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Υπογραφή αναθεωρημένης τριμερούς Συμφωνίας USMCA (ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά).
Εκδόθηκε, 10.12.2019, ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR)
σχετικά με την έγκριση στη Βουλή Αντιπροσώπων, τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και
Δημοκρατικούς, της τριμερούς Συμφωνίας USMCA / ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Σε εν λόγω
δήλωση αποδίδονται εύσημα στη ηγεσία του Προέδρου Trump για την επίτευξη της USMCA,
δεδομένου του σημαντικού οφέλους για τους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις
ΗΠΑ, ενώ συμφωνία, όπως αναφέρεται, θα αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές συμφωνίες.
Σημειώνεται ότι για έγκριση της, συνομολογηθείσης από τον Οκτώβριο 2018, Συμφωνίας
USMCA με Καναδά και Μεξικό, διεξήχθη πολύμηνος αγώνας αναθεώρησης μεταξύ Λευκού
Οίκου / Κυβέρνησης Trump, Δημοκρατικών Κογκρέσου, ηγεσίας εργατικών συνδικάτων,
καθώς και Καναδά και Μεξικού. Κυριότερα τελευταία κωλύματα της Συμφωνίας αφορούσαν σε
εργατικά κανονιστικά ζητήματα (συμπεριελήφθησαν διατάξεις βάσει οποίων οι ΗΠΑ θα
μπορούν να ελέγχουν αν εργοστάσια Μεξικού εφαρμόζουν πρότυπα εργασιακών συνθηκών,
με επιβολή ποινών σε αντίθετη περίπτωση, μέσω ειδικού μηχανισμού), αυξημένης
πρόσβασης σε φαρμακευτικά προϊόντα (διεγράφησαν διατάξεις προστασίας πατεντών νέων
βιολογικών φαρμάκων, ως παράπλευρη απώλεια για την φαρμακευτική βιομηχανία ΗΠΑ), ενώ
συμπεριελήφθησαν διατάξεις περιορισμένης ευθύνης εταιρειών διαδικτύου (αυξημένης
προστασίας για εν λόγω εταιρείες έναντι νομικών ευθυνών για περιεχόμενο χρηστών).
Ανάλογη ανακοίνωση εκδόθηκε, ίδια ημερ/νια, από Α/Υπουργό Εμπορίου W.Ross, περί
θετικής έκβασης διεργασιών υιοθέτησης της Συμφωνίας, κατόπιν υποστήριξής της τόσο από
την ηγεσία Καναδά και Μεξικού όσο και από το Κογκρέσο. Α/Υπουργός τόνισε ικανοποίησή
του από θετικές εξελίξεις, καθόσον, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές, η USMCA
προωθεί την ευημερία σε ΗΠΑ, δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και στηρίζει την
ανάπτυξη σε ολόκληρη την ήπειρο.
Παρεμφερώς, σύμφωνα με άλλες πηγές στις 10.12.2019 αξιωματούχοι ΗΠΑ (ΕΑ Lighthizer και
εκπρόσωπος Λευκού Οίκου J.Kushner), Μεξικού και Καναδά υπέγραψαν την, πλέον,
αναθεωρημένη USMCA στην Πόλη του Μεξικού, ενώ το τελικό κείμενο USMCA και οι σχετικές
λεπτομέρειες αναθεώρησης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

