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Θέσεις Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου TTC / Trade and Technology Council. 
 
Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ (US Chamber of Commerce), μεγαλύτερο επιμελητήριο στην 

επικράτεια, απέστειλε σε εδώ διπλωματικές Αρχές επιστολή με θέμα “U.S. Chamber Priorities 

for the Trade and Technology Council”, με θέσεις του σχετικά με την συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου TTC / Trade & Technology Council (βλ. σχετ. α'). Υπενθυμίζοντας ότι 

το Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ είναι υπέρμαχος των στενότερων διατλαντικών δεσμών και 

της απρόσκοπτης εκατέρωθεν διακίνησης αγαθών/υπηρεσιών, δεδομένων, εργαζομένων και 

κεφαλαίου, στο πλαίσιο της ήδη σημαντικής διατλαντικής οικονομίας (βλ. σχετ. β'), στην εν 

λόγω ληφθείσα επιστολή σημειώνονται τα παρακάτω. 

Το Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ στηρίζει απόλυτα την λειτουργία του νέου Συμβουλίου TTC 

ΕΕ-ΗΠΑ, θεωρώντας ότι αυτό συμβάλει στη στενότερη διμερή συνεργασία για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των δύο πλευρών και αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων έναντι άλλων 

οικονομιών που δεν λειτουργούν με κανόνες ελεύθερης αγοράς. Εν προκειμένω το 

Επιμελητήριο ΗΠΑ διαμόρφωσε βασικές θέσεις (αρχές/προτεραιότητες) για τη λειτουργία του 

Συμβουλίου, και των 10 Ομάδων Εργασίας, τις οποίες έχει ήδη διαβιβάσει στη Διοίκηση ΗΠΑ 

και στην Ε. Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που θα διαδραματίσουν τα κ-μ στη 

συνδιαμόρφωση των παραδοτέων, σε βάθος χρόνου, του TTC. Στις εν λόγω αρχές τονίζονται 

3 κεντρικά σημεία: α) πρωτίστως πρέπει να διασφαλισθεί το απρόσκοπτο των ροών ψηφιακών 

δεδομένων, ως βάση λειτουργίας των επιχειρήσεων / αγορών, β) πρέπει να αρθούν οι δασμοί 

Section 232 ΗΠΑ χάλυβα / αλουμινίου, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα διασφάλισης της ΕΕ, και 

γ) είναι απαραίτητο, όπως σωστά προβλέπεται, να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή 

ενδιαφερόμενων μερών, φορέων και επιχειρήσεων (stakeholders), για βέλτιστη προσέγγιση 

των σημαντικών ζητημάτων διατλαντικής εμπορικής συνεργασίας, και άρση εμποδίων στο 

εμπόριο, προς αμοιβαίο όφελος όλων και κυρίως των εργαζομένων. 

Πληρέστερα βλ.: "Chamber Policy Recommendations for the U.S.-EU Trade and Technology 

Council", https://www.uschamber.com/comment/chamber-policy-recommendations-the-us-eu-

trade-and-technology-

council?utm_medium=Email&utm_source=SFMC&utm_campaign=&utm_content=. 

 

Παρεμφερώς, το Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ εξέδωσε Κοινή Δήλωση με τον ευρωπαϊκό 

εταίρο του, αντίστοιχης εμβέλειας, επιχειρηματικό φορέα Business Europe, εκφράζοντας την 

εκατέρωθεν δέσμευση συνεργασίας για την επιτυχία του Συμβουλίου TTC, βάση της οποίας 

είναι ο συνδυασμός προόδου εργασιών και ενεργού / συνεχούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Στη δήλωση τονίζεται ότι μέσω της διμερούς αυτής συνεργασίας επιδιώκεται, μεταξύ 

άλλων, να καθορισθούν πρότυπα για τις νέες τεχνολογίες, να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση στις 

παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη χρηματοδότηση, η μεταρρύθμιση 
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ΠΟΕ, και να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα της υπερβάλλουσας παραγωγής βιομηχανικών 

υλών και αθέμιτων επιδοτήσεων. 

Πληρέστερα βλ.: "Transatlantic Business Strongly Supports the New Trade and Technology 

Council", https://www.uschamber.com/press-release/transatlantic-business-strongly-supports-

the-new-trade-and-technology-

council?utm_medium=Email&utm_source=SFMC&utm_campaign=&utm_content (εκεί 

παρέχεται επίσης πληροφόρηση για τις, αντίστοιχες με παραπάνω Επιμελητηρίου ΗΠΑ, 

προτεραιότητες του φορέα Business Europe, βλ. 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/rex/2021-09-

13_evp_dombrovskis_-_eu-us_ttc_.pdf). 
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