίωσης είναι 

"παρακινδυνευμένη" στις Διεθνείς Συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτης χώρας διότι τα 

κράτη μέλη έχουν και διατηρούν το δικαίωμα στη δική τους περιουσία και στη χρήση 

της περιουσίας. 

 

Στο συμφωνηθέν κείμενο υπάρχουν δύο στοιχεία που πρέπει να τονισθούν. Πρώτον, 

αναφέρεται στην "εννοιολογική ανάλυση" άρα θα πρέπει να οριστούν οι περιπτώσεις. 

Δεύτερον, αφορά στην "έμμεση απαλλοτρίωση". Τα δύο αυτά στοιχεία είναι καθαρά 

νομικές έννοιες, οπότε πρέπει να οριστούν στο τελικό κείμενο. Στο έγγραφο της 

Επιτροπής τονίζονται τα ακόλουθα: 

 

"α) αποσαφηνίζεται ότι έμμεση απαλλοτρίωση μπορεί να προκύψει μόνο όταν 

υπάρχει ουσιώδης στέρηση των χαρακτηριστικών της ιδιοκτησίας, 

 

β) παρέχεται ανάλυση βήμα προς βήμα για τον καθορισμό του κατά πόσο έχει 

πραγματοποιηθεί έμμεση απαλλοτρίωση και διευκρινίζεται ότι το γεγονός και 

μόνον ότι ένα μέτρο αυξάνει το κόστος για τους επενδυτές δεν συνεπάγεται αφ’ 

εαυτού διαπίστωση ύπαρξης απαλλοτρίωσης,  

 

γ) προβλέπεται ότι θεμιτά μέτρα δημόσιας πολιτικής που λαμβάνονται για την 

προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος δεν συνιστούν έμμεση 

απαλλοτρίωση, με εξαίρεση τις σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες τα μέτρα είναι 

προδήλως υπερβολικά σε σχέση με τον στόχο τους."
173

  

 

Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της 

απαλλοτρίωσης, και πάντα σύμφωνα με το ίδιο κείμενο της επιτροπής, είναι δε οι 

ακόλουθες:
174

  

 

 "Η έκδοση υποχρεωτικών αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΟΕ 

που εγγυώνται την πρόσβαση στα φάρμακα.  

 

 Η υποχρέωση παροχής «πλήρους προστασίας και ασφάλειας» δεν 

καλύπτει την προστασία από την τροποποίηση νόμων και κανονισμών. 

 

 Ο ορισμός της επένδυσης καλύπτει μόνο περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν, αφενός, τα χαρακτηριστικά της επένδυσης, όπως η δέσμευση 

κεφαλαίων ή άλλων πόρων, η προσδοκία κέρδους ή ωφέλειας ή η 

ανάληψη κινδύνου και, αφετέρου, ορισμένη διάρκεια.  

 

 Δεν προστατεύονται οι εικονικές επιχειρήσεις. Για την απόδοση της 

ιδιότητας του «επενδυτή», είναι απαραίτητη η άσκηση ουσιαστικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο έδαφος ενός εκ των μερών·  

 

 Η συμφωνία επιτρέπει τη θέσπιση και επιβολή προληπτικών μέτρων." 
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  Ευρωπαΐκή Επιτροπή, " Διατάξεις σχετικά με τις επενδύσεις στη συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών ΕΕ και Καναδά (ΣΟΕΣ)", ΓΔ Εμπορίου, 18 Δεκεμβρίου 2013, σελ. 2. 
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Από τις προαναφερόμενες πέντε περιπτώσεις - οι οποίες εξαιρούνται της έμμεσης 

απαλλοτρίωσης - ο ορισμός της επένδυσης είναι προβληματικός. Άρα χρήζει 

αποσαφήνισης για δύο λόγους. Πρώτον, διότι "η προσδοκία κέρδους ή ωφέλειας" δεν 

δύναται να οριστεί σε νομικό κείμενο το οποίο ενδεχομένως να συνιστά  'έμμεση 

υποχρέωση από το κράτος υποδοχής να επιδοτήσει μια ΑΞΕ'. Μια ρήτρα αυτού του 

είδους εμπίπτει στους κανόνες του ανταγωνισμού της ΣΛΕΕ, οπότε ο θεμιτός 

ανταγωνισμός αλλοιώνεται.  

 

Δεύτερον, κάθε επένδυση ενέχει την ανάληψη κινδύνου και ρίσκου. Εάν οι ΑΞΕ 

εξαιρούνται της οποιαδήποτε "ανάληψης κινδύνου και, αφετέρου, για ορισμένη 

διάρκεια" τότε πρόκειται για μια διάκριση η οποία ακυρώνει την προαναφερόμενη 

θέση της Επιτροπής στο σημείο 2 για τον "ακριβή ορισμό της δίκαιης και ισότιμης 

μεταχείρισης". 

 

 

5.6  Επίλυση Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους (ΕΔΕΚ)  

Σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής, "το σύστημα επίλυσης διαφορών που 

συμφωνήθηκε με τον Καναδά στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ θεσπίζει το πιο προοδευτικό 

σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους που έχει μέχρι στιγμής 

συμφωνηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας."
175

   

 

Θεωρεί δε η Επιτροπή "επίτευγμα" το γεγονός πως ότι έχει συμφωνηθεί καθιστά το 

σύστημα "αποτελεσματικό και αποδοτικό, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικές 

διαδικαστικές διασφαλίσεις που βελτιώνουν τον έλεγχο των μερών όσον αφορά την 

ερμηνεία της συμφωνίας και διασφαλίζουν την γρήγορη απόρριψη των επιπόλαιων 

αξιώσεων ή την αποθάρρυνση της υποβολής τους."
176

 

 

Ας εξετάσουμε προσοχή τα "ειδικά σχεδιασμένα βασικά χαρακτηριστικά" που 

διασφαλίζουν τα ανωτέρω:  

 

1. "Απαγόρευση της ταυτόχρονης αναζήτησης έννομης προστασίας στα εγχώρια 

δικαστήρια και μέσω του ΕΔΕΚ, με παράλληλη ενθάρρυνση της χρήσης των 

εθνικών δικαστικών αρχών."  

Η ανωτέρω διάταξη δεν απαγορεύει την αναζήτηση της χρήσης από τους Επενδυτές 

δικαστηρίων άλλων από τα εγχώρια, και έμμεσα αναγνωρίζει την ανεπάρκεια των 

δικαστικών αρχών στην ΕΕ και τον Καναδά. Το ζητούμενο, συνεπώς, είναι είτε η 

μερική αναθεώρηση των υπαρχόντων θεσμών στις υπό εξέταση ΣΟΕΣ (ΕΕ - 

Καναδά), είτε η δημιουργία ενός νέου θεσμού.  

 

2. "Ενισχυμένη ασφάλεια για τα κράτη μέσω του καθορισμού χρονικών περιόδων 

μετά την εκπνοή των οποίων δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα (καταρχήν 3 έτη)".  

Ενδεχομένως αυτή η διάταξη να είναι αποτρεπτική για τους εν δυνάμει επενδυτές 

διότι τρία χρόνια είναι μικρά η περίοδος για να κρίνει κάποιος την 'αποδοτικότητα' 
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 Ευρωπαΐκή Επιτροπή, " Διατάξεις σχετικά με τις επενδύσεις στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 

ΕΕ και Καναδά (ΣΟΕΣ)", ΓΔ Εμπορίου, 18 Δεκεμβρίου 2013, σελ. 3. 
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μιας επένδυσης, είτε αυτή είναι νέα επένδυση, είτε προέκταση υπάρχουσας 

επένδυσης. 

 

3. "Αυξημένη συνοχή και ενισχυμένη προστασία από πιθανή σύγκρουση 

διαιτητών μέσω της απαίτησης σύναψης συμφωνίας για τους διαιτητές, ελλείψει 

της οποίας ο διαιτητής θα επιλέγεται από κατάλογο διαιτητών που θα 

αποφασίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά".  

Μα το θέμα της διαιτησίας είναι δικαστικό από τη φύση του και οι δικαστικές Αρχές 

ορίζουν τους διαιτητές. Απορεί κανείς με τη λογική και την έννοια αυτής της 

διάταξης, η οποία δύναται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις στις διακρατικές 

σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών.  

 

4. "Θέσπιση υποχρεωτικού κώδικα δεοντολογίας για τους διαιτητές". 

Σε περίπτωση θέσπισης της "διαιτησίας" για την ΕΔΕΚ υποχρεώνει τα δύο μέρη να 

θεσπίσουν από κοινού τον 'κώδικα δεοντολογίας'.  

 

5. "Εξαιρετικά ισχυρή προστασία από επιπόλαιες αξιώσεις".  

Σύμφωνα με την Επιτροπή, προβλέπονται δύο συστήματα που επιτρέπουν την ταχεία 

απόρριψη των επιπόλαιων αξιώσεων: "το ένα όταν πρόκειται για προδήλως αβάσιμη 

περίπτωση, το άλλο όταν το δικαστήριο, ακόμη και αν τα γεγονότα εικάζονται ως ορθά, 

δεν είναι σε θέση να αποφανθεί υπέρ του επενδυτή".
177

 Η δεύτερη περίπτωση είναι 

μάλλον απίθανη διότι είτε το εν λόγω δικαστήριο είναι ανεπαρκές, είτε δεν έχει την 

αρμοδιότητα. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα της 

προσαρμογής του δικαίου και των δικαστικών αρχών. 

 

6. Ισχυρή προστασία κατά αβάσιμων αξιώσεων. 

 

Δηλαδή, προτείνεται: "ο ηττημένος διάδικος επιβαρύνεται με τα έξοδα και 

αναλαμβάνει τον κίνδυνο εάν επιχειρήσει να προβάλει αξίωση". Πρόκειται, δε, για μια 

σωστή διάταξη. 

 

7. "Απόλυτη διαφάνεια".  

Η Επιτροπή δεσμεύεται πως "όλα τα έγγραφα θα είναι δημόσια, όλες οι ακροάσεις 

ανοιχτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ) μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους". Μια σωστή ρήτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

8. "Δυνατότητα δευτεροβάθμιου μηχανισμού". 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, "Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία της ΕΕ που προβλέπει 

τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός δευτεροβάθμιου μηχανισμού (οι ΗΠΑ έχουν 

συμπεριλάβει ανάλογες διατάξεις σε όλες τις συμφωνίες τους, από το 2004)". 
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9. "Ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών".  

Το κείμενο της Επιτροπής δεν αναφέρεται στις εναλλακτικές διατάξεις για τη 

διαμεσολάβηση για διαφορές σε θέματα επενδύσεων, οπότε θα περιμένουμε το τελικό 

κείμενο της ΣΟΕΣ για να κριθεί.  

 

10. Ένα κράτος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να καταργήσει ένα μέτρο. 

Αυτή η διάταξη είναι "άκυρη" διότι ενέχει δύο αντιφατικές ερμηνείες: Η πρώτη 

αφορά στη δυνητική δύναμη του Επενδυτή να επιβάλει τις Δικές του οικονομικές 

απαιτήσεις σε κράτος μέλος της ΕΕ, οπότε ανατρέπεται η ισορροπία που επιδιώκει η 

ΕΔΕΚ.  Η δεύτερη ερμηνεία αφορά στην αλλοπρόσαλλη πολιτική ενός κράτους 

μέλους που δεν είναι σύννομη με την Επενδυτική Πολιτική της ΕΕ, όπως την 

αναπτύσσουμε στο κεφάλαιο 4. 

 

11. "Μηχανισμοί που παρέχουν στα μέρη της συμφωνίας (ΕΕ και Καναδάς) τη 

δυνατότητα να εκδίδουν ερμηνευτικές διατάξεις". 

Πρόκειται για μια ορθολογική ρήτρα σχετικά με το τι εννοούσαν αρχικά στη 

συμφωνία και πως έχουν εξελιχτεί τα πράγματα (δηλαδή, νομοθεσία, αγορά, κλπ.) 

σχετικά με μια επένδυση. 

 

12. "Ανάληψη δράσης κατά της ανεξέλεγκτης αύξησης του κόστους μέσω της 

αποτελεσματικής οριοθέτησης των εξόδων της διαιτησίας". 

Και πάλι το θέμα της διαιτησίας, το οποίο ενέχει κόστος, αλλά η διάταξη 12, 

ουσιαστικά, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για τον καθορισμό πλαισίου.  

 

13. "Ο μηχανισμός ΕΔΕΚ ισχύει μόνο για εικαζόμενες παραβιάσεις των 

προτύπων προστασίας των επενδύσεων και δεν εφαρμόζεται για θέματα 

πρόσβασης στην αγορά".  

 

Αυτή η διάταξη για πρώτη φορά προτάθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά.
178

 

Η διάκριση είναι αναγκαία διότι η αναγνώριση της ύπαρξης των "προτύπων 

προστασίας των ΑΞΕ" αλλοιώνει την ενιαία αγορά στον τομέα των επενδύσεων στη 

ΣΟΕΣ. Με άλλα λόγια μια θεσμοθετημένη "πρόσβαση στην αγορά" προϋποθέτει τη 

"δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση", όπως ορίζεται από το στοιχείο 2, στο εδάφιο 5.5 (Το 

Ρυθμιστικό Δικαίωμα στο Κεφάλαιο για Επενδύσεις). 
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  Βλ. το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις εμπορικές 

σχέσεις ΕΕ-Καναδά.  

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IP0257&qid=1405184876754&

from=EL 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IP0257&qid=1405184876754&from=EL
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5.7  Ένα πρώτο συμπέρασμα για τη ΣΟΕΣ 

Στην πορεία προς την πολιτική συναίνεση και την οικονομική σύνδεση, η οποία 

αναμφισβήτητα διέπεται από την κοινή πεποίθηση της στενότερης οικονομικής 

εταιρικής σχέσης ΕΕ – Καναδά και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτή θα 

επιφέρει στις δύο οικονομίες, εκφράστηκαν  ανησυχίες και προβληματισμοί κυρίως 

από την πλευρά του Καναδά.  

Αλλά για την ΕΕ το ζητούμενο είναι ένα: Με βάση το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ για αυτή 

τη Διμερή Συμφωνία και πριν καν η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "προς 

μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων"
179 

καταλήξει σε ένα 

νομοθετικό πλαίσιο για να διαμορφωθεί η ΚΕΕΠ, η Ένωση μέσω της ΣΟΕΣ, 

ενδεχομένως, να δημιουργήσει 'κάποιο προηγούμενο'.  Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΕ 

δύναται "να αναπτύξει μια πολιτική διεθνών επενδύσεων, η οποία θα βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα συμβάλει, κατά συνέπεια, στους στόχους μιας 

έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που καθορίζονται στην 

στρατηγική για την Ευρώπη 2020."
180

   

Επί προσθέτως, εάν η ΣΟΕΣ κυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 της 

ΣΛΕΕ και το χρονοδιάγραμμα που κατ'αρχήν οι διαπραγματευτές έχουν δεσμευτεί, 

ενδεχομένως, να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας με την υπό εξέταση Συμφωνία 

μεταξύ της ΕΕ και τις ΗΠΑ για την ΤΤΙΡ. Το επόμενο κεφάλαιο εξετάζει τα 

συμφωνηθέντα για την ΤΤΙΡ και τις δυνατότητες επιτυχίας του εγχειρήματος. 
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  COM (2010) 343, τελικό, σελ.2. 
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  Ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020 της 3.3.2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (ΔΕΕΣ)  

 

Στις 15 Νοεμβρίου 2013, ο Dan Mullaney και Ignacio Garcia Bercero, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων 
των ΗΠΑ και της ΕΕ αντίστοιχα, για τη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (ΔΕΕΣ), 
έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου για το δεύτερο γύρο των συνομιλιών στις Βρυξέλλες.  
Πηγή: European Commission, Audiovisual Services. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6.1  Εισαγωγή 

Στις 14 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο της ΕΕ εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να  ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σύναψη 

εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας με την ονομασία «Διατλαντική Εμπορική και 

Επενδυτική Εταιρική Σχέση (ΔΕΕΣ) - Transatlatic Trade and Investment Partnership 

(TTIP)».
181

  

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα δύο μέρη αντιπροσωπεύουν 

αθροιστικά το 50% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ και το 1/3 του συνολικού 

παγκόσμιου εμπορίου. Η συμφωνία θα καλύψει διάφορους τομείς που άπτονται του 

εμπορίου, όπως -μεταξύ άλλων- το εμπόριο προϊόντων, το εμπόριο υπηρεσιών, τις 

επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 
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  Στο Ενημερωτικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζεται πως: "Η εντολή 

διαπραγμάτευσης για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διατλαντική εταιρική σχέση στον τομέα του 

εμπορίου και των επενδύσεων παραμένει ένα εμπιστευτικό έγγραφο, πράγμα που είναι απαραίτητο 

για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ και για να έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε υψηλό 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Όταν αρχίζει κανείς ένα παιχνίδι, δεν ξεκινά αποκαλύπτοντας από την 

αρχή ολόκληρη τη στρατηγική του στον ομόλογό του: αυτό ισχύει και για την ΕΕ." 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm).  Η σημασία, η θεσμική διάσταση και οι 

επιπτώσεις απορρέουσες από την εμπιστευτικότητα της εντολής αναλύονται στο εδάφιο 6.2. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
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και την επίλυση εμπορικών διαφορών. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες δεν 

περιλαμβάνονται στην εντολή διαπραγμάτευσης.
182

  

6.2  Ιστορικό 

Σε μια σειρά από Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
183

 αναφέρεται:  

"Στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2011, οι ηγέτες (δηλ. οι 

Πρόεδροι Barroso, Van Rompuy και Obama) συγκρότησαν ομάδα εργασίας 

υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη, με επικεφαλής τον 

εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, κ. Ron Kirk και τον αρμόδιο για το εμπόριο 

επίτροπο της ΕΕ, κ. Karel De Gucht. Η ομάδα εργασίας επιφορτίστηκε με το 

καθήκον να εντοπίσει πολιτικές και μέτρα για την αύξηση των εμπορικών 

συναλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, προκειμένου να 

υποστηριχθεί, προς αμοιβαίο όφελος, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η 

οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα." 

 

Η τελική έκθεση της προαναφερόμενης ομάδας δημοσιεύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 

2013, και είναι μία από τις πολλές που έχουν εκπονηθεί για το θέμα αυτό. Επιλεκτικά 

θα αναφερθούμε σε δύο μελέτες κατωτέρω.
184

  Αλλά επί της ουσίας η ομάδα 

εργασίας υψηλού επιπέδου κατέληξε σε δύο προτάσεις:  

Α.  "μια συνολική συμφωνία που καλύπτει όλους τους τομείς, θα έχει ιδιαίτερα 

θετικό αντίκτυπο, καθώς θα ανοίξει το εμπόριο και θα δώσει ευπρόσδεκτη 

ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις 

δύο πλευρές του Ατλαντικού". 

Β.  Με βάση αυτή τη θέση, "συνέστησε την έναρξη των διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ".
185

 

 

Στις 13 Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο 

εξέφρασε την πρόθεσή του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία - 

σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ - και να συμβάλει στην επιτυχή έκβασή της με 

                                                           
182   Ο αρμόδιος για το εμπόριο επίτροπος της ΕΕ, κ. De Gucht, στη συνέντευξή του για την 

εντολή που έλαβε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, δήλωσε:" Όσον αφορά τις οπτικοακουστικές 

υπηρεσίες, αυτό που όντως διακυβεύεται σε αυτόν τον τομέα είναι η ψηφιακή επανάσταση στον χώρο 

των μέσων ενημέρωσης. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για τα ψηφιακά μέσα 

ενημέρωσης. Η Επιτροπή κάλεσε πρόσφατα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους σχετικά με μια Πράσινη Βίβλο για το θέμα αυτό. Συνεπώς, δεν θέλουμε να 

εξετάσουμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά θα επανέλθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο." 

(http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I079163). 

183  Βλ. Δελτίο Τύπου για τη ΔΕΕΣ (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_el.htm) για 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις περί των τομέων  της ΔΕΕΣ (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-

focus/ttip/questions-and-answers/) για τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ 

(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/) και Ενημερωτικό 

Σημείωμα (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm).  

184  Centre for Economic Policy Research, "Reducing Transatlantic Barriers to Trade and 

Investment - Final Report, March 2013" (the CEPR report) και European Commission, Commission 

Staff Working Document, "Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations", 

SWD(2013) 68 final, 12.03.2013 (the Impact Assessment report).  

185  Βλ Δελτίο Τύπου για τη ΔΕΕΣ (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_el.htm).  

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I079163
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_el.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_el.htm
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προτάσεις και δημοκρατικό έλεγχο, διατηρώντας το δικαίωμά του να επανέλθει στο 

θέμα.
186

  

 

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

διαθέσιμα στον ισότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, και άλλες δημοσιεύσεις, 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή του ακαδημαϊκού χώρου. Λείπει, όμως, το κυριότερο 

στοιχείο ή έγγραφο από τον ισότοπο της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, και αφορά 

στην "Εντολή" του Συμβουλίου προς την Επιτροπή για "την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ", η οποία εδόθη σύμφωνα με το άρθρο 218, 

παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ. 

 

Η έλλειψη αυτή είναι ουσιώδης για τρεις λόγους: Πρώτον, η Επιτροπή έχει 

δεσμευθεί να "επικοινωνεί με διαφανή τρόπο με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών σχετικά με την παρούσα εμπορική συμφωνία"
187

  Ακυρώνει όμως τη 

δέσμευσή της, τονίζοντας πως η διαφανής επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών 

"...θα πρέπει να είναι σε ισορροπία με ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστευτικότητας στις 

εμπορικές διαπραγματεύσεις, η οποία είναι αναγκαία για να μην τεθεί σε κίνδυνο η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ στην παρούσα συμφωνία...". 
188

  

 

Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10, της ΣΛΕΕ είναι υποχρέωση 

της Επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
189

 Αλλά πως ένα 

κοινοβουλευτικό Σώμα δύναται να ενημερωθεί και να ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο 

για την ορθή εφαρμογή της Εντολής εάν δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της 

επικαλούμενης 'εμπιστευτικότητας των διαπραγματεύσεων'; 

 

Τρίτον, τίθεται θέμα 'δημοκρατικής νομιμοποίησης' εάν ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προτείνει η Επιτροπή: "Όταν τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τα αποτελέσματα των 

διαπραγματεύσεων, πριν καταστούν δεσμευτικά για την ΕΕ."
190

 Συνήθως οι διεθνείς 

συμφωνίες που κατατίθενται στο ΕΚ για έγκριση ή διαβούλευση είναι κείμενα που 

απαιτούν, λόγω των διατάξεων το άρθρου 218 της ΣΛΕΕ, είτε το 'ναι' είτε το 'όχι', 

καμία παρέμβαση δεν επιτρέπεται. Η μόνη ασφαλιστική δικλείδα που προβλέπεται 

είναι η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου για το "εάν η σχεδιαζόμενη συμφωνία είναι 

συμβατή με τις Συνθήκες". 
191

 

                                                           
186

 Βάσει της έκθεσης Francisco Jos e Millán Mon σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας 

ευρύτερης διαντλαντικής εταιρικής σχέσης 2012/2287(INI) (A7-0173/2013). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-

0173+001-005+DOC+PDF+V0//EL 
187

Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013" (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-564_el.htm).  
188

Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013" (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-564_el.htm). 
189

Το άρθρο 218, παράγραφος 10, της ΣΛΕΕ τονίζει: "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 

αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας." 
190

Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013" (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-564_el.htm). 
191

  Το άρθρο 218, παράγραφος 11, της ΣΛΕΕ τονίζει: " Ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει εάν 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0173+001-005+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2013-0173+001-005+DOC+PDF+V0//EL
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
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6.3  Εμπορικές και Επενδυτικές ροές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου 

το 50% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και το 1/3 του 

παγκοσμίου εμπορίου.
192

 Το γεγονός αυτό αντανακλάται επίσης στις ροές των 

εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών. Κάθε μέρα, πραγματοποιούνται 

συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Πίνακας 6.1 

συνοψίζει τις εμπορικές ροές.
193

 

Το 2012, η ΕΕ διατήρησε τη θέση της ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 

των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εισαγωγές αγαθών, πίσω από την Κίνα, αλλά 

μπροστά από το Μεξικό και τον Καναδά, κράτη που και τα δύο αποτελούν εταίρους 

της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA).
194,195 

Πίνακας 6.1  
Εμπόριο ΕΕ28-ΗΠΑ 2009-2013 (δισ. ευρώ) 

 

Έτος 

Εισαγωγές 
αγαθών της 
ΕΕ από τις 

ΗΠΑ 

Εξαγωγές 
αγαθών 
της ΕΕ 

προς τις 
ΗΠΑ 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 
(αγαθά) 

Εισαγωγές 
υπηρεσιών 
της ΕΕ από 

τις ΗΠΑ 

Εξαγωγές 
υπηρεσιών 
της ΕΕ προς 

τις ΗΠΑ 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

(υπηρεσίες) 

2009 155,3 203,8 +48,5 128,0 126,4 -1,6 

2010 173,4 242,7 +69,3 134,7 138,0 +3,3 

2011 192,0 264,1 +72,1 141,1 148,1 +6,9 

2012 206,5 293,2 +86,7 148,9 163,0 +14,1 

2013 196,1 288,3 +92,2 146,1 158,8 +12,7 

Πηγή: European Commission, DG TRADE / Επεξεργασία: Ουρανία Σάκκουλα  

 

                                                                                                                                                                      
η σχεδιαζόμενη συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες. Εάν η γνώμη του Δικαστηρίου είναι 

αρνητική, η σχεδιαζόμενη συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον τροποποιηθεί, ή εάν 

αναθεωρηθούν οι Συνθήκες. 
192

  Βλ. Impact Assessment Report: "The EU and the US are the world's major global traders and 

investors. In fact, the EU is the largest economy in the world, representing 25.1% of world GDP and 

17.0% of world trade and the US is the second largest economy accounting for 21.6% of world GDP 

and 13.4% of world trade." 
193

  Βλ. Impact Assessment Report: "The transatlantic economic relationship is among the most 

open in the world and the two markets are deeply integrated through large flows of trade and 

investment (bilateral trade volume of goods and services amounted to €702.6bn in 2011, while bilateral 

investment stock was €2.394tr in 2011)." 
194

  Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, "Θεματικά Δελτία - Διαντλαντικές Σχέσεις: Οι ΗΠΑ και ο 

Καναδάς", αριθ. 6/2013. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.1.html   
195

 European Commission, DG Trade, “Countries and Regions”,Statistics:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111704.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.1.html%20%20
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111704.pdf
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Από την οικονομική άποψη της ΕΕ, οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη εξαγωγική 

αγορά της ΕΕ, αφού οι ΗΠΑ αγοράζουν προϊόντα της ΕΕ αξίας 264 δισεκατομμυρίων 

ευρώ ετησίως. Δηλαδή οι ΗΠΑ παραμένουν ο πρώτος προορισμός των ευρωπαϊκών 

εξαγωγών, απορροφώντας το 17,3% του συνόλου των εξαγωγών της (ενώ η Κίνα δεν 

απορροφά παρά 8,5%).
196

 

Οι ΗΠΑ δεν είναι παρά ο τρίτος κατά σειρά εταίρος της ΕΕ όσον αφορά τις 

"εισαγωγές", προμηθεύοντας το 11,5% του συνόλου των αγαθών που εισάγονται στην 

Ένωση πίσω από την Κίνα και τη Ρωσία (οι οποίοι προμήθευσαν αντίστοιχα το 

16,2% και το 11,9% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ).
197

 

Οι "εξαγωγές υπηρεσιών" της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 24% όλων των 

υπηρεσιών που εξήχθησαν από την ΕΕ κατά το 2011. Το ίδιο έτος, οι υπηρεσίες που 

εισήχθησαν στην ΕΕ από τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 29% των συνολικών 

εισαγωγών στον τομέα των υπηρεσιών της ΕΕ. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση 

κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές 

της με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα αυτό.
198

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.2, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις ΗΠΑ και 

αντίστοιχα. Θεωρείται ότι οι άμεσες διμερείς επενδύσεις, ως μακροπρόθεσμη 

δέσμευση, αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις διαντλαντικές εμπορικές 

σχέσεις. Είναι γεγονός ότι το εμπόριο μεταξύ μητρικών εταιριών και θυγατρικών 

στην ΕΕ και στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο όλου του 

διαντλαντικού εμπορίου.
199,200 

Πίνακας 6.2  
ΑΞΕ ΕΕ28-ΗΠΑ 2009-2013 (δισ. ευρώ) 

 

Έτος Ροές ΑΞΕ των ΗΠΑ στην ΕΕ Ροές ΑΞΕ της ΕΕ στις ΗΠΑ Ισοζύγιο 

2009 108,6 95,2 -13,4 

2010 77,8 60,5 -17,3 

2011 260,5 163,4 -97,1 

2012 98,8 62,9 -35,9 

2013 312,8 159,3 -153,5 

Πηγή: European Commission, DG TRADE / Επεξεργασία: Ουρανία Σάκκουλα 
 

                                                           
196

Βλ. (http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/)  
197

Βλ. Impact Assessment Report (2013) 
198

Βλ. πίνακα 4.1 και  (http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/)  
199

 Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, "Θεματικά Δελτία - Διαντλαντικές Σχέσεις: Οι ΗΠΑ και ο      

Καναδάς", αριθ. 6/2013 
200

 European Commission, DG Trade, “Countries and Regions”,Statistics:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111704.pdf 

http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111704.pdf
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Οι συνολικές επενδύσεις των ΗΠΑ στην ΕΕ είναι τριπλάσιες από τις επενδύσεις τους 

σε όλες τις χώρες της Ασίας, ενώ οι επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ είναι περίπου 

οκταπλάσιες από τις επενδύσεις της ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα μαζί. 
201

 

Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές και 

αμερικανικές εταιρίες που λειτουργούν στην επικράτεια του άλλου εταίρου παρέχουν 

εργασία σε περισσότερο από 14 εκατομμύρια άτομα. Ενώ συνολικά -άμεσα και 

έμμεσα - η διατλαντική οικονομία στηρίζει περίπου 15 εκατομμύρια θέσεων 

εργασίας και στις δύο πλευρές.
202

 

Παρόλα τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα, η τάση -  εάν αυτή εκφραστεί σε 

απόλυτους αριθμούς -  δεν είναι ενθαρρυντική και συνεπώς ελλοχεύει κάποιος φόβος. 

Σύμφωνα με την Αξιολόγηση Αντίκτυπου της Επιτροπής στην περίοδο μεταξύ 2000 

και 2011, οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ οι 

εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς τρίτες χώρες - εκτός ΗΠΑ - αυξήθηκαν ετησίως και 

κατά μέσον όρο περίπου 7.6.  Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στις εισαγωγές 

αγαθών είτε αυτές είναι εισαγωγές ΗΠΑ από την ΕΕ ή και τανάπαλιν. Συνεπώς τα 

εμπορικά μερίδια μειώνονται κατά 50% σε 11 χρόνια. 
203

 

 

6.4  Ποιος είναι ο απώτερος στόχος της ΔΕΕΣ; 
204

 

 

Ο στόχος είναι η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των 

ΗΠΑ με την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού αλλά ο σκοπός είναι η 

καθιέρωση μιας πραγματικής διατλαντικής αγοράς. 

Κάτι αντίστοιχο προσπάθησε και επέτυχε η ΕΕ με την εσωτερική της Ενιαία Αγορά 

στη δεκαετία του 1980. Παρόλο ότι τα μεγέθη (ΗΠΑ και ΕΕ στην δεκαετία του 1980 

και στο έτος 2013) δεν είναι συγκρίσιμα, η οικονομική κατάσταση των δύο περιόδων 

(δεκαετία 1980 και περίοδος: 2007 - 2013) είναι σχεδόν όμοια:  

α. ασθενική αύξηση του ΑΕΠ και στις ΗΠΑ και την τότε ΕΚ, 

 β. υψηλή ανεργία,  

γ. δημοσιονομικά ελλείμματα,  

δ. μείωση των εξαγωγών και  

                                                           
201

Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, "Θεματικά Δελτία - Διαντλαντικές Σχέσεις: Οι ΗΠΑ και ο      

Καναδάς", αριθ. 6/2013   
202

Βλ. Impact Assessment Report (2013) 
203

Βλ European Commission, Commission Staff Working Document, "Impact Assessment Report on 

the future of EU-US trade relations", SWD(2013) 68 final, 12.03.2013. "... the relative share of 

bilateral relationship in the two economies' total trade has been in decline over the past decade. This 

relative decline is particularly sharp when looking at EU trade in goods. Between 2000 and 2011, while 

EU exports of goods to the world increased at an average annual growth rate of 7.6%, EU exports to 

the US only grew by 1%. As a result, the share of the US in total EU goods exports declined from 

28.1% in 2000 to 16.9% in 2011. Meanwhile, the purchases of goods from the US represented 20.8% 

of the total imports of the EU in 2000 and they only accounted for 11.1% in 2011 (a reduction close to 

50%)." 
204

Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm)  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
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ε. προβληματικό ισοζύγιο πληρωμών.
205

 

 

Και το ιστορικό της Ενιαίας Αγοράς είναι κατατοπιστικό. Άρχισε με τη Σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μιλάνου (28-29 Ιουνίου 1985),
206

 τη μερική αλλαγή 

της Συνθήκης το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, την εκπόνηση της έκθεσης 

Cecchini 
207

 για 'την Ευρώπη του 1992', την υιοθέτηση περί των 280 νομοθετικών 

πράξεων σε επίπεδο της ΕΕ και μετά από 10 χρόνια (1993 - 2003) είχαμε την 

αποτίμηση. Η Επιτροπή συνοψίζει τα αποτελέσματα του εγχειρήματος ως 

ακολούθως:  

"Περίπου 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην ΕΕ χάρη στην 

εσωτερική αγορά μετά το άνοιγμα των συνόρων την 1η Ιανουαρίου 1993.  

Το 2002, το ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κατά 1,8 εκατοστιαίες 

μονάδες ή 164,5 δισ. € υψηλότερο απ' ό,τι θα ήταν χωρίς την εσωτερική αγορά. 

Δημιουργήθηκε πρόσθετος πλούτος ύψους 877 δισ. € - που υπολογίστηκε με τη 

συνάθροιση του πρόσθετου ετήσιου ΑΕγχΠ που παρήγαγε η εσωτερική αγορά 

από το 1992. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε 5.700 € ανά 

νοικοκυριό."
208

, 
209

   

 

Συνεπώς η ΔΕΕΣ - όπως και η Ενιαία Αγορά - αναμένεται να δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη μέσω μιας 'τριπλής ενάρετης' επέμβασης: 

 α. τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ και της ΕΕ,  

β. την επίτευξη μεγαλύτερης κανονιστικής συμβατότητας μεταξύ της ΕΕ και 

των ΗΠΑ και  

γ. τη δυνατότητα για τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων. 

 

Εάν επιτευχθεί η σύναψη μιας τόσο φιλόδοξης συμφωνίας, αναμένεται ότι το 

εισόδημα του μέσου ευρωπαϊκού νοικοκυριού θα αυξηθεί ετησίως κατά 545 ευρώ, 

ενώ η οικονομία της ΕΕ  θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά 0,5 % έως 1 % του ΑΕγχΠ 

ή κατά 119 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά την πλήρη εφαρμογή της.
210
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Βλ Cecchini report on "The Cost of Non-Europe", 1988 (SEC(88) 524 final, 13.04.1988) για την 

τότε ΕΚ και τις συγκρίσεις του με τις ΗΠΑ της δεκαετίας του 1980.  
206

Commission of European Communities, “Completing the Internal Market”, White Paper from the 

Commission to the European Council, COM(85) 310 final, 14.06.1985, Brussels 
207

Cecchini report on "The Cost of Non-Europe", SEC(88) 524 final, 13.04.1988. 
208

Βλ. European Commission, "The Internal Market .- Ten Years without Frontiers", 07.01.2003. 
209

Ας σημειωθεί η ακόλουθη επεξήγηση της Επιτροπής: "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα 

στοιχεία αυτά, που αποτελούν συντηρητικές εκτιμήσεις, στο πλαίσιο του εγγράφου «Η εσωτερική 

αγορά Δέκα χρόνια χωρίς σύνορα», μια συνοπτική παρουσίαση των επιτευγμάτων της εσωτερικής 

αγοράς κατά τη δεκαετία που παρήλθε μετά την κατάργηση των συνόρων στην Ευρώπη, η οποία 

απήλλαξε την ευρωπαϊκή οικονομία από πολυάριθμα εμπόδια. Tο έγγραφο εξετάζει και επισημαίνει 

τομείς όπου οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Επίσης, 

προσδιορίζει τομείς προτεραιότητας για περαιτέρω ενέργειες, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών"  
210

H CEPR report (2013) states: " An ambitious and comprehensive transatlantic trade and investment 

agreement could bring significant economic gains as a whole for the EU (€119 billion a year) and US 

(€95 billion a year). This translates to an extra €545 in disposable income each year for a family of 4 in 

the EU, on average, and €655 per family in the US."  
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Και ποια θα είναι τα εργαλεία που θα μας οδηγήσουν στον ενάρετο οικονομικό 

κύκλο; Μα τα ίδια που οδήγησαν την ΕΕ στα ανωτέρω αποτελέσματα λόγω της 

ενιαίας αγοράς. Πιο συγκεκριμένα:  

1. η κατάργηση των δασμών και άλλων περιορισμών για το εμπόριο 

αγαθών, 

2. η απελευθέρωση των εμπορικών υπηρεσιών,  

3. η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας,  

4. η ασφάλεια και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους 

επενδυτές στις ΗΠΑ, και τανάπαλιν, 

5.  η αύξηση της πρόσβασης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων,  

6. η κατάργηση των περιττών κανονιστικών περιορισμών για το εμπόριο, 

7.  η διευκόλυνση των τελωνειακών διατυπώσεων και  

8. η επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού. 

 

Στο πλαίσιο αυτό - με τα οκτώ μέτρα φιλελευθεροποίησης των αγορών - υπάρχει και 

μια δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής:  

"Η βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελεί τον απώτερο στόχο. Στόχος μας είναι να 

εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία σέβεται τις διεθνείς περιβαλλοντικές και 

εργασιακές συμφωνίες και πρότυπα και προωθεί υψηλά επίπεδα προστασίας του 

περιβάλλοντος, της εργασίας και των καταναλωτών. Δεν θα ενθαρρύνουμε το 

εμπόριο ή τις επενδύσεις, υποβαθμίζοντας τα εν λόγω πρότυπα."
211

 

Εάν τα 8 μέτρα εφαρμοστούν πλήρως τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη θα είναι 

σημαντικά για την ΕΕ και τις ΗΠΑ όπως κατωτέρω εξετάζομε αλλά θα 

δημιουργηθούν επίσης οφέλη παγκοσμίως. Σύμφωνα με την μελέτη του CERP τα 

οφέλη θα κατανεμηθούνε ως ακολούθως: 

"Τα οφέλη για την ΕΕ και τις ΗΠΑ δεν θα είναι εις βάρος της αλλοδαπής. 

Αντίθετα, η απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ 

αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες συναλλαγές και έσοδα, 

αυξάνοντας ενδεχομένως το ΑΕγχΠ του υπόλοιπου κόσμου έως σχεδόν 100 

εκατομμύρια ευρώ."
212

 

 

Εμμέσως πλην σαφώς, η Επιτροπή στη δική της "Εκτιμήσεις Αντίκτυπου" αφήνει να 

εννοηθεί πως εάν οι μειώσεις στο κόστος των συναλλαγών επιτευχθούν, θα 

"ωφελήσουν επίσης και άλλους εταίρους", και ο λόγος είναι απλός: Επειδή η ΕΕ και 

οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με στόχο τη θέσπιση καλύτερων εμπορικών κανόνων και 

λιγότερο ρυθμιστικών αποκλίσεων μεταξύ τους για ίδιον συμφέρον, αυτό το γεγονός 

                                                           
211

Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm). 
212

"The benefits for the EU and US would not be at the expense of the rest of the world. On the 

contrary, liberalising trade between the EU and the US would have a positive impact on worldwide 

trade and incomes, increasing global income by almost €100 billion."  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
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θα έχει ως αντίκτυπο ότι οι εταίροι τους θα έχουν επίσης ένα κίνητρο για να 

προσαρμοστούν στα "νέα διατλαντικά πρότυπα". Αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα 

να εξαπλωθούν τα οφέλη σε ολόκληρη την αλληλοεξαρτώμενη παγκόσμια 

οικονομία.  

 

Η ποσοτική εκτίμηση της Επιτροπής για το απονεμημένο όφελος υπέρ τρίτων 

χωρών, είναι σημαντική:  "Το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο 

θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί έως και άνω των 33 δισεκατομμυρίων ευρώ." 

 

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση της μελέτης του CERP (2013). Δείχνει την 

επιπρόσθετη εμπορία των αγαθών και υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν λόγω της 

ΔΕΕΣ. Η ποσοτική εκτίμηση είναι ως ακολούθως:  

1.  "οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 28 %, ποσοστό 

ισοδύναμο με πρόσθετες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ αξίας 187 

δισεκατομμυρίων ευρώ."
213

 

2.  "οι πρόσθετες διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, σε 

συνδυασμό με την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με άλλους εταίρους, θα 

ισοδυναμούσαν με αύξηση κατά 6 % των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ και 

κατά 8 % των εξαγωγών των ΗΠΑ. Αυτό θα σήμαινε αύξηση των πωλήσεων 

αγαθών και υπηρεσιών κατά 220 δισεκατομμύρια ευρώ και 240 

δισεκατομμύρια ευρώ για τους παραγωγούς με έδρα την ΕΕ και τις ΗΠΑ 

αντίστοιχα."
214

 

 

6.5  Πως θα καθιερωθεί η διαντλαντική αγορά;  

 

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία στην εντολή για την καθιέρωση της Διατλαντικής 

Αγοράς:  

1. πρόσβαση στις αγορές, 

2. κανονιστική σύγκλιση και  

3. διεθνείς εμπορικοί κανόνες. 

 

6.5α  Πρόσβαση στις αγορές 

Η πρόσβαση στην αγορά των αγαθών διαφέρει από αυτήν των Υπηρεσιών και των 

Επενδύσεων. Στο παρελθόν, οι Αρχές της ΕΕ, τα κράτη μέλη της και οι ΗΠΑ 

δώσανε προτεραιότητας στη διακίνηση των αγαθών. Σήμερα τρία είναι τα εμπόδια 

στην ολοκλήρωση της Διατλαντικής αγοράς των αγαθών: Δασμοί, Κανόνες 

καταγωγής και Μέτρα εμπορικής άμυνας.  
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Μελέτη της Επιτροπής για "Εκτιμήσεις Αντίκτυπου (2013): "Income gains are a result of increased 

trade. EU exports to the US would go up by 28%, equivalent to an additional €187 billion worth of 

exports of EU goods and services."  
214

Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm). 
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Οι δασμοί είναι μια μορφή φόρου που επιβάλλεται σε αγαθά που προέρχονται από 

τρίτες χώρες.  Σύμφωνα με την μελέτη της Επιτροπής για Εκτιμήσεις Αντίκτυπου: "Οι 

δασμολογικοί φραγμοί στο διατλαντικό εμπόριο είναι σήμερα σχετικά χαμηλού 

επιπέδου, με μέσο όρο 5,2 % για την ΕΕ και 3,5 % για τις ΗΠΑ."
215

 

Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους των συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι 

δασμοί εξακολουθούν να επιβάλλουν κόστος, που δεν είναι αμελητέο, και ειδικά σε 

μερικούς τομείς, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη της Επιτροπής. είναι 

αποτρεπτικοί.
216

  

 

Οι κανόνες καταγωγής δεν συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για τις οικείες αγορές. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, "ο στόχος θα είναι να συμφιλιωθούν οι προσεγγίσεις της 

ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τη διευκόλυνση των 

εμπορικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα συμφέροντα των 

παραγωγών της ΕΕ."
217

 

 

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας αφορούν δύο κατηγορίες: μέτρα αντιντόπινγκ και 

μέτρα κατά των επιδοτήσεων. Για την ΕΕ το ζητούμενο είναι απλό, σύμφωνα με την 

Επιτροπή:  "επιθυμεί να καθιερώσει τακτικό διάλογο με τις ΗΠΑ, με την επιφύλαξη 

των δικαιωμάτων της να κάνει χρήση των εν λόγω μέτρων στα πλαίσια των σχετικών 

κανόνων του ΠΟΕ. " 
218

 

 

Ο τομέας των υπηρεσιών είναι σχετικά εύκολος διότι υπάρχει σύγκλιση 

προσεγγίσεων και απόψεων, οπότε η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον, σύμφωνα με 

την Επιτροπή, "να ανοίξουν τις αγορές τους υπηρεσιών σε νέους τομείς, όπως στον 

τομέα των μεταφορών".
219

  

 

Υπάρχει και μια άλλη επιθυμία της ΕΕ:  

" να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκοί τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης θα 

μπορούν να αναγνωριστούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ότι οι 

εταιρείες της ΕΕ και οι θυγατρικές τους εταιρείες θα μπορούν να 
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 "In general, both the EU and the US have low tariffs on goods, with simple average MFN tariff rates 

of 5.2% and 3.5%. The trade-weighted tariff protection in the US for EU exports is estimated at 2.1%, 

while the trade-weighted tariff rate for US exports to the EU is estimated at 2.8%.27" 
216

Μελέτη της Επιτροπής για "Εκτιμήσεις Αντίκτυπου" (2013):  "EU tariff peaks are concentrated on 

the agricultural side with levels depending on the methodology used to estimate ad valorem equivalents 

of specific tariffs. On the industrial side the highest EU tariffs (22%) can be found in trucks, followed 

by some footwear (17%) and audio-visual products (14%), and clothing (12%). On the US side peaks 

in agriculture are somewhat lower with the clear exception of processed agricultural products (e.g. 

tariffs on tobacco are 350%). Compared to the EU, the US clearly has more peaks in industrial 

products, e.g. in textiles (40%), clothing (32%), leather and footwear (56%). However, in general, these 

higher tariffs only account for a fraction of bilateral trade (2 %of EU imports and 0.8 % of US 

imports)." 
217

Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm). 
218
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δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι 

αμερικανικές εγχώριες εταιρείες."
220

 

 

6.5β  Κανονιστικά θέματα  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής για "Εκτιμήσεις Αντίκτυπου,
221

 "το πιο 

σημαντικό εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές δεν είναι οι δασμοί που καταβάλλονται 

στα τελωνεία, αλλά τα επονομαζόμενα «πέρα από τα σύνορα» εμπόδια (Non-tariff 

barriers) στο εμπόριο, όπως είναι τα διαφορετικά πρότυπα ασφάλειας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος για τα αυτοκίνητα." 

 

Υπάρχει και μια ποσοτική εκτίμηση για τα «πέρα από τα σύνορα» εμπόδια (Non-

tariff barriers), η οποία δικαιώνει τους υποστηρικτές της Διατλαντικής αγοράς διότι 

τα οφέλη είναι σημαντικά, όπως υποστηρίζει η μελέτη του CERP.
222

  

 

Τονίζεται δε από την Επιτροπή πως "Σήμερα, οι παραγωγοί που επιθυμούν να 

πωλήσουν τα προϊόντα τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πρέπει συχνά να 

πληρώνουν και να συμμορφώνονται με διαδικασίες δύο φορές για την έγκριση των 

προϊόντων τους."
223

 

 

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Σημείωμα της Επιτροπής "οι διαπραγματευτές θα 

εργαστούν για τη συμβατότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων σε συγκεκριμένους τομείς, 

όπως τα χημικά προϊόντα, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ΤΠΕ (τηλεπικοινωνίες), ο 

φαρμακευτικός και άλλοι τομείς της υγείας, όπως οι ιατρικές συσκευές." 
224

 

 

Ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τις δύο νομισματικές αρχές του 

εμπλεκόμενες στην ΔΕΕΣ / ΤΤΙΡ (ΗΠΑ και ΕΕ) είναι η ανάγκη για "σύγκλιση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες". Σύμφωνα με 

πληροφορίες προερχόμενες από ΗΠΑ, οι διαπραγματεύσεις σε αυτόν τον τομέα είναι 
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Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm). 
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Βλ European Commission, Commission Staff Working Document, "Impact Assessment Report on 

the future of EU-US trade relations", SWD(2013) 68 final, 12.03.2013. 
222

Βλ. μελέτη του CERP (2013): "Reducing non-tariff barriers will be a key part of transatlantic 

liberalisation. As much as 80% of the total potential gains come from cutting costs imposed by 

bureaucracy and regulations, as well as from liberalising trade in services and public procurement."  
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Βλ. European Commission, Commission Staff Working Document, "Impact Assessment Report on 

the future of EU-US trade relations", SWD(2013) 68 final, 12.03.2013 :"The most costly barriers in 

terms of additional trade cost equivalents stem from the dissimilarity of the regulatory structures in the 

EU and the US. These include primarily: α  Technical regulations, standardisation, conformity 

assessment procedures, β. · Difficulties with (existing) mutual recognition agreements as to their 

actual, effectiveness and implementation, γ. Sanitary and phytosanitary measures, δ. Insufficient or 

ineffective upstream cooperation on draft legislation/regulation, ε. Regulatory issues related to trade in 

services.",σελ. 18. 
224

Βλ. μελέτη "Εκτιμήσεις Αντίκτυπου (2013), σελ.  18-22 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm
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'στάσιμες', παρόλο που τα ενδιαφερόμενα μέρη 'παρείχαν οδηγίες σχετικά με το πού 

βρίσκονται τα πιο σημαντικά εμπόδια'.
225

 

 

6.5γ  Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες  

 

Οι γενεσιουργοί παράγοντες της παγκοσμιοποίησης (πολυεθνικές, τεχνολογία, 

φιλελευθεροποίηση των χρηματιστικών υπηρεσιών και του κεφαλαίου) υπερβαίνουν 

τις διμερείς συναλλαγές, όπως η ΔΕΕΣ, και συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Ενδεχομένως, δε, να υποκινήσουν ανενεργούς 

παράγοντες, οι οποίοι θα αναλάβουν τη μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). 

 

Όμως από τα όσα έχουν διαρρεύσει στον τύπο, οι διαπραγματευτές της ΔΕΕΣ δεν 

έχουν εντολή να εξετάσουν τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, αλλά η ίδια η Επιτροπή και 

οι μελέτες που έχει εκπονήσει για το θέμα (Βλ. εδάφιο 6.4) αναγνωρίζουν πως η 

ΔΕΕΣ θα δημιουργήσει 'πρότυπα' τα οποία ουσιαστικά θα υιοθετηθούνε στο εγγύς 

μέλλον από τον ΠΟΕ.  

 

Άλλωστε, το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών των δύο συμβαλλόμενων μερών 

και η κυρίαρχη θέση τους στο επίπεδο των αποφάσεων στον ΠΟΕ θα 

σηματοδοτήσουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι θέση της γράφοντος και 

είναι σύννομη με τα όσα έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής.  

 

Με αυτό το σκεπτικό τα 'δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας' και οι κανόνες που 

θα διέπουν την εμπορευματοποίησή τους, πρωτίστως θα καθιερωθούν από τα 

συμφέροντα των συμβαλλόμενων μερών της ΔΕΕΣ.  Η δε Επιτροπή μας πληροφορεί 

πως:  

"Τόσο η ΕΕ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί για τη διατήρηση 

και την προώθηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας. Δεδομένης της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων συστημάτων 

τους, η πρόθεση δεν είναι να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εναρμόνιση, 

αλλά να εντοπιστούν ορισμένα ειδικά ζητήματα στις περιπτώσεις που θα 

αντιμετωπιστούν αποκλίσεις."
226

 

 

Από την πλευρά του καταναλωτή, η ανωτέρω δέσμευση τον προετοιμάζει για νέες 

ρυθμίσεις, πρώτα σε επίπεδο των ΗΠΑ και ΕΕ και μετά σε επίπεδο ΠΟΕ εάν τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τελικά απασχολήσει τον ΠΟΕ. Τονίζεται από 

την Επιτροπή πως "για την ΕΕ, οι γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) έχουν ιδιαίτερη σημασία 

σε αυτό το πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σκοπεύουμε, συνεπώς, 
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Ακρόαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΕΚ για "Τη ΔΕΕΣ και τις Χρηματοπιστωτικές 

Υπηρεσίες", 18 Μαρτίου 2014. 
226

Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm). 
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να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες ιδέες για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των 

ΓΕ."
227

 

 

Είναι ουσιώδες να τονιστεί πως οι Διεθνείς Συμφωνίες δημιουργούν πρότυπα και 

προσδοκίες για κάτι 'καλύτερο για το μέλλον'. Συνεπώς οι 'σημαντικές προκλήσεις' 

για τον «21ο αιώνα» δεν είναι δυνατόν να παραμεριστούν, ή να τύχουν ελλιπούς 

αντιμετώπισης.  Η Επιτροπή εστιάζει την προσοχή της στα ακόλουθα:  

"οι δύο πλευρές πρέπει να επιληφθούν του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης 

των σχετικών με το εμπόριο πτυχών των δασμών και της διευκόλυνσης των 

εμπορικών συναλλαγών, του ανταγωνισμού και των κρατικών επιχειρήσεων, των 

πρώτες υλών και της ενέργειας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της 

διαφάνειας."
228

 

 

Εάν τελικά αυτή είναι Εντολή, η εκκολαπτόμενη ΔΕΕΣ αφήνει τις μεγάλες 

προκλήσεις του 21ου αιώνα εκτός πεδίου αναφοράς. Και αυτές περιληπτικά είναι: η 

κλιματική αλλαγή, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι εστίες τοπικών 

συγκρούσεων και άνιση κατανομή των ωφελημάτων από το διεθνές σύστημα 

εμπορίου, κλπ.. Ενδεχομένως οι σημερινές προκλήσεις να περιμένουν τον '22ο 

αιώνα'.  

 

Άλλωστε είναι ενδεικτικό το "πως" τα δύο μέρη της ΔΕΕΣ αντιμετωπίζουν το 

"εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη". Η Επιτροπή μας πληροφορεί:  

"οι δύο πλευρές προτίθενται να συνεργαστούν όσον αφορά τις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου και της αειφόρου ανάπτυξης, με βάση αυτά 

που κάθε πλευρά έχει ήδη διαπραγματευθεί σε υφιστάμενες εμπορικές 

συμφωνίες."
229

 

 

Συνεπώς, 'θα είναι οι Διατάξεις των Διμερών Συμφωνιών ο οδηγός για την ΔΕΕΣ';  

Ενδεχομένως ναι, διότι το ποιό σοβαρό στοιχείο της υπό εκκολαπτόμενης ΔΕΕΣ - οι 

Επενδύσεις - αντιμετωπίζεται προς το παρόν με εργαλεία των Διμερών Συμφωνιών.  

 

 

6.6  Επενδύσεις 

 

Πάγια θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της ΕΕ επί της εποχής των Διμερών 

Συμφωνιών ήταν η έννοια της 'προστασίας των ΑΞΕ'. Αλλά η προστασία 

περιελάβανε και την ρήτρα ή το μηχανισμό για την Επίλυση Διαφορών μεταξύ 

Επενδυτών και Κράτους (ΕΔΕΚ) - Investor - State Dispute Settlement (ISDS).  
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Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm. 
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 Στο ίδιο 
229

 Στο ίδιο  
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Δηλαδή, ένα σύστημα 'προστατευτικό', βασισμένο σε "σχετικές εγγυήσεις ώστε να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση του συστήματος και να διασφαλίζεται το δικαίωμα 

ρύθμισης".
230

 

Υπάρχουν δύο σχολές για τον μηχανισμό ΕΔΕΚ.  Αυτή των ' υποστηρικτών'  του, 

όπως τα δύο συμβαλλόμενα μέρη της ΔΕΕΣ - η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το 

Συμβούλιο της ΕΕ - οι οποίοι υποστηρίζουν πως "οι εγγυήσεις για την προστασία από 

απαλλοτρίωση ... αποτελεί κανόνα για την ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων, τη δίκαιη 

και ισότιμη μεταχείριση και τους ίσους όρους ανταγωνισμού".
231

  

Η δεύτερη σχολή είναι οι 'σκεπτικιστές' στους οποίους προστέθηκε και ένας 

φιλελεύθερος συντηρητικός - Daniel J. Ikerson, Cato Institute - ο οποίος για να 

αναπτύξει την αντίθεσή του με τη ρήτρα της ΕΔΕΚ δίδει 8 λόγους. 
232

  Αυτοί είναι :  

1. ΕΔΕΚ είναι υπερβολή, 

2.  ΕΔΕΚ κοινωνικοποιεί τον επενδυτικό  κίνδυνο των ΑΞΕ  

3.  ΕΔΕΚ ενθαρρύνει τη διακριτική εξωτερική ανάθεση  

4.  ΕΔΕΚ επεκτείνει ειδικά προνόμια σε ξένες εταιρείες  

5.  ΕΔΕΚ εκθέτει σε προκλήσεις τους νόμους της χώρας φιλοξενίας -  εγχώρια 

κυριαρχία 

6.  ΕΔΕΚ δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους 'δημιουργικούς δικηγόρους' 

7.  ΕΔΕΚ ωφελεί μεγάλες εταιρείες  

8.  ΕΔΕΚ - εάν εκπέσει - θα βελτίωνε διαπραγματευτικούς στόχους. 

 

Οι ανωτέρω οκτώ λόγοι είναι η αποτύπωση των 'πτυχών, διατάξεων ή δομών της 

αγοράς' που οι Θεμελιώδεις Αρχές των Συνθηκών της ΕΕ απορρίπτουν με βάση της 

έννοιας της Μη Διάκρισης, της Ίσης μεταχείρισης και της Έννομης τάξης της ΕΕ. 

Οπότε θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει τους 'Σκεπτικιστές' αναφέροντας τοις 

οικείες διατάξεις και άρθρα των Συνθηκών περί της Εσωτερικής Αγοράς, την 

Ελεύθερη κυκλοφορία των Εμπορευμάτων, Προσώπων, Υπηρεσιών και Κεφαλαίων, 

τους Κοινούς Κανόνες για τον Ανταγωνισμό και τη φορολογία, κλπ.  

 

Η ουσία του θέματος δύναται να αποτυπωθεί ως ακολούθως: 

                                                           
230

Βλ. Επιτροπή, "Ενημερωτικό Σημείωμα της 14 Ιουνίου 2013"  

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_el.htm). 
231

 Στο ίδιο και Επιστολή των P. M. Robinson, K. Dybvad and U. Bâckström, "The 'I' in the TTIP will 

create a global gold standard", Financial Times, 11 March 2014, who argue: "An ISDS agreement will 

only - and should only - give companies a right to challenge unlawful expropriations or instances 

where they are being treated in a discriminatory way compared to domestic companies". 
232

Daniel J. Ikerson, "A Compromise to Advance the Trade Agenda; Purge Negotiations of Investor - 

State Dispute Settlement", Free Trade Bulletin, no 57, 4 March 2014  
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 Ποιος θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε βασικούς τομείς της οικονομίας, 

όπως τις Δημόσιες Συμβάσεις; 
233

  

 Ποιός θα διατηρήσει ή θα ενισχύσει τη μονοπωλιακή θέση του σε μια 

τεράστια Διατλαντική αγορά με βάση ενός ανάλογου μηχανισμού 

υποστήριξης, όπως η Επίλυση των Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους 

(ΕΔΕΚ); 

 

6.7  Μια σύντομη αποτίμηση της ΔΕΕΣ  

 

Η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (ΔΕΕΣ) είναι η πρώτη 

ουσιαστική Ενωσιακή Διεθνής Συμφωνία υπό το φως και τις διατάξεις της Συνθήκης 

της Λισαβόνας.  Η δυνητική της ικανότητα δεν έχει ταίρι, ούτε ανταγωνιστή. Και 

αυτό διότι εάν ο απώτερος σκοπός (ή το όραμα) της ΔΕΕΣ - δηλαδή, η καθιέρωση 

μιας πραγματικής διατλαντικής αγοράς - επιτευχθεί τότε θα αντιμετωπίσουμε, 

ενδεχομένως, τη μεγαλύτερη καπιταλιστική αγορά στην ιστορία του ανθρώπου, 

τουλάχιστον τα τελευταία 1 000 χρόνια. 

Τα μεγέθη είναι συγκλονιστικά: Η ΕΕ των 28 κρατών μελών και οι ΗΠΑ που σήμερα 

(το 2013) αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 50% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ και 

το 34% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου, μετά από δέκα χρόνια - και εάν οι 

εκτιμήσεις των διαφόρων ερευνητικών κέντρων επαληθευτούν - τα πάντα θα 

αλλάξουν στο 'διεθνές γίγνεσθαι'.  

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Τεχνολογίας τους, το Ανθρώπινο κεφάλαιο 

τους, τις Επενδύσεις τους, τις Χρηματοπιστωτικές τους υπηρεσίες και την ενιαία 

Αγορά τους στους διάφορους τομείς που άπτονται του εμπορίου - όπως το εμπόριο 

προϊόντων, το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την επίλυση εμπορικών διαφορών - θα 

καθιερώσουν δικά τους 'πρότυπα' και θα τα επιβάλλουν σε όλους τους άλλους 

εμπορικούς εταίρους. Το διεθνές εμπόριο όπως το γνωρίσαμε μετά το 2ο παγκόσμιο 

πόλεμο θα οδηγηθεί σε ένα νέο μοντέλο, τα χαρακτηριστικά του, προς το παρόν, είναι 

αδύνατον για κάποιον/α μελετητή να τα προβλέψει.  

Το μόνο εμπόδιο στην προαναφερόμενη δυναμική είναι τα εργαλεία που δανείζονται 

οι διαπραγματευτές (ΕΕ και ΗΠΑ) από το παρελθόν για την επίτευξη και καθιέρωση 

του 'ενάρετου οικονομικού κύκλου'. Τα οκτώ εργαλεία που έχουμε εξετάσει σε αυτό 
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Σύμφωνα με τη Επιτροπή (2013): "οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική 

δραστηριότητα εξαρτάται από δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 25 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και 

αντιστοιχούν σε 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, αναμένεται να δημιουργηθούν 

σημαντικές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με το άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές δημοσίων 

συμβάσεων σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, χωρίς διακρίσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ θα έχει ως στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια στις διαδικασίες υποβολής 

προσφορών και να απαλλαγεί από απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου." 
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το κεφάλαιο (αλλά και στο προηγούμενο κεφάλαιο για την ΣΟΕΣ) ενδεχομένως να 

αποδειχθούν ανεπαρκή.  

Σε μια εξελισσόμενη εποχή και με την εξελικτική πορεία της ΕΕ ως γνώμονα - όπου 

η ΚΕΠ καλείται να προσαρμοστεί σε ΚΕΕΠ - τα παραδοσιακά εργαλεία δεν 

αρμόζουν, και αυτό για δύο λόγους: Πρώτον, όλες οι ανταλλαγές αγαθών και 

υπηρεσιών 'δεν' είναι δίκαιες και ισότιμες. Δεύτερον, οι Επενδύσεις από τη φύση τους 

ενέχουν 'κίνδυνο και ρίσκο', οπότε εάν αφεθούν ελεύθερες - δηλαδή χωρίς 

κανονιστικό πλαίσιο - τότε στην Διατλαντική Ενιαία Αγορά θα δημιουργήσουν (λόγω 

της τεχνολογίας, τις οικονομίες κλίμακας και της έντασης κεφαλαίου) μονοπωλιακές 

μορφές ανταγωνισμού, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που η Συνθήκη της Λισαβόνας 

επιδιώκει να καλλιεργήσει και καθιερώσει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η φιλοδοξία και η επιδίωξη της Ένωσης να προβεί στη δημιουργία μιας 

αποτελεσματικής και σφαιρικής κοινής πολιτικής επενδύσεων, υπαγορεύεται, κυρίως, 

από το μεταβαλλόμενο οικονομικό παγκόσμιο περιβάλλον και, δευτερευόντως, από 

τον φόβο που έχει καταλάβει τους Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την 

εξέλιξη της σημερινής σχετικά κυρίαρχης θέσης της ΕΕ (τομέα του εμπορίου και των 

επενδύσεων) στο παγκόσμιο σύστημα, έχοντας ως ορίζοντα το έτος 2020. 

Ποια είναι το διακύβευμα για την ΕΕ; Πρώτον, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ 

Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας, Ευρώπης και άλλων αναδυόμενων χωρών, όπως η Ινδία 

και η Βραζιλία, οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τη θέση της 

στον κόσμο.  Δεύτερον, από το 2007, η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιφέρει ένα 

σοβαρό πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη και στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της 

ΕΕ. Τρίτον, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ για 

τους ρυθμούς ανάπτυξης της ΕΕ είναι απογοητευτικοί για τα επόμενα δέκα χρόνια. 

Αναζητούνται, συνεπώς, οι πηγές ανάπτυξης. Όπως τονίζουμε στο Κεφάλαιο 1, ένα 

μεγαλύτερο άνοιγμα της Ευρώπης στο εμπόριο και στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

(ΑΞΕ) εκτιμάται, μεταξύ άλλων, ότι επιφέρει τριπλό όφελος: α) αύξηση της 

οικονομικής ανάπτυξης, β) χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή και γ) 

περισσότερες θέσεις εργασίας.
234

  

Αλλά ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις 

ΑΞΕ; Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1, το περιβάλλον της ΕΕ - που ορίζεται από τον 

οικονομικό τομέα (όπως η εσωτερική αγορά βασισμένη στην ελεύθερη κυκλοφορία 

των Εμπορευμάτων, των Προσώπων, των Υπηρεσιών και των Κεφαλαίων), το 

πολιτικό σύστημα (όπως το δημοκρατικό πολίτευμα και τις Αξίες που εξυπηρετεί η 

Ένωση) και το νομικό καθεστώς (με την κατοχύρωση της Ανεξαρτησίας των Θεσμών 

και την έννομη τάξη) - είναι κατάλληλο και ελκυστικό.  

Επί πλέον, έχουμε αναλύσει στο Κεφάλαιο1, γιατί οι ΑΞΕ είναι σημαντικές για μια 

οικονομία εξετάζοντας την ακόλουθη μακροοικονομική σχέση:  

ΑΕΠ = Κατανάλωση + Επενδύσεις + Δημόσιες Δαπάνες + Εξαγωγές - Εισαγωγές  

Και τις αιτιατές σχέσεις μεταξύ ΑΞΕ και Κατανάλωση, ΑΞΕ και Επενδύσεις, ΑΞΕ 

και Δημόσιες Δαπάνες ΑΞΕ και Εξαγωγές και ΑΞΕ και Εισαγωγές.  

Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη υψηλού ποσοστού επενδυτικών ευκαιριών και 

ιδιαίτερων προκλήσεων για τους ευρωπαίους επενδυτές στις παγκόσμιες αγορές, ο 
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τομέας των άμεσων ξένων επενδύσεων αποτελεί για την Ένωση μια εξαιρετική πηγή 

κέρδους και παραγωγικότητας που πρέπει να αξιοποιηθεί.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - και υπό την προϋπόθεση πως θα 

υπάρξει μια πρόοδος των σχέσεων της Ένωσης με τους στρατηγικούς της εταίρους -  

αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ περίπου κατά 1% και πλέον έως το 2020 ενώ 

πάνω από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από τις 

συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο.
235

  

 

Οι ανωτέρω προβλέψεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τις θεμελιώδεις 

μεταρρυθμίσεις που έχει επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας στην παραδοσιακή 

Κοινή Εμπορική Πολιτική (ΚΕΠ) αλλά κυρίως το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα 

καθορίσει τις μελλοντικές δράσεις της ΕΕ. Κατ' επέκταση, το Κεφάλαιο 2 αυτής της 

εργασίας: 

α. εξηγεί τι σημαίνει η αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ στους τομείς του 

εμπορίου και των επενδύσεων για το οικονομικό οικοδόμημα της ΕΕ,  

β. επεξηγεί γιατί η νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα των ΑΞΕ 

μεταμορφώνει την παραδοσιακή ΚΕΠ σε Κοινή Εμπορίου και Επενδύσεων 

Πολιτική (ΚΕΕΠ), 

γ. αξιολογεί τα αναθεωρημένα άρθρα της ΚΕΠ στο πλαίσιο των στόχων της 

Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης, 

δ. αποδέχεται τη μέθοδο της 'προοδευτικής κατάργησης των περιορισμών' στις 

διεθνείς συναλλαγές και στις ΑΞΕ, 

ε. εξετάζει τις Διμερείς Συμφωνίες υπό το πρίσμα της αποκλειστικής 

αρμοδιότητας της ΕΕ για την ΚΕΕΠ, και  

στ. προτείνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις στοχεύοντας στην Διαφάνεια, στον 

δημοκρατικό Έλεγχο και στην δημοκρατική Νομιμοποίηση. 

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο για την ΚΕΠ, η Ένωση αναζητά τρόπους ανάπτυξης 

μιας νέας πολιτικής επενδύσεων και, εν μέρει, καθορίζει μια νέα προσέγγιση για τις 

Διεθνείς Συμφωνίες. 

Tο γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικές συμφωνίες της ΕΕ θα πρέπει είναι 

«συμφωνίες της Ένωσης». Και, κατ' αρχήν, δεν θα υπάρχουν πλέον "μικτές" 

εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται τόσο από την Ένωση όσο και από τα κράτη 

μέλη.  Εκτός εάν η Ένωση συνειδητά απεμπολήσει την 'αποκλειστική αρμοδιότητα' 

που η Συνθήκη της Λισαβόνας της έχει αναθέσει.  
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Mετά από 3 έτη εφαρμογής της ΣΛΕΕ, το ΕK και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1219/2012, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, οποίος αφορά "τη 

θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ 

κρατών μελών και τρίτων χωρών."  Το Κεφάλαιο 3 εξετάζει τις κείμενες διατάξεις του 

κανονισμού 1219/2012 υπό το πρίσμα ενός ερωτήματος: O εν λόγω κανονισμός θα 

είναι η αρχή μιας διαδικασίας που θα εξασφαλίσει την επίτευξη μιας γνήσιας 'κοινής 

πολιτικής της Ένωσης',  όπως ορίζει το άρθρο 3 (περί την "αποκλειστική 

αρμοδιότητα" της Ένωσης σε 5 τομείς) της ΣΛΕΕ,  και την παγίωση της 

δημοκρατικής νομιμότητας της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της Ένωσης ή θα 

καθιερώσει τον ρυθμό μιας αδρανούς πορείας προς την υλοποίηση μιας γνήσιας 

KΕΕΠ; 

Τα κύρια στοιχεία του κανονισμού 1219/2012 αποτυπώνονται στο άρθρο 1:  Πρώτον, 

ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα να διατηρηθούν σε ισχύ οι διεθνείς 

επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών και 

τρίτων χωρών. Δεύτερον, η προστασία των ξένων επενδύσεων μέσων 'των διμερών 

επενδυτικών συμφωνιών' είναι το θεμέλιο του 'πεδίου εφαρμογής' του εν λόγω 

κανονισμού.  

Επίσης, το άρθρο 5  του Κανονισμού περί της «Αξιολόγησης» των υφιστάμενων ΔΕΣ 

από την Επιτροπή αποτυπώνει τη δέσμευση της Επιτροπής να εκτιμήσει "αν κάποια 

από τις διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στη 

διαπραγμάτευση ή σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με τρίτες χώρες από την 

Ένωση".  Ο σκοπός είναι να αντικαταστήσει η ΄Ενωση με δικές της συμφωνίες τις 

διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών 

H ουσία του κανονισμού αυτού συνίσταται στις επιλογές που έχουν τα κράτη μέλη 

και η Επιτροπή. Για αυτό το θέμα υπάρχει το άρθρο 6. Η πρόταση της Επιτροπής 

αναφέρεται στην «Ανάκληση της έγκρισης» και το ΕΚ την επικροτεί αλλά το 

Συμβούλιο την τροποποιεί σε «Καθήκον συνεργασίας». Οπότε, η διαχείριση των ‘εν 

ισχύ’ ΔΕΣ θα ακολουθήσει μια περίπλοκη διαδικασία,  όπου η Επιτροπή θα έχει τον 

'λιγότερο δυνατόν ρόλο' να επιβάλει την γνωμοδότησή της και να αναγκάζεται να 

συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για το εάν 'μία ή περισσότερες από τις διατάξεις 

διμερούς επενδυτικής συμφωνίας συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στη διαπραγμάτευση ή 

σύναψη διμερών επενδυτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες από την Ένωση'. 

Αντίστοιχες διατάξεις αμύνης εκ μέρους του Συμβουλίου καταγράφονται με 

λεπτομέρειες στην εξέταση των κείμενων άρθρων στο Κεφάλαιο 3. Οπότε τίθεται το 

ερώτημα: 'ο κανονισμός 1219/2012 αποτελεί επαρκής αντιμετώπιση των προκλήσεων 

ή δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα αρχικά κλήθηκε να απαντήσει;'  

Η θέση της γράφοντος είναι η ακόλουθη:  

Τα πάντα θα εξαρτηθούν από δύο αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες: 

1. Την αυστηρή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και  
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2. Το Πρότυπο που αρμόζει σε μια αληθινή και ολοκληρωμένη ΚΕΕΠ 

βασισμένη στις κανονιστικές διατάξεις περί Επενδύσεων, και όχι σε 

διακηρύξεις.  

 

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζεται η δεύτερη συνιστώσα και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο 

βασίζεται στην εμπειρία και τις διατάξεις των ΔΕΣ και το δεύτερο τις Διεθνείς 

Συμφωνίες.  

Όσον αφορά στις ΔΕΣ, η ανάλυση βασίζεται στην θέση της Επιτροπής πως οι ΔΕΣ 

πρέπει να προσαρμοστούν για δύο συναφείς λόγους: α. "δεν έχουν συναφθεί από όλα 

τα κράτη μέλη και όλες οι συμφωνίες δεν προβλέπουν τα ίδια υψηλά πρότυπα, γεγονός 

που συνεπάγεται άνισες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ" και β. 

διότι οι ΔΕΣ " καλύπτουν μόνο την αντιμετώπιση των επενδυτών μετά την «είσοδο» ή 

την «αποδοχή»."  Κατ' επέκταση υπάρχει κάποιο κενό μετά την αποδοχή που αφήνει 

περιθώρια για διακριτική μεταχείριση από τη χώρα υποδοχής. 

Επί πρόσθετα, μια μελλοντική ΚΕΕΠ θα προϋποθέτει και άλλες διατάξεις σύννομες 

με τις αρχές της ΕΕ, όπως "ο συνδυασμός των ουσιαστικών κανόνων για τις επενδύσεις 

με διατάξεις που ελευθερώνουν άλλα τμήματα της οικονομίας έχουν από κοινού 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εμπόριο και τις επενδύσεις."  

Το θέμα της ελευθέρωσης άλλων τμημάτων της οικονομίας είναι βασική συνιστώσα 

των ενωσιακών Διεθνών Συμφωνιών με δάση το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ (και 

εξετάζεται σε βάθος στα επόμενα δύο κεφάλαια). Αυτό που επείγει - εάν κάποιος το 

εξετάσει ορθολογικά - είναι το κανονιστικό πλαίσιο για επενδύσεις πριν αρχίσουν οι 

διαπραγματεύσεις. 

Και ενώ έχουν περάσει τρία απτά χρόνια από την Ανακοίνωση της Επιτροπής 

COM(2010)343 για ένα πρόγραμμα διαπραγματεύσεων της ΕΕ, η πρόταση 

Νομοθετικού περιεχομένου για τις Επενδύσεις ή πολιτική επενδύσεων της ΕΕ, δεν 

έχει ακόμη κατατεθεί. Συνεπώς, οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ θα διέπονται από 5 

στοιχεία:  

(α) Κριτήρια για την επιλογή των χωρών εταίρων, 

(β) Πτυχές που πάνε πέραν των άμεσων ξένων επενδύσεων, 

(γ) Θέσπιση προτύπων για την προστασία των επενδύσεων, 

(δ) Υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε θέματα επενδύσεων 

και 

(ε) Διεθνής ευθύνη. 

Για τα ανωτέρω 5 στοιχεία στο κεφάλαιο 4, γίνονται παρατηρήσεις βασισμένες στην 

οικεία βιβλιογραφία, αλλά το ουσιαστικό στοιχείο έχει να κάνει με τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της ΕΕ. Αυτές οι οποίες απορρέουν από τρία υποσύνολα: α. το μέγεθός 



 

 
 

92 

της, β. την αναλογικότητα των ευθυνών της και γ. το συγκριτικό πλεονέκτημά της 

λόγω του μεγέθους της αγοράς της και την ιστορική εξέλιξή της.  

Στο πλαίσιο αυτό και, δεδομένου ότι διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα 

εξωτερικών σχέσεων, η γράφουσα συμφωνεί με τη θέση της Επιτροπής πως  "η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι επίσης ο αποκλειστικός εναγόμενος σε σχέση με κάθε 

λαμβανόμενο από κράτος μέλος μέτρο το οποίο επηρεάζει τις επενδύσεις υπηκόων ή 

εταιρειών τρίτης χώρας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής 

συμφωνίας".
236

  

Η γράφουσα, όμως, αμφιβάλει εάν αυτή η θέση έχει τηρηθεί με τις δύο υπό 

διαπραγμάτευση συμφωνίες: Η πρώτη αφορά στην Συνολική Οικονομική και 

Εμπορικής Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (ΣΟΕΣ) και η δεύτερη αφορά στη 

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και τις ΗΠΑ 

(ΔΕΕΣ). 

 

Η ΣΟΕΣ εξετάζεται στο Κεφάλαιο 5 και ουσιαστικά αναλύεται με βάση μιας αρχής: 

Στην πορεία προς την πολιτική συναίνεση και την οικονομική σύνδεση, η ΣΟΕΣ 

αναμφισβήτητα διέπεται από την κοινή πεποίθηση της στενότερης οικονομικής 

εταιρικής σχέσης ΕΕ – Καναδά και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτή θα 

επιφέρει στις δύο οικονομίες.  

Για την ΕΕ το ζητούμενο είναι διττό. Πρώτον, με βάση το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ για 

αυτή τη Διμερή Συμφωνία και πριν καν η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

"προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων"
237 

 να καταλήξει σε 

ένα νομοθετικό πλαίσιο για να διαμορφωθεί η ΚΕΕΠ, η Ένωση μέσω της ΣΟΕΣ 

δύναται να δημιουργήσει 'κάποιο προηγούμενο'. Δεύτερον, σε περίπτωση δημιουργίας 

του προηγουμένου, η ΕΕ εξουσιοδοτείται πλέον "να αναπτύξει μια πολιτική διεθνών 

επενδύσεων, η οποία θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα συμβάλει, 

κατά συνέπεια, στους στόχους μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης."
238

   

Επιπρόσθετα, εάν η ΣΟΕΣ κυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 της 

ΣΛΕΕ και το χρονοδιάγραμμα που οι διαπραγματευτές έχουν δεσμευτεί, 

ενδεχομένως, να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας με την υπό εξέταση Συμφωνία 

μεταξύ της ΕΕ και τις ΗΠΑ για την ΤΤΙΡ. Το κύριο στοιχείο σε αυτή την περίπτωση 

συνίσταται στις "διατάξεις σχετικά με τις ΑΞΕ", οι οποίες έχουν δύο σκέλη: α. το 

ρυθμιστικό δικαίωμα στο κεφάλαιο και β. το μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών μεταξύ 

Επενδυτών και Κράτους (ΕΔΕΚ)  
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Για το σκέλος του 'ρυθμιστικού δικαιώματος', τρία στοιχεία συνιστούν το νομικό 

πλαίσιο:  

1. Η επανεπιβεβαίωση του ρυθμιστικού δικαιώματος των συμβαλλομένων (δηλαδή, το 

δικαίωμα της ΕΕ και του Καναδά να θεσπίζουν ρυθμιστικές διατάξεις στους τομείς, 

όπως η προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος),  

2. Ο ακριβής ορισμός της δίκαιης και ισότιμης μεταχείριση (ο οποίος ορίζεται 

εμμέσως, δηλαδή τις πέντε περιπτώσεις που στοιχειοθετούν 'παράβαση της 

υποχρέωσης για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση'),  

3. Η εννοιολογική ανάλυση της έμμεσης απαλλοτρίωσης (δηλαδή με αναφορά στη 

στέρηση των χαρακτηριστικών της ιδιοκτησίας, στη διαδικασία - έννομη ή όχι - και 

στα μέτρα δημόσιας πολιτικής, αλλά και στις πέντε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν 

στην έμμεση απαλλοτρίωση) . 

Για το σκέλος της 'ΕΔΕΚ', προτείνονται δέκα τρία "ειδικά σχεδιασμένα βασικά 

χαρακτηριστικά, που διασφαλίζουν την γρήγορη απόρριψη των επιπόλαιων αξιώσεων 

ή την αποθάρρυνση της υποβολής τους". Όλα αυτά τα "βασικά χαρακτηριστικά" 

εξετάζονται κριτικά υπό το πρίσμα των κανονιστικών διατάξεων της δευτερογενούς 

νομοθεσίας της ΕΕ και τις θεμελιώδεις αρχές των Συνθηκών της Ένωσης.  

 

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι το ακόλουθο: Η ΣΟΕΣ μεταξύ της Ένωσης και του 

Καναδά - δηλαδή μεταξύ δύο ανεπτυγμένων οντοτήτων - ενδεχομένως, να μην 

χρειάζεται το μηχανισμό ΕΔΕΚ για την "προστασία των ΑΞΕ". Η έννομη τάξη των 

δύο συμβαλλόμενων μερών ενέχει αυστηρές εγγυήσεις ώστε να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε κατάχρηση του συστήματος, εκτός εάν η ΣΟΕΣ έχει συλληφθεί ως ένα 

σύστημα 'προστατευτικό'.  

 

Η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (ΔΕΕΣ) αναλύεται και 

κρίνεται στο Κεφάλαιο 6.  Είναι η πρώτη ουσιαστική Ενωσιακή Διεθνής Συμφωνία 

υπό το φως και τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.  Η δυνητική της 

ικανότητα δεν έχει ταίρι, ούτε ανταγωνιστή. Και αυτό διότι εάν ο απώτερος σκοπός 

(ή το όραμα) της ΔΕΕΣ - δηλαδή, η καθιέρωση μιας πραγματικής διατλαντικής 

αγοράς - επιτευχθεί τότε θα καθιερώσουμε, ενδεχομένως, τη μεγαλύτερη 

καπιταλιστική αγορά στην ιστορία του ανθρώπου, τουλάχιστον τα τελευταία 1 000 

χρόνια. 

Τα μεγέθη είναι συγκλονιστικά: Η ΕΕ των 28 κρατών μελών και οι ΗΠΑ σήμερα (το 

2013) αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 50% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ και το 

34% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου, μετά από δέκα χρόνια  τα πάντα θα 

αλλάξουν στο 'διεθνές γίγνεσθαι'. 

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Τεχνολογίας τους, το Ανθρώπινο κεφάλαιο 

τους, τις Επενδύσεις τους, τις Χρηματοπιστωτικές τους υπηρεσίες και την ενιαία 

Αγορά τους στους διάφορους τομείς που άπτονται του εμπορίου θα καθιερώσουν 

δικά τους 'πρότυπα' και θα τα επιβάλλουν σε όλους τους άλλους εμπορικούς 
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εταίρους. Το διεθνές εμπόριο όπως το γνωρίσαμε μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο θα 

οδηγηθεί σε ένα νέο μοντέλο, τα χαρακτηριστικά του, προς το παρόν, είναι αδύνατον 

για κάποιον/α μελετητή να τα προβλέψει.  

Το μόνο εμπόδιο στην προαναφερόμενη δυναμική είναι τα εργαλεία που δανείζονται 

οι διαπραγματευτές (ΕΕ και ΗΠΑ) από το παρελθόν για την επίτευξη και καθιέρωση 

του 'ενάρετου οικονομικού κύκλου'. Τα οκτώ εργαλεία (στην πλειονότητα τους 

καταργούν ρυθμίσεις) που έχουμε εξετάσει στο κεφάλαιο 6 (αλλά και στο κεφάλαιο 

για την ΣΟΕΣ), ενδεχομένως, να αποδειχθούν ανεπαρκή.  

Σε μια εξελισσόμενη εποχή και με την εξελικτική πορεία της ΕΕ ως γνώμονα - όπου 

η ΚΕΠ καλείται να προσαρμοστεί σε ΚΕΕΠ - τα παραδοσιακά εργαλεία δεν 

αρμόζουν, και αυτό για δύο λόγους: Πρώτον, όλες οι ανταλλαγές αγαθών και 

υπηρεσιών 'δεν' είναι δίκαιες και ισότιμες. Δεύτερον, οι Επενδύσεις από τη φύση τους 

ενέχουν 'κίνδυνο και ρίσκο', οπότε εάν αφεθούν ελεύθερες - δηλαδή χωρίς 

κανονιστικό πλαίσιο - τότε στην Διατλαντική Ενιαία Αγορά θα δημιουργήσουν (λόγω 

της τεχνολογίας, τις οικονομίες κλίμακας και της έντασης κεφαλαίου) 'μονοπωλιακές 

μορφές ανταγωνισμού', ακριβώς το αντίθετο από αυτό που η Συνθήκη της Λισαβόνας 

επιδιώκει να καθιερώσει. 
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