
 

 

Με το παρόν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
στόχο την οικοδόμηση συναίνεσης των Κρατών Μελών, των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας των πολιτών, ξεκίνησε 
στις 16.06.2020, μέσω δημόσιας διαβούλευσης, τη διαδικασία αναθεώρησης της 
κοινής εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία 
θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 
  
Οι βασικοί λόγοι αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής εντοπίζονται στην ανάγκη 
ανταπόκρισής της, στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις και τα δεδομένα που 
προέκυψαν από την κρίση της πανδημίας COVID-19 ενώ τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν από τη διαβούλευση θα περιληφθούν σε Ανακοίνωση της Ευρ. 
Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί προς το τέλος του έτους. 
  
Τα ζητήματα που καλύπτει η διαδικασία αναθεώρησης επεκτείνονται σε όλο το 
φάσμα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση, στα εξής: 
  
- τη συμβολή της εμπορικής πολιτικής σε μια γρήγορη και βιώσιμη 
κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη στη μετά COVID-19 εποχή, 
  
- τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν τα εργαλεία της εμπορικής πολιτικής στην 
οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ μετά την πανδημία, 
βάσει ενός μοντέλου «Ανοικτής Στρατηγικής Αυτονομίας», 
  
- τη Μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
  
- τη δημιουργία παγκόσμιων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες, 
  
- τη μεγιστοποίηση της συμβολής της εμπορικής πολιτικής στην αντιμετώπιση 
βασικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη 
ή η ψηφιακή μετάβαση, 
  
- την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με βασικούς εμπορικούς 
εταίρους, 
  



- τη βελτίωση των όρων ανταγωνισμού ώστε να γίνουν πιο ισότιμοι προσφέροντας 
πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων και των πολιτών της ΕΕ. 
  
Δεδομένου ότι, το διεθνές εμπόριο αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και ένα σημαντικό στοιχείο στην καθημερινή ζωή όλων 
καθώς δημιουργεί νέες και υποστηρίζει υφιστάμενες θέσεις εργασίας ενώ παρέχει 
στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, καλούμε εσάς και τα μέλη σας να 
συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση της Ευρ. Επιτροπής, υποβάλλοντας 
γραπτά σχόλια, προκειμένου να συμβάλετε με τις απόψεις και προτάσεις σας στην 
αναθεώρηση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ. 
  
Τυχόν γραπτά σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν, μέχρι τις 15/9/2020, στο trade-
policy-review-2020@ec.europa.eu. Παρακαλείστε όπως κοινοποιήσετε τα σχόλιά 
σας και στην Υπηρεσία μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elb@mnec.gr. 
  
Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε, συνημμένα, σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 
(consultation note) στο οποίο καταγράφονται τα βασικά ερωτήματα της 
διαβούλευσης καθώς και επεξηγηματικό infographic για την έναρξη της διαδικασίας 
αναθεώρησης, προκειμένου να τα προωθήσετε στα μέλη σας. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα 
της Ευρ. Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2158. Επισημαίνεται ότι, η 
διαβούλευση, θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
ΕΕ εντός της τρέχουσας εβδομάδας. 
  
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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