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Οι υπουργοί της Ένωσης για τη Μεσόγειο τονίζουν τη σημασία του
περιφερειακού εμπορίου για την οικονομική ανάκαμψη

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2020

Οι 42 χώρες-μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) συνεδρίασαν σήμερα μέσω βιντεοδιάσκεψης για
την 11η Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο με σκοπό τη δρομολόγηση
τριών νέων πρωτοβουλιών για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Απηύθυναν επίσης έκκληση για την
ενίσχυση των εμπορικών δεσμών στον ευρωμεσογειακό χώρο ως συνιστώσα κρίσιμης σημασίας για την
περιφερειακή οικονομική ανάκαμψη.

Η Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο τόνισε τη σημασία που έχει να
εξασφαλιστεί ότι οι μεσογειακοί εταίροι θα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το άνοιγμα αγορών.
Προς τον στόχο αυτόν θα συμβάλουν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις, οι
οποίες στηρίζονται από την ΕΕ και υλοποιούνται από τους οργανισμούς-εταίρους, συγκεκριμένα από το
Διεθνές Εμπορικό Κέντρο, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον Οργανισμό για την Οικονομική
Συνεργασία και Ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές ανέρχονται συνολικά σε 11 εκατομμύρια ευρώ και
θα τονώσουν τον αντίκτυπο του εμπορίου και των επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη
Νότια Μεσόγειο, και θα ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Η διάσκεψη των υπουργών πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της προεδρίας της Ένωσης για τη
Μεσόγειο που ασκείται από τον κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και επίτροπο
Εμπορίου, και τον κ. Maha Ali, υπουργό Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προμηθειών της Ιορδανίας, με την
παρουσία του κ. Νάσερ Καμέλ, γενικού γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
δήλωσε: «Είναι γνωστό ότι, ιστορικά, στην περιοχή της Μεσογείου άκμαζε τον εμπόριο αγαθών και η
ανταλλαγή γνώσεων. Χαίρομαι που βλέπω ότι η πανδημία δεν σταμάτησε αυτήν την τάση και ότι
συμφωνούμε στο ότι το ανθηρό εμπόριο στην περιοχή μας μπορεί να έχει ζωτική σημασία για την
οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ και στην ευρύτερη ευρωμεσογειακή περιοχή. Γι' αυτόν τον λόγο
συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την εμβάθυνση των δεσμεύσεων που έχουμε με τους εταίρους στην
περιοχή. Παροτρύνω τις επιχειρήσεις τόσο από τις βόρειες ακτές της Μεσογείου όσο και από τις νότιες
να αξιοποιήσουν περισσότερο τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή η περιφερειακή εταιρική σχέση στον
τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και της οικονομίας.»

Ο υπουργός της Ιορδανίας, κ. Maha Ali, δήλωσε: «Αυτή η σημαντική διάσκεψη υπουργών συμπίπτει
με την 25η επέτειο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης της Βαρκελώνης, όπου τέθηκαν τα θεμέλια
για την επισημοποίηση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και δρομολογήθηκε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο
συνεργασίας υπό τη συμπροεδρία Βορρά-Νότου σε επίπεδο περιφέρειας. Οι πρωτόγνωρες κοινωνικές
και οικονομικές ευπάθειες που επιδεινώθηκαν από την πανδημία COVID-19 καθιστούν αναγκαία,
σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, την αλληλεγγύη και την αποτελεσματική συνεργασία για να
αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή τα επιτακτικά ζητήματα που έχουν προκύψει στη νότια ακτή της
Μεσογείου. Η Ιορδανία είναι έτοιμη, υπό την ιδιότητά της της συμπροεδρίας της Ένωσης για τη
Μεσόγειο να συνεργαστεί με την ΕΕ και τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για την προώθηση της
περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο.»

Ο κ. Νάσερ Καμέλ, γενικός γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο, είπε: «Η τρέχουσα πανδημία έχει
διαταράξει σοβαρά στη λειτουργία των αξιακών αλυσίδων και έχει συρρικνώσει το εμπόριο και τις
επενδυτικές ροές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οποιαδήποτε ‘“νέα κανονικότητα” στην οποία δεν συμμετέχει
με πρωταγωνιστικό ρόλο η ενίσχυση της εμπορικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στις θεμιτές φιλοδοξίες των λαών και από τις δύο ακτές της Μεσογείου. Η σημερινή
συνεδρίαση δείχνει ότι υπάρχει κοινή βούληση 42 χωρών να συνεργαστούν σ' αυτούς τους τομείς και
απηχεί τη μέθοδο εργασίας της ΕγΜ που είναι προσανατολισμένη στη δράση και δίνει στην πολιτική
εντολή που έχουμε λάβει τη μορφή συγκεκριμένων πρωτοβουλιών μέσω του περιφερειακού διαλόγου
πολλαπλών εταίρων.

Ιστορικό

Από τον Μάρτιο του 2018 που πραγματοποιήθηκε η τελευταία διάσκεψη υπουργών Εμπορίου της ΕγΜ,



σημειώθηκαν πολλές εξελίξεις στις διμερείς εμπορικές σχέσεις των κρατών μελών της ΕγΜ και σ' αυτές
συγκαταλέγεται η τεράστια διατάραξη του εμπορίου λόγω της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19. Παρά
την πανδημία και την άνοδο του προστατευτισμού στον κόσμο, το εμπόριο στην περιοχή της
Ευρωμεσογείου παρέμεινε ευρέως ανοιχτό. Οι υπουργοί Εμπορίου της ΕγΜ κάλεσαν για αντίσταση στον
προστατευτισμό και ανάπτυξη πρόσθετων πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν περαιτέρω και θα
αυξήσουν το εμπόριο και τις επενδυτικές ροές.

Με αφορμή την 25η επέτειο της διαδικασίας της Βαρκελώνης*, οι υπουργοί εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά την εφαρμογή των οκτώ
ευρωμεσογειακών συμφωνιών σύνδεσης και ζήτησαν τον εκσυγχρονισμό αυτών των συμφωνιών, ώστε
να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής τους και να υπάρξουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις ως προς τους
βασικούς κανόνες της εμπορικής πολιτικής. Επίσης, εκδήλωσαν την επιθυμία να σημειωθεί πρόοδος ως
προς την εμπορική ολοκλήρωση μεταξύ των εταίρων της Νότιας Μεσογείου και επικρότησαν την
προσχώρηση του Λιβάνου και της Παλαιστίνης στη Συμφωνία του Αγαδίρ, η οποία είναι μια εμπορική
συμφωνία μεταξύ της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας.

Επιπλέον, οι υπουργοί ζήτησαν να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της μεταρρύθμισης του
ΠΟΕ, μεταξύ άλλων και για να επικαιροποιηθούν οι κανόνες που εξασφαλίζουν ισότιμο πεδίο
ανταγωνισμού και να βρεθεί μια λύση στο τρέχον αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί ως προς το
δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα διασωθεί το βασιζόμενο σε κανόνες
πολυμερές σύστημα, το οποίο προστατεύει τα συμφέροντα όλων των μελών του ΠΟΕ.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν ακόμα τη δέσμευσή τους για την προώθηση μιας αμοιβαία υποστηρικτικής
σχέσης εμπορίου και επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης και έθιξαν το ζήτημα της σημασίας που
έχουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη οι οικείες πολυμερείς πρωτοβουλίες. Τόνισαν ότι χρειάζονται
επείγουσες ενέργειες, μεταξύ άλλων και σε περιφερειακό επίπεδο, για να αντιμετωπιστεί η κλιματική
αλλαγή και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα, όπως είναι η
συμφωνία του Παρισιού.

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη διοργάνωση του εμπορικού και επενδυτικού
φόρουμ της ΕγΜ, το οποίο πραγματοποιείται στις 12 Νοεμβρίου 2020, και επισήμαναν ότι αναμένουν
να υπάρξει εφαρμογή των αποτελεσμάτων της υπουργικής διάσκεψης στις συσκέψεις ανωτέρων
υπαλλήλων της ΕγΜ οι οποίες θα συγκληθούν στον τομέα του εμπορίου, καθώς και στις διάφορες
τεχνικές ομάδες εργασίας, ενόψει της προσεχούς διάσκεψης υπουργών Εμπορίου της ΕγΜ που έχει
προγραμματιστεί για το 2022.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινή δήλωση

* Η διαδικασία της Βαρκελώνης ή ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση (Euromed) ξεκίνησε το 1995 με την
Ευρωμεσογειακή διάσκεψη της Βαρκελώνης. Διοργανώθηκε από την ΕΕ για να ενισχύσει τις σχέσεις
της με τις περιοχές του Μασρέκ και του Μαγκρέμπ. Η εν λόγω εταιρική σχέση αποτέλεσε το πρόπλασμα
της Ένωσης για τη Μεσόγειο.
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