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Ανακοίνωση USTR για την έναρξη της Πρωτοβουλίας Εμπορικής Συνεργασίας ΗΠΑΤαϊβάν.
Αναρτήθηκε, 1/6, ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR)
“United States and Taiwan Announce the Launch of the U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century
Trade”, σχετικά με τις κυριότερες επιδιώξεις των δύο πλευρών σε διάφορους τομείς οικονομικής
συνεργασίας, μέσω συντονισμού των φορέων American Institute in Taiwan (AIT) και Taipei
Economic and Cultural Representative Office in the United States (TECRO), ως ακολούθως:
Διευκόλυνση εμπορίου.
ΗΠΑ και Ταϊβάν επιδιώκουν την επίσπευση εφαρμογής της σχετικής συμφωνίας ΠΟΕ “WTO’s
Trade Facilitation Agreement”, για ψηφιοποίηση των μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου,
πρόσβαση στις τελωνειακές διαδικασίες, και, διερευνητικά, για θέματα ηλεκτρονικών
πληρωμών, διαχείρισης κινδύνου, προστασία εμπορικών πληροφοριών, και υποστήριξη
ΜΜΕπιχ. για τεχνολογικές λύσεις τελωνειακών διαδικασιών.
Κανονιστικές πρακτικές.
Τηρώντας τις αρχές της καλής διακυβέρνησης και εφαρμογής του νόμου, οι δύο πλευρές
συμφωνούν στην υιοθέτηση διαφανών κανονιστικών πρακτικών και αποφάσεων, βάσει
ποιοτικών και επιστημονικών δεδομένων, ιδίως στον τομέα υπηρεσιών.
Γεωργία.
Επιδιώκεται η διευκόλυνση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, βάσει επιστημονικών
στοιχείων διαχείρισης κινδύνου, και μέσω υιοθέτησης διαφανών ρυθμιστικών πρακτικών.
Καταπολέμηση διαφθοράς.
Συνεργασία για ανάπτυξη βέλτιστων προτύπων, για καταπολέμηση της δωροδοκίας και της
διαφθοράς, ιδίως μέσω φορολογικών μέτρων.
Στήριξη των εμπορικών συναλλαγών των ΜΜΕπιχ.
Ενίσχυση των ΜΜΕπιχ. των δύο πλευρών, μέσω εξάλειψης εμποδίων, διευκόλυνσης
εμπορίου, υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ως προς
τις μειονεκτούσες ομάδες.
Αξιοποίηση ψηφιακού εμπορίου.
Ενίσχυση του ψηφιακού εμπορίου για στήριξη των καταναλωτών/εργαζόμενων/επιχειρήσεων,
μέσω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και υποδομών και αντιμετώπισης των στρεβλώσεων
και κακών πρακτικών στην ψηφιακή οικονομία.
Στήριξη του εργατοκεντρικού εμπορίου.
Ενίσχυση μακροπρόθεσμων εμπορικών πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, για ισότητα φύλων
και προστασία εργατικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της
καταναγκαστικής εργασίας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Προστασία περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα εμπορίου και περιβάλλοντος, για μείωση εκπομπών
σε πλαίσιο COP26, και στήριξη της πράσινης ανάπτυξης για χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
Πρότυπα.
Υιοθέτηση προτύπων, τεχνικών κανονισμών και προδιαγραφών, για αποφυγή εμποδίων στο
εμπόριο, εφαρμογή ορθών πολιτικών, κανονιστική σύγκλιση και ανθεκτικότητα του διεθνούς
εμπορικού συστήματος.
Κρατικές επιχειρήσεις.
Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές στρεβλώσεις στις διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές ροές
λόγω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μέσω κρατικών ή κρατικά ελεγχόμενων εταιρειών και
των παρεμφερών μονοπωλίων, συνεργασία για ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού στις
διεθνείς αγορές, προς στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.
Αθέμιτες εμπορικές πολιτικές/πρακτικές.
Συνεργασία για την αντιμετώπιση εμπορικών εταίρων που εφαρμόζουν αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές, μέσω οποίων προκαλείται ζημία στις εθνικές οικονομίες των δύο πλευρών.
Για πληρέστερη ενημέρωση: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2022/june/united-states-and-taiwan-announce-launch-us-taiwan-initiative-21stcentury-trade.

