
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

ÉSZAK- AMERIKA VEZETŐI HETEDIK ALKALOMMAL TALÁLKOZNAK, EZÚTTAL MEXIKÓBAN  

BUDAPEST, 2014. feburár 18.- Február 19-én került sor a mexikói Toluca városában, az Észak-Amerikai Vezetők 7. 

Csúcstalálkozójára, amelyen Enrique Peña Nieto mexikói elnök fogadta Barack Obama amerikai elnököt és Stephen 

Harper kanadai miniszterelnököt. Ez a fórum 2005 óta létezik és a legmagasabb háromoldalú egyeztetésre ad 

lehetőséget a világ legversenyképesebbnek számító régiójában, amely együtt globális szinten a termékek és 

szolgáltatások 30%-át kínálja. 

 A csúcstalálkozót mindhárom vezető nagyon pozitívan értékelte, annak intenzitását a nap végén kiadott közös 

nyilatkozatban sorakozó témák is tükrözik. A nyilatkozatba került számos elhatározás közül kiemelendő a Közös 

Észak-Amerikai Versenyképességi Munkaterv kidolgozásának vállalása, amelynek az innováció, befektetések 

növelése és a privát szektor minél nagyobb bevonása lesz a célja. A kereskedelem további segítéséhez egy Észak-

Amerikai Közlekedési Tervet terveznek, amely először a teherszállításra fog fókuszálni, valamint a gazdasági 

együttműködéshez nélkülözhetetlen személyek áramlásának segítése az Észak-Amerikai Megbízató Utazók 

Programjával, amely hasonló korábbi programokra épül. A három ország emellett tovább erősíti a már létező 

együttműködéseit a határellenőrzések, a biztonság terén valamint a szervezett bűnözés, a kábítószer kereskedelem, 

az illegális fegyverkereskedelem és pénzmozgások, valamint az emberkereskedelemmel szemben. Új lehetőségek 

közös kiaknázására kerül sor a régió munkaerő piaci igényeinek jobb megértésére és ellátására irányuló együttes 

munkával, az országok közötti csereprogramokkal az innováció és a vállalkozásfejlesztés növelésére, a tanulók és 

professzorok mobilitásának valamint a nők gazdasági erejének növelésével. Az aktuális témákhoz kapcsolódóan a 

nyilatkozat kitér a H1N1 vírussal kapcsolatos együttes fellépést továbbfejlesztő tervre, valamint a nemrégiben 

vészjósló csökkenést mutató, a régiót szimbolikusan összekötő vándorló királylepke populáció együttes védelmére. 

A három vezető kinyilvánította, hogy országaik együttműködésének erősödése közvetlen hatással van polgáraik 

jólétére, és a régió még fényesebb jövő előtt áll, mint valaha. 

A következő csúcstalálkozóra 2015-ben, Kanadában fog sor kerülni. 

A három ország összesen több mint 450 millió lakossal rendelkezik, együttműködésük egyik legfontosabb eleme az 

Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Szerződést (NAFTA), amely idén lesz 20 éves, és amelyen belül a háromoldalú 

kereskedelem 265%-ra nőtt, a befektetések meghatszorozódtak az eltelt idő alatt, a három ország jelenleg mintegy 1 

milliárd dollár értékű kereskedelmet realizál évente egymással. 

A Csúcstalálkozó alkalmával sor került a kétoldalú egyeztetésekre Mexikó és Kanada valamint Mexikó és az Egyesült 

Államok között. Kanada és Mexikó idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 70. Évfordulóját, Barack Obama mostani 

részvételével pedig Mexikó lett az amerikai elnök által, mandátuma alatt legtöbbször meglátogatott ország. 

Az esemény összefoglalója: https://www.youtube.com/watch?v=ra5lZqFLbFo 

További információért érdeklődjön Bencze Klaudia sajtófelelősnél az alábbi elérhetőségeken: 

prensaembhun@sre.gob.mx, +36 1 326 0447. 
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