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Αποτελέσματα εναρκτήριας συνεδρίασης Συμβουλίου Εμπορίου και 
Τεχνολογίας ΕΕ- ΗΠΑ /TTC (Pittsburgh, 29.9.2021). 
 

Οι εργασίες της πρώτης συνεδρίασης του εν θέματι Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν με 

επιτυχία, ενώ συζητείται η σύγκληση του δύο φορές ετησίως. Όπως αναμενόταν, 

ζητήματα που άπτονται των νέων προκλήσεων που αναδύονται στο παγκόσμιο 

εμπόριο, ιδιαίτερα σχετικά με τον έλεγχο επενδύσεων, έλεγχο εξαγωγών 

υλών/τεχνολογιών διττής χρήσης, την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη διαχείριση ψηφιακών 

δεδομένων, αλλά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στην παραγωγή και διανομή 

ημιαγωγών, απασχόλησαν μεγάλο μέρος της πρώτης αυτής συνάντησης. 

 

Σε κοινή ανακοίνωση ΕΕ-ΗΠΑ που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της εναρκτήριας 

συνάντησης, οι δύο πλευρές διαμορφώνουν πλαίσιο στενής συνεργασίας για κάθε μια 

των δέκα Ομάδων Εργασίας, στους συγκεκριμένους τομείς εστίασής των, έως τη 

σύγκληση της δεύτερης συνεδρίασης TTC, η οποία αναμένεται την άνοιξη 2022. 

Νωρίτερα, στις 27 τρέχοντος, η ΟΕ για τον έλεγχο εξαγωγών (export controls) θα 

συγκαλέσει συντονιστική τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών 

(stakeholders / φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.). 

 

Βεβαίως, η εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην πρώτη αυτή συνεδρίαση του Συμβουλίου 

TTC σε τόσο υψηλό επίπεδο (Υπουργοί Εξωτερικών και Εμπορίου, καθώς και USTR) 

τονίζει τη σημασία που αποδίδει η α/ πλευρά στη νέα αυτή διάσταση διατλαντικής 

συνεργασίας. Όπως άλλωστε επεσήμανε ο ΥΠΕΞ κ. Blinken, ΕΕ και ΗΠΑ παράγουν 

42% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε ετήσια βάση, γεγονός που καταδεικνύει τα οφέλη που 

μπορούν να προκύψουν από τον ευρύτερο συντονισμό των δύο πλευρών. 

 

Παράλληλα, είναι σαφής η προσπάθεια για ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου οι αποφάσεις που θα ληφθούν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Εξάλλου, η διαμορφωθείσα 

δομή του TTC, με δέκα Ομάδες εργασίας και στενά καθορισμένο αντικείμενο εργασιών, 

καταδεικνύει ότι αμφότερες πλευρές, ΕΕ και ΗΠΑ, αποδίδουν έμφαση στη λήψη 

συγκεκριμένων αποφάσεων για απτά αποτελέσματα. Σε αυτό θα συμβάλει και η συχνή 

αναφορά επί των εξελίξεων των εργασιών των ανωτέρω ΟΕ, σε τακτική βάση. 

 

Εν κατακλείδι, παρά το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν 

σημαντικές, ιδιαίτερα στο θέμα της διαμόρφωσης κοινών τεχνολογικών προτύπων, 

παρατηρείται σύγκληση απόψεων σε ότι αφορά τις τρέχουσες κύριες στρατηγικές 



προκλήσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ανάγκη διμερούς συνεργασίας για 

αντιμετώπισή των. 

 

Το κείμενο της κοινής δήλωσης ΕΕ- ΗΠΑ, με αναλυτική αναφορά στις εργασίες της 

εναρκτήριας συνεδρίασης του Συμβουλίου TTC, βρίσκεται στον σύνδεσμο: 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/29/u-s-eu-

trade-and-technology-council-inaugural-joint-

statement/?utm_medium=Email&utm_source=SFMC&utm_campaign=&utm_content=
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