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Θέμα: Ενημέρωση από φορείς της Διοίκησης ΗΠΑ σχετικά με την επικείμενη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ- ΗΠΑ (TTC). 
 

Από κοινή ενημέρωση, 27/9, από Υπηρεσίες Διοίκησης ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχαν 

υψηλόβαθμα στελέχη α/ Υπουργείων Εξωτερικών, Εμπορίου και Γραφείου Εμπορικής 

Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), σχετικά με την επικείμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου 

Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ- ΗΠΑ (TTC) στις 29 τρέχοντος, συγκρατούνται τα 

ακόλουθα: 

 

Η εναρκτήρια συνεδρίαση TTC δεν έχει αποσπασματικό χαρακτήρα, αντιθέτως 

εντάσσεται σε γενικότερο προγραμματισμό διατλαντικού διαλόγου, ως αρχή μακράς 

διαδικασίας εξεύρεσης κοινών προσεγγίσεων ΕΕ-ΗΠΑ σε ζητήματα τεχνολογίας και 

οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας παγκόσμιας σημασίας και εμβέλειας. Σε βάθος 

χρόνου το εν λόγω Συμβούλιο θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο διαχείρισης σειράς 

προκλήσεων σε θέματα όπως η διαμόρφωση κοινών τεχνολογικών προτύπων, το 

Κλίμα και η Πράσινη Ενέργεια, ο έλεγχος των επενδύσεων (screening), κ.α. 

 

Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, στις 29/9, προβλέπεται θα εστιάσει στα 

ακόλουθα θέματα: 

 

- Ημιαγωγοί: Οι ελλείψεις στην αγορά λόγω της πανδημίας ενισχύουν έτι 

περαιτέρω την ανάγκη καλύτερου και αποτελεσματικότερου συντονισμού ΗΠΑ - 

ΕΕ, ειδικά στο ζήτημα της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Προτεραιότητες της διμερούς συνεργασίας είναι η αντιμετώπιση των αιτίων που 

προκαλούν βραχυπρόθεσμες διακοπές τροφοδοσίας αλλά και η διαμόρφωση 

συνθηκών ανθεκτικότητας της αγοράς σε μακροπρόθεσμη βάση (resiliency). 

- Έλεγχος επενδύσεων: Τόσο σε ΕΕ όσο και σε ΗΠΑ ενδιαφέρει η ανοικτή αγορά 

για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, υπό την αίρεση ότι αυτές δεν 

παρουσιάζουν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, επομένως είναι αναγκαία η 

συνεργασία για διαμόρφωση αμοιβαία αποδεκτών διαδικασιών ελέγχου 

επενδύσεων και μηχανισμού επιβολής των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων. 

- Έλεγχος εξαγωγών: Οι δύο εταίροι, ΗΠΑ και ΕΕ, αναγνωρίζουν τη σημασία της 

πολυμερούς συνεργασίας για αποτελεσματική, σε διεθνή διάσταση, επιβολή των 

μέτρων ελέγχου εξαγωγών. Θα υπάρξει διμερής συντονισμός μέσω 



διαβουλεύσεων για αμοιβαία αποδεκτούς κανόνες με στόχο τη μέγιστη δυνατή 

διαφάνεια. 

- Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ): Είναι βασικό θέμα τόσο κατά την εναρκτήρια TTC όσο 

και στον συνεχιζόμενο διατλαντικό διάλογο μακροπρόθεσμα, ως προς ζητήματα 

ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων ΑΙ, με σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις κοινές δημοκρατικές αξίες, ενώ θα αναλυθούν με μελέτη οι 

οικονομικές επιπτώσεις της ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΙ, ιδίως ως προς την 

αγορά εργασίας. 

- Παγκόσμιες εμπορικές προκλήσεις: Στενότερη συνεργασία για αντιμετώπιση 

αθέμιτων πολιτικών και πρακτικών που προκαλούν στρεβλώσεις στο διεθνές 

εμπόριο, αποφυγή νέων εμπορικών εμποδίων, ενίσχυση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, αποτελεσματική λειτουργία αγορών για αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, και καταπολέμηση της καταναγκαστικής/παιδικής εργασίας. 

- Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ICT): Στενότερη συνεργασία 

σε ζητήματα δικτύων 5G, υποδομών (δίκτυα καλωδίων, τηλ/κα δίκτυα, 

διαδικτυακές δομές/ cloud networks), ασφάλειας δεδομένων (data security). 

 

Σημειώνεται, αρχής γενομένης από την εναρκτήρια συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 

αλλά και σε επόμενες TTC, για επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της διατλαντικής 

συνεργασίας και οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν τη μέγιστη δυνατή εμπλοκή 

επιχειρήσεων, ενώσεων εργαζομένων, Μ.Κ.Ο, περιβαλλοντικών οργανώσεων και, 

γενικότερα, κάθε φορέα ή οργάνωσης η συμμετοχή των οποίων μπορεί να συμβάλει 

θετικά, για απτά αποτελέσματα. 

 

Το Υπουργείο Εμπορίου ηγείται, από α/ πλευράς, σε πέντε από τις δέκα κοινές Ομάδες 

Εργασίας. Ειδικότερα, εν λόγω Υπουργείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση 

της συνεργασίας για διαμόρφωση κοινών τεχνολογικών προτύπων (standards), στην 

προστασία ψηφιακών υποδομών (digital infrastructure) και στη διαμόρφωση 

ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων σε κρίσιμα αγαθά (όπως οι ημιαγωγοί). 

 

Από πλευράς Γραφείου USTR επισημάνθηκε ότι το Συμβούλιο TTC αποτελεί 

πλατφόρμα ενίσχυσης της διατλαντικής οικονομικής / εμπορικής σχέσης με παράλληλο 

στόχο τη συμβολή στην επίλυση διμερών διαφορών, όπως της διαμάχης Boeing-Airbus 

σε πλαίσιο ΠΟΕ.  

 

Ως παραδοτέα επικείμενης πρώτης συνεδρίασης TTC, αναμένεται η ανάληψη ισχυρών 

δεσμεύσεων για τη συνεργασία σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ελέγχου επενδύσεων 

και ελέγχου εξαγωγών. 

 

Σημειώνουμε επίσης, σε ερώτηση σχετικά με την άρση των δασμών σε εισαγωγές 

χάλυβα/αλουμινίου (Section 232 tariffs), εκπρόσωπος του Γραφείου USTR ναι μεν δεν 

απάντησε ευθέως σχετικά με πιθανό χρονοδιάγραμμα αλλά ανέφερε ότι το θέμα 

αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων, εκτός πλαισίου TTC, και 

αναμένονται εξελίξεις μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. 
 
 


