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Θέμα: Έναρξη διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα τεχνολογικού ανταγωνισμού (Joint 
Technology Competition Policy Dialogue). 
 
Η τετραήμερη επίσκεψη της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της ΕΕ, κας Verstager, στην 

αμερικανική πρωτεύουσα επισφραγίστηκε με τη θεσμοθέτηση του διμερούς διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ 

σε θέματα πολιτικής τεχνολογικού ανταγωνισμού Joint Technology Competition Policy 

Dialogue (TPCD). 

 

Σε Κοινό Ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων Αρχών/Υπηρεσιών στις 

ΗΠΑ για θέματα ανταγωνισμού Federal Trade Commission (FTC) και Antitrust Division 

(αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έγινε αναφορά στην πολύχρονη 

διατλαντική συνεργασία σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, η οποία πλέον εξειδικεύεται 

περαιτέρω με έμφαση σε θέματα τεχνολογίας, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των συνεχών 

εξελίξεων στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Η εμβάθυνση και εξειδίκευση της συνεργασίας 

σε θέματα τεχνολογικού ανταγωνισμού αποφασίστηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-

ΗΠΑ τον παρελθόντα Ιούνιο, παράλληλα με την απόφαση σύστασης του Συμβουλίου Εμπορίου 

και Τεχνολογίας (TTC). 

 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, βασικοί πυλώνες της διατλαντικής συνεργασίας 

και σε θέματα ανταγωνισμού είναι η κοινή προσήλωση σε δημοκρατικές αξίες και αρχές, καθώς 

και η σημασία που αποδίδουν αμφότερες πλευρές στην απρόσκοπτη λειτουργία της 

οικονομίας, υπό καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού. Η Ε. Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού 

των ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις ως προς την 

επιβολή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού σε έρευνες για θέματα του παγκόσμιου ψηφιακού 

περιβάλλοντος, σχετικά με τη λειτουργία του διαδικτύου, τη διακίνηση και επεξεργασία 

τεράστιου όγκου δεδομένων, τη δια-λειτουργικότητα ψηφιακών μέσων και άλλα συναφή 

ζητήματα που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες και ψηφιακές αγορές. Σε πλαίσιο Διαλόγου TCPD 

προβλέπεται η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών (καλύτερων πρακτικών), για συντονισμό και 

συνδιαμόρφωση κανόνων και μηχανισμών επιβολής εκατέρωθεν του Ατλαντικού, συνεργασία 

η οποία θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω με συναντήσεις υψηλού επιπέδου και τακτικές επαφές σε 

τεχνικό επίπεδο, παράλληλα με τις συναφείς εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο 

Συμβουλίου TTC. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κοινό Ανακοινωθέν: 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1598739/eu-

us_joint_dialogue_statement_12721.pdf. 
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