Γιαππαγμαηεύζειρ Γύπος Νηόσα – Δνδιάμεζη Σςμθωνία
Σηηο 31/7/2004 νξηζηηθνπνηήζεθε ζηε Γελεύε ελδηάκεζε ζπκθσλία–
πιαίζην ζε ό,ηη αθνξά ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνπ Γύξνπ Νηόρα.
Μεηά ηελ απνηπρία ηεο Υπνπξγηθήο Σπλόδνπ ηνπ Καλθνύλ (Σεπηέκβξηνο
2003), ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο απηήο αθνξνύζε
κόλν ζε κία κηθξή δέζκε ζεκάησλ, ηα νπνία απνηεινύζαλ θαη ηα πιένλ
δύζθνια ζέκαηα. Η γεσξγία βξίζθεηαη αζθαιώο ζηνλ ππξήλα ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ απηώλ. Τα ππόινηπα ζέκαηα ηεο κηθξήο δέζκεο είλαη, ε
πξόζβαζε ζηελ αγνξά ησλ κε γεσξγηθώλ πξντόλησλ, νη ππεξεζίεο θαη ηα
ιεγόκελα «ζέκαηα Σηγθαπνύξεο» (από ηα νπνία «δηαζώζεθε» κόλν ε
δηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ).
Η γεσξγία απνηέιεζε από ηελ πξώηε ζηηγκή ηνπ Γύξνπ Νηόρα ηνλ
δηαπξαγκαηεπηηθό θάθειν κε ηηο πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο θαη δηαθσλίεο,
δεδνκέλεο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Έηζη
θαη ζε απηό ην ζηάδην ηεο ζπκθσλίαο–πιαίζην, ε γεσξγία απνηέιεζε ην
θξηζηκόηεξν δήηεκα. Οπζηαζηηθά, ε ζπκθσλία ζηε γεσξγηθή
δηαπξαγκάηεπζε ήηαλ εθείλε πνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ επίηεπμε
ηεο ζπλνιηθήο ζπκθσλίαο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ε ζπκθσλία πνπ επηηεύρζεθε δελ είλαη ηειηθή,
αιιά απνηειεί κόλν έλα ελδηάκεζν ζηάδην, αθνύ επαλαθέξεη ηηο
δηαπξαγκαηεύζεηο ζε ηξνρηά.
Η επόκελε Υπνπξγηθή Σύλνδνο ηνπ ΠΟΕ, νξίζηεθε γηα ην Δεθέκβξην ηνπ
2005 θαη, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζα γίλνπλ, αθελόο
νη Πξνεδξηθέο Εθινγέο ζηηο ΗΠΑ θη αθεηέξνπ ε αιιαγή ηεο ζύλζεζεο ηεο
Ε.Επηηξνπήο, δελ αλακέλεηαη εληαηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ζπλέρηζε
ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πξηλ ηηο αξρέο ηνπ 2005. Η επαλέλαξμε ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ πξνζπάζεηα ώζηε ε ζπκθσλίαπιαίζην λα «κεηαηξαπεί» ζε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεύζεηο κε αξηζκνύο θαη
πνζνζηά.
Τα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο, είλαη ηα εμήο:

Γενικά
Η ζπκθσλία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ «αξρή ηεο ελαξκόληζεο», ζύκθσλα
κε ηελ νπνία, ε πςειόηεξε ζηήξημε πνπ πξνθαιεί ζηξέβισζε ηνπ
εκπνξίνπ θαη νη πςειόηεξνη δαζκνί ζα κεησζνύλ πεξηζζόηεξν. Όιεο νη
ρώξεο, κε εμαίξεζε ηηο ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο, ζα θιεζνύλ λα βειηηώζνπλ
ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά ηνπο, ελώ πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ησλ
εμαγσγηθώλ επηδνηήζεσλ, κε παξάιιειεο όκσο δεζκεύζεηο γηα όιεο ηηο
κνξθέο εμαγσγηθήο ελίζρπζεο.

Δζωηεπική ζηήπιξη
Θα ππάξμνπλ κεηώζεηο ηόζν ζην ζύλνιν ηεο ζηήξημεο πνπ πξνθαιεί
ζηξέβισζε ηνπ εκπνξίνπ, όζν θαη ζε θάζε ηύπν απηήο ηεο ζηήξημεο
[θερξηκπαξέλην θνπηί, ξήηξα ειαρίζηνπ (de minimis) θαη κπιε θνπηί].
Παξάιιεια ζα επηβιεζεί αλώηαην όξην ζηε ζηήξημε πνπ πξνβιέπεηαη καηά
πποϊόν. Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ κπιε θνπηηνύ.
Θα ζπλερηζηνύλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα αλαζεώξεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ
πξάζηλνπ θνπηηνύ. Τνλ πξώην ρξόλν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ζα
ππάξμεη «πξνθαηαβνιηθή» κείσζε ηεο ζηήξημεο θαηά 20%.

Ανηαγωνιζμόρ ζηιρ εξαγωγέρ
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ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί θαη ην νπνίν ελδερόκελα ζα είλαη
δηαθνξεηηθό από απηό ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο ζπκθσλίαο. Γίλνληαη
πην απζηεξέο νη πεηζαξρίεο ζε όηη αθνξά ηηο εμαγσγηθέο πηζηώζεηο, ηε
ρνξήγεζε επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο θαη ηηο θξαηηθέο
εηαηξείεο εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ.

Ππόζβαζη ζηην αγοπά
Η θόξκνπια κείσζεο ησλ δαζκώλ είλαη ηέηνηα, ώζηε νη πςειόηεξνη δαζκνί
λα κεησζνύλ κε πςειόηεξα πνζνζηά. Τόζν νη αλαπηπζζόκελεο όζν θαη νη
αλαπηπγκέλεο ρώξεο έρνπλ δηθαίσκα απηό-πξνζδηνξηζκνύ ελόο αξηζκνύ
επαίζζεησλ πξντόλησλ, γηα ηα νπνία νη κεηώζεηο δαζκώλ ζα είλαη
κηθξόηεξεο. Θα πξέπεη όκσο λα απμήζνπλ ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά ηνπο
γηα απηά ηα πξντόληα κέζσ δαζκνινγηθώλ πνζνζηώζεσλ.

Βαμβάκι
Τν ζέκα ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ Αθξηθαληθώλ ρσξώλ ζα εμεηαζηεί μέζα
ζηε γεσξγηθή δηαπξαγκάηεπζε. Επίζεο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε
δηαηύπσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ εζσηεξηθή ζηήξημε, πεξηνξίδεη ηηο
πηέζεηο λα εμεηαζηνύλ ρσξηζηά νη επηδνηήζεηο ηνπ βακβαθηνύ από απηέο
ησλ ππόινηπσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ. Αληίζεηα, θαίλεηαη όηη νη ξπζκίζεηο
γηα ην βακβάθη ζα εληαρζνύλ ηειηθά ζηηο ξπζκίζεηο γηα όια ηα ππόινηπα
αγξνηηθά πξντόληα.

Γεωγπαθικέρ ενδείξειρ
Σε ό,ηη αθνξά ηελ γεσξγηθή δηαπξαγκάηεπζε, ην ζέκα ησλ γεσγξαθηθώλ
ελδείμεσλ παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα θαζώο δελ ππήξμε θακία ζπκθσλία
επ’ απηνύ. Αλακέλεηαη όηη ην ίδην ζέκα ζα αληηκεησπηζηεί ζην κέιινλ, καδί
κε ην ζέκα ησλ ηνκεαθώλ πξσηνβνπιηώλ θαη ησλ θόξσλ ζηηο εμαγσγέο.
Σπκθσλία δελ ππήξμε νύηε ζε όηη αθνξά ηελ ζπκθσλία TRIPs (επέθηαζε
άξζξνπ 23 ή κεηξών νίλσλ θαη νηλνπλεπκαησδώλ) θαη ην ζέκα λα
παξακέλεη αλνηρηό.
Σεκεηώλεηαη όηη ε έγθξηζε ηεο ζπκθσλίαο από πιεπξάο ΕΕ, έγηλε ζε
Σπκβνύιην Γεληθώλ Υπνζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γελεύε ζηηο
30/07/2004. Σηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ απηνύ ππάξρεη θαη
δήισζε ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Ε. Επηηξνπήο ζρεηηθά κε ην βακβάθη.
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Τεθκεξίσζεο

Γήλωζη ηος Σςμβοςλίος Γενικών Υποθέζεων ηηρ Δ.Δ. για ηο
βαμβάκι ζηον ΠΟΔ, ηηρ 30.07.2004
«Τν Σπκβνύιην θαη ε Επηηξνπή επαλαβεβαηώλνπλ όηη ε αλαζεώξεζε ηεο
ΚΑΠ είλαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο Επξώπεο ζηελ Αλαπηπμηαθή Αηδέληα
ηεο Νηόρα θαη απνηειεί ηα όξηα πέξα από ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα

αλαιεθζνύλ δεζκεύζεηο.
Επηπξνζζέησο, ην Σπκβνύιην θαη ε Επηηξνπή ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία
ηνπ ηνκέα ηνπ βάκβαθνο γηα έλαλ αξηζκό αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ηεο
Κνηλόηεηαο. Σε απηό ην πλεύκα, ηνλίδνπλ κε ηθαλνπνίεζε όηη, ζηε
ζπκθσλία – πιαίζην, ην βακβάθη αληηκεησπίδεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο
γεσξγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο».
Απόθαζη ηος Γενικού Σςμβοςλίος ηος ΠΟΔ ηηρ 1ηρ Αςγούζηος
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