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Προτάσεις Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ για διατλαντική συνεργασία υπό νέα 
Διοίκηση Biden. 
 
Συστάσεις / προτεραιότητες του α/επιμελητήριου US Chamber of Commerce, περί 
διατλαντικής συνεργασίας υπό τη νέα Administration σε θέματα οικονομικής ανάκαμψης και 
αντιμετώπισης της κρίσης πανδημίας, μεταρρύθμισης του παγκόσμιου εμπορικού 
συστήματος, αντιμετώπισης  των εμπορικών και γεωστρατηγικών απειλών από την Κίνα, και 
κλιματικής αλλαγής, συνοψίζονται σε έξι κατηγορίες, ως ακολούθως: 

1. Εξάλειψη δασμών και θεσμοθέτηση διατλαντικού οικονομικού διαλόγου για 
περιορισμό των εμπορικών/επενδυτικών εμποδίων και συνεργασία σε διεθνή θέματα. 
Άρση απειλής δασμών σε οχήματα ΕΕ και επιβληθέντων δασμών σε 
χάλυβα/αλουμίνιο, συμφωνία για διευθέτηση ζητήματος επιδοτήσεων για αεροσκάφη, 
δημιουργία Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας, συμφωνία για κανονιστικές 
ρυθμίσεις, συντονισμός για αντιμετώπιση επιδοτούμενων ξένων κρατικών εταιρειών.  

2. Συνεργασία για αντιμετώπιση της πανδημίας και βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη. 
Άρση εμποδίων εμπορίου υγειονομικού υλικού, συντονισμός για διαμόρφωση 
ταξιδιωτικών κανόνων και μεθόδων ελέγχου του κορωνοϊού, συνεργασία για πολιτικές 
βιομηχανικής παραγωγής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των διεθνών 
εφοδιαστικών αλυσίδων. 

3. Αντιμετώπιση των οικονομικών απειλών από την Κίνα. 
Συνεργασία για διεθνή πρότυπα και παγκόσμιες κανονιστικές ρυθμίσεις τύπου 
οικονομίας αγοράς, και μέσω πολυμερών διεθνών συμφωνιών, συνεργασία σε 
διπλωματικό επίπεδο και σε πλαίσιο US-EU Dialogue on China. 

4. Διασφάλιση της διατλαντικής διασύνδεσης μέσω της ψηφιακής οικονομίας. 
Συμφωνία για επικαιροποίηση του πλαισίου Privacy Shield, αντιμετώπιση της 
ενωσιακής νομοθεσίας DSA / DMA για τις ψηφιακές αγορές/υπηρεσίες, συνεργασία 
για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, CLOUD Act, 5G, κυβερνοασφάλεια, και σε πλαίσιο 
ΟΟΣΑ για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (DST). 

5. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη διασφάλιση ανταγωνιστικότητας. 
Ενίσχυση συνεργασίας σε πλαίσιο Paris Agreement, πραγματιστικές λύσεις για 
στήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, αντιμετώπιση 
διακρίσεων κατά α/επιχειρήσεων λόγω ρυθμίσεων EU Carbon Border Adjustment 
Mechanism, συνεργασία για ανάπτυξη τεχνολογιών, επενδύσεις υποδομής και 
στήριξη έρευνας/καινοτομίας (R&D), περιορισμό ρυθμίσεων/προκλήσεων 
κανονιστικής συμμόρφωσης για διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της αγοράς, 
συνεργασία για βιώσιμες λύσεις σε τρίτες χώρες αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες 
ενεργειακές τους ανάγκες. 

6. Ενίσχυση εμπορικών και επενδυτικών δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Παρεμβάσεις της νέας Διοίκησης Biden για στήριξη Αμερικανών εξαγωγέων-
επενδυτών έναντι της πρόσφατης συμφωνίας EU-UK Trade and Cooperation 
Agreement, ολοκλήρωση της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας ΗΠΑ-ΗΒ (FTA), 
συνεργασία σε θέματα Κίνας και κλιματικής αλλαγής, σε πλαίσιο G7 (προεδρία ΗΒ) 
και COP-26 (υποδοχή διοργάνωσης), συμφωνία συνεργασίας ΗΠΑ-ΗΒ για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. 


