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Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας: Επανεξισορρόπηση της στρατηγικής εταιρικής
σχέσης
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2019
Η 21η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου στις Βρυξέλλες·
αποτέλεσε ένα φόρουμ για τη συνεργασία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για την
προώθηση της σχέσης όσον αφορά τη διμερή και πολυμερή ατζέντα.
Στη σύνοδο κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Tουσκ. Η Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας εκπροσωπήθηκε από τον πρωθυπουργό Li Keqiang. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την
Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα Γίρκι Κάταϊνεν , συμμετείχαν επίσης στη σύνοδο
κορυφής.
«Στον σημερινό κόσμο η εταιρική μας σχέση είναι πιο σημαντική παρά ποτέ. Έχουμε την ίδια πεποίθηση
ότι η συνεργασία καθιστά τον κόσμο ισχυρότερο, ασφαλέστερο και πιο ευημερούντα», δήλωσε ο Πρόεδρος
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. «Ως καλοί φίλοι, θα πρέπει επίσης να είμαστε ειλικρινείς και να αναγνωρίσουμε ότι
δεν έχουν γίνει αρκετά για να προχωρήσουμε προς μια πιο ισόρροπη και αμοιβαία οικονομική σχέση ή να
ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της περσινής διάσκεψης κορυφής στο
Πεκίνο, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η Ευρώπη επιθυμεί να αυξήσει τις επενδύσεις
στην Κίνα και το εμπόριο με τη χώρα αυτή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό πρέπει να εξετάσουμε τους
κανόνες που επιτρέπουν στο εμπόριο και στις επενδύσεις να εξελιχθούν. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε
με την Κίνα, διότι πιστεύουμε στο δυναμικό της εταιρικής μας σχέσης.»
Ολόκληρο το κείμενο των δηλώσεων του προέδρου Γιούνκερ στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη
σύνοδο κορυφής είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα εξέδωσαν κοινή δήλωση
μετά τη σύνοδο κορυφής.
Μια ρεαλιστική, αποφασιστική και πολύπλευρη προσέγγιση της ΕΕ
Ενώ η οικονομική και πολιτική επιρροή της Κίνας την καθιστά ζωτικής σημασίας εταίρο για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και αντίστροφα, καθίσταται ολοένα και εντονότερη στην Ευρώπη η εκτίμηση ότι η ισορροπία των
προκλήσεων και των ευκαιριών που εμφανίζει η Κίνα έχει μετατοπιστεί. Σύμφωνα με την κοινή
ανακοίνωση για την Κίνα, του προηγούμενου μήνα, και τη συζήτηση μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, η ΕΕ ακολουθεί μια ρεαλιστική και πολύπλευρη
προσέγγιση με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων, ισόρροπων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων. Η ΕΕ θα
εργαστεί για μια πιο ισορροπημένη οικονομική σχέση με την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώξει την
εμβάθυνση της συνεργασίας σε παγκόσμια και πολυμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της
μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Εκτός από την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής, η οποία καταδεικνύει το εύρος και το βάθος της
συνεργασίας ΕΕ-Κίνας, στη σύνοδο συμφωνήθηκαν ορισμένα άλλα συγκεκριμένα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων:
- Μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με τον διάλογο στον τομέα του συστήματος ελέγχου των κρατικών
ενισχύσεων και του συστήματος ελέγχου του θεμιτού ανταγωνισμού·
- Συμφωνία για τους όρους εντολής του διαλόγου για την πολιτική ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ
και της Κίνας·
- Κοινή δήλωση για την εφαρμογή της συνεργασίας ΕΕ-Κίνας στον τομέα της ενέργειας
- Όροι εντολής για την εκπόνηση κοινής μελέτης με σκοπό τον εντοπισμό των πλέον βιώσιμων
σιδηροδρομικών διαδρόμων μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.
Διατήρηση του διεθνούς εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες και ενίσχυση του
διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων
Στη σύνοδο κορυφής, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν τη σταθερή στήριξή τους στο βασισμένο σε κανόνες,

διαφανές, χωρίς διακρίσεις, ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς πολυμερές εμπορικό σύστημα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στο επίκεντρό του. Με βάση το έργο της κοινής ομάδας εργασίας
για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ που θεσπίστηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους, θα
εντείνουν τις συζητήσεις με σκοπό την ενίσχυση των διεθνών κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις.
Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο κοινός στόχος της συνεργασίας στο διμερές εμπόριο
και τις επενδύσεις βάσει κοινών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού.
Η ΕΕ και η Κίνα επανέλαβαν την προθυμία τους να παρέχουν η μία στην άλλη ευρύτερη και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα εργαστούν με ταχείς ρυθμούς επί
ορισμένων βασικών φραγμών πρόσβασης στην αγορά πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας.
Σημειώθηκε επίσης πρόοδος όσον αφορά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για επενδυτική συμφωνία,
που συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τη διατήρηση ανοικτού, προβλέψιμου, δίκαιου και διαφανούς
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τους Ευρωπαίους και τους Κινέζους επενδυτές. Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν
να επιτύχουν αποφασιστική πρόοδο για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων το 2020. Για τον σκοπό
αυτό, θέσπισαν επίσης πολιτικό μηχανισμό για τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου των
διαπραγματεύσεων.
Με προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το κείμενο της συμφωνίας για τις γεωγραφικές
ενδείξεις και για την προστασία της πλειονότητας των γεωγραφικών ενδείξεων, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν
να συνεργαστούν για την επίλυση των θεμάτων που εκκρεμούν ώστε να ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις το 2019. Η ΕΕ και η Κίνα συμφώνησαν ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα
χάλυβα παραμένει μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί συλλογικές αποκρίσεις. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ
και η Κίνα θα διατηρήσουν την επικοινωνία τους στο παγκόσμιο φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική
ικανότητα χάλυβα, ενόψει μιας ουσιαστικής έκθεσης έως τον Ιούνιο του 2019.
Η ΕΕ και η Κίνα υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με τον διάλογο στον τομέα του ελέγχου
των κρατικών ενισχύσεων και του συστήματος εξέτασης του θεμιτού ανταγωνισμού,
επιβεβαιώνοντας εκ νέου το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη το 2017. Ο διάλογος για τις κρατικές
ενισχύσεις αποτελεί μηχανισμό διαβούλευσης, συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ
στον τομέα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Ο διάλογος αυτός θα ενισχύσει το αμοιβαίο
ενδιαφέρον και το κοινό έργο της ΕΕ και της Κίνας για την προώθηση του θεμιτού παγκόσμιου
ανταγωνισμού. Αποτελεί επίσης μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της
στρέβλωσης που δημιουργούν οι εθνικές πολιτικές επιδοτήσεων στην καθιέρωση ισότιμων όρων
ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι θα επέτρεπαν στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε
αξιοκρατική βάση. Η συμφωνία σχετικά με τους όρους εντολής του διαλόγου για την πολιτική
ανταγωνισμού μεταξύ ΕΕ και Κίνας, που επίσης συμφωνήθηκε σήμερα, θα αντικαταστήσει δύο
προγενέστερα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από την ΕΕ και την Κίνα, προκειμένου να διευκολυνθούν τα
αιτήματα διερεύνησης εικαζόμενων αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών. Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι η ΕΕ
και η Κίνα έχουν κοινό συμφέρον να ελαχιστοποιήσουν τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων επιβολής στα εκατέρωθεν συμφέροντα.
Η από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων
Πέραν του εμπορίου και των επενδύσεων, η Κίνα έχει την ευθύνη να συμβάλει σε μια παγκόσμια τάξη που
βασίζεται σε κανόνες, η οποία μπορεί να έχει αποφασιστική σημασία για τη διασφάλιση αποτελεσματικών
πολυμερών απαντήσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η συνεργασία ΕΕ-Κίνας έχει ήδη αποδειχθεί ζωτικής
σημασίας, από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έως την τήρηση του κοινού ολοκληρωμένου
σχεδίου δράσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Μετά τον στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου, υπό τη συμπροεδρία της Ύπατης
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Φεντερίκα Μογκερίνι και του Κρατικού Συμβούλου της Κίνας Wang Yi, καθώς
και τη συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και του Κρατικού Συμβούλου Wang για τις
σχέσεις ΕΕ-Κίνας, στις 18 Μαρτίου, οι ηγέτες διεξήγαγαν εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με την
εξωτερική πολιτική και τη συνεργασία για την ασφάλεια και την κατάσταση στις γειτονικές τους
χώρες. Εξετάστηκαν τρόποι στήριξης μιας ειρηνικής λύσης στη χερσόνησο της Κορέας, η συνεχής, πλήρης
και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κοινό, συντονισμένο
έργο για την ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν και η κατάσταση στην Ουκρανία. Οι ηγέτες
συζήτησαν επίσης και άλλες προκλήσεις για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, όπως για
παράδειγμα στη Βενεζουέλα και στην Αφρική.
Η ΕΕ υπενθύμισε τη σημασία της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και της συνεργασίας για την
καταπολέμηση κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής
διανοητικής ιδιοκτησίας με χρήση ΤΠΕ, για έναν ανοικτό, σταθερό και ασφαλή κυβερνοχώρο. Η σύνοδος
κορυφής αναγνώρισε επίσης ότι τα δίκτυα 5G θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στις 26 Μαρτίου, η Επιτροπή συνέστησε κατά την εγκατάσταση
δικτύων 5G όλα τα κράτη μέλη να διενεργούν

διεξοδική αξιολόγηση κινδύνου και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Η σύσταση αποσκοπεί
επίσης στη χάραξη συντονισμένης προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
κινδύνου. Δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένες εταιρείες ή χώρες.
Με την προστασία και τη ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των εταιρικών της σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ηγέτες συζήτησαν, επίσης, τα θέματα
αυτά, μία εβδομάδα αφότου η ΕΕ και η Κίνα πραγματοποίησαν τον πιο πρόσφατο διάλογό τους για τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι ηγέτες συζήτησαν το τεράστιο δυναμικό για περαιτέρω σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας με
βιώσιμο τρόπο και με βάση τις αρχές της αγοράς. Με βάση την τέταρτη συνεδρίαση της πλατφόρμας
συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, η ΕΕ και η
Κίνα εξέτασαν τρόπους για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της ενωσιακής προσέγγισης που αφορά τη
συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και της κινεζικής
πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη ένας Δρόμος». Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν για το άνοιγμα, τη διαφάνεια και την
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τομέα της συνδεσιμότητας των υποδομών, καθώς και για
την αμοιβαία επωφελή υλοποίηση των έργων της πλατφόρμας συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας. Οι ηγέτες
εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της πλατφόρμας
συνδεσιμότητας σχετικά με τους όρους εντολής για την εκπόνηση κοινής μελέτης με σκοπό τον εντοπισμό
των πλέον βιώσιμων σιδηροδρομικών διαδρόμων μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.
Η ΕΕ και η Κίνα ηγούνται της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν
στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Ο αρμόδιος για την Ενέργεια και τη Δράση για το Κλίμα
επίτροπος Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε και ο Κινέζος ομόλογός του Zhang Jianhua, διευθυντής της Εθνικής
Υπηρεσίας Ενέργειας της Κίνας, υπέγραψαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής κοινή δήλωση για την
εφαρμογή της συνεργασίας ΕΕ-Κίνας στον τομέα της ενέργειας, η οποία θα αποτελέσει το πλαίσιο για την
εμβάθυνση και την εντατικοποίηση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Η
συνεργασία θα καλύπτει την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την
ανάπτυξη των αγορών και συστημάτων ενέργειας, καθώς και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων
στον ενεργειακό τομέα με βάση την ισότιμη ανταλλαγή και τις αμοιβαίες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Πραγματοποιήθηκαν και ορισμένες άλλες συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο περιθώριο της συνόδου
κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του 4ου διαλόγου για τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας,
υπό τη συμπροεδρία του Κάρλος Μοέδας, επιτρόπου αρμοδίου για θέματα έρευνας, επιστήμης και
καινοτομίας, και του Wang Zhigang, υπουργού Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας. Η ΕΕ και η Κίνα θα
αναπτύξουν έναν κοινό χάρτη πορείας για τον εμπλουτισμό και την εξισορρόπηση της συνεργασίας στον
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ενώ ο διάλογος επικεντρώθηκε επίσης στο πλαίσιο προϋποθέσεων
για τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του αμοιβαίου ανοίγματος των αντίστοιχων προγραμμάτων
έρευνας και καινοτομίας.
Ο διάλογος για την περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη, υπό την συμπροεδρία της επιτρόπου
περιφερειακής πολιτικής Κορίνα Κρέτσου και του αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και
Μεταρρύθμισης Luo Wen, θα διεξαχθεί αύριο. Θα συζητήσουν τρόπους για τη διεύρυνση της τρέχουσας
συνεργασίας όσον αφορά την καινοτομία, τη στήριξη νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς
και τη βιομηχανική μετάβαση. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ και η Κίνα θα ξεκινήσουν σύντομα κοινή μελέτη
για τη σύγκριση της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την περιφερειακή καινοτομία («έξυπνη εξειδίκευση»)
και των σχετικών στρατηγικών καινοτομίας της Κίνας, προκειμένου να προσδιοριστούν τομείς μελλοντικής
συνεργασίας στο πεδίο αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες
Κοινή δήλωση μετά τη 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας
Δηλώσεις του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη συνέντευξη Τύπου μετά την 21η σύνοδο κορυφής ΕΕΚίνας
Δικτυακός τόπος συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας
Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (ενημερωτικό δελτίο)
Δικτυακός τόπος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα
IP/19/2055
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Adam KAZNOWSKI (+ 32 2 298 93 59)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

