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Άγιος Φραγκίσκος, 12 Δεκεμβρίου 2017
Εκδήλωση του Bay Area Council Economic Institute για την
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της EE (EU Digital Single Market)
Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Bay Area Council Economic
Institute στον Άγιο Φραγκίσκο, ενημερωτική συζήτηση με θέμα τις εξελίξεις στην ψηφιακή κοινή
ευρωπαϊκή αγορά και τις συνέπειες αυτής στις εμπορικές σχέσεις Αμερικής – Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Την συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Bay Area Council Economic Institute (think tank που
ιδρύθηκε το 1990 με έμφαση στα θέματα οικονομικής πολιτικής που αφορούν τεχνολογία και
καινοτομία) και το Atlantic Council (φορέας μελετών διεθνούς πολιτικής με έδρα την Ουάσιγκτον).
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ”Getting to know Europe”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και έχει ως σκοπό του να προωθήσει στις Η.Π.Α. την γνώση γύρω
από την ΕΕ, τον διεθνή της ρόλο, τις πολιτικές της και την σημασία της συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ.
Στο πάνελ των ομιλητών της εκδήλωσης συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων αμερικανικών
εταιρειών (Oracle, PayPal), καθώς και ο Σύμβουλος επί ψηφιακών θεμάτων της Μόνιμης
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στις ΗΠΑ, κ. Andrea Glorioso. Οι ομιλητές συζήτησαν για την πρόοδο της
Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς από την θέσπισή της πριν από δύο χρόνια μέχρι σήμερα και για τις
συνέπειες από την εφαρμογή της για τις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο
μέσω διαδικτύου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
καταναλωτών και της επερχόμενης έναρξης εφαρμογής του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR
(EU General Data Protection Regulation) στις 25 Μαΐου 2018. Τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις
εταιρείες που δεν θα έχουν εναρμονίσει τις διαδικασίες τους με τον σχετικό Κανονισμό
προβληματίζουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Ο εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι η περίοδος
διαβούλευσης για τον εν λόγω Κανονισμό ήταν μακρά και όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες είχαν την
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις ή/και αντιρρήσεις τους εγκαίρως.
Εκ μέρους του Bay Area Council Economic Institute παρουσιάστηκε κατά την εκδήλωση η
πρόσφατη μελέτης με τίτλο “Innovation Bridge: Technology, Startups and Europe’s Connection to
Silicon Valley” (2017). Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στο αυτούσιο κείμενο:
http://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/InnovationBridgeStartupsEuropeWeb.pdf
Στη μελέτη παρουσιάζονται οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Ευρώπης και της ευρύτερης
περιοχής του Κόλπου του Αγίου Φραγκίσκου, όσον αφορά επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν σημαντική τοπική παρουσία στήριξης των νεοφυών εταιριών
τους μέσω ειδικών φορέων (French Tech Hub, German Accelerator, Nordic Innovation House κλπ)
ή/και μεικτών επιμελητηρίων (BelCham - Βέλγιο, West to West – Πορτογαλία κλπ).
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