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A DÉLI PARTNEREK

Az európai szomszédságpolitika Algériára, Egyiptomra, Izraelre, Jordániára, Libanonra,
Líbiára, Marokkóra, Palesztinára, Szíriára és Tunéziára terjed ki. Az Unió és a
tíz partnerország közötti kétoldalú politikákból áll, melyeket kiegészít egy regionális
együttműködési keret, az Unió a Mediterrán Térségért. A déli szomszédságban lezajlott
demokratikus felkelésekre válaszképpen az Unió 2011-ben fellendítette a demokratikus
átalakulásokra irányuló, az európai szomszédságpolitika keretében nyújtott támogatását,
majd 2015-ben ismét felülvizsgálta a politikát.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikke;

— Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe: az EU külső tevékenysége;

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke (kereskedelem)
és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások).

ESZKÖZÖK

Az Unió Algériával, Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Libanonnal, Marokkóval, a
Palesztin Hatósággal és Tunéziával fenntartott kétoldalú kapcsolatainak jogalapját társulási
megállapodások képezik. A 2011-es nyilvános tiltakozások szíriai kormány általi erőszakos
leverését megelőzően Szíriával kezdeményezett társulási megállapodást nem írták alá. Az EU–
Líbia-keretmegállapodásra irányuló tárgyalásokat 2011 februárjában felfüggesztették, és még
nem indították újra.
Az európai szomszédságpolitika keretében az Unió kétoldalú cselekvési terveket fogadott el déli
partnereivel (Algéria, Líbia és Szíria kivételével). Ezek 3–5 éves időszakra vonatkozó rövid és
középtávú prioritásokkal bíró politikai és gazdasági programokat határoznak meg. Az európai
szomszédságpolitika keretében kidolgozott, az EU és az egyes partnerországok szükségleteit,
érdekeit és kapacitásait tükröző cselekvési tervek célja elsősorban demokratikus, társadalmilag
méltányos és befogadó társadalmak építése, a gazdasági integráció és az oktatás elősegítése, a
kis- és középvállalkozások, illetve a mezőgazdaság fejlesztése, valamint az emberek határokon
keresztül történő mozgásának megkönnyítése.
A cselekvési terveket legtöbbször az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz és egyéb
tematikus eszközök finanszírozzák. Ezt az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési
és Fejlesztési Bank által biztosított kölcsönök egészítik ki. A Bizottság és az Európai Külügyi
Szolgálat az európai szomszédságpolitika keretében elért eredményekről szóló éves jelentések
révén minden évben értékeli az egyes partnerországokkal folytatott együttműködést.
Az Unió arra is törekszik, hogy előmozdítsa a piaci hozzáférést, valamint a migrációs
és mobilitási kérdésekkel kapcsolatos együttműködést déli partnereivel. Marokkóval és
Tunéziával már zajlanak a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról szóló
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tárgyalások. Marokkó a földközi-tengeri régió első olyan országa, amely – 2013 júniusában
– mobilitási partnerségről állapodott meg az Unióval, megnyitva az utat a vízumkönnyítés
és a visszafogadási egyezmények előtt. Tunézia 2014 márciusában, Jordánia pedig
2014 októberében követte ezt a példát. Az Unió a remények szerint hamarosan Libanonnal
is lezárja a mobilitási partnerségről szóló tárgyalásokat. A Földközi-tenger déli partján fekvő
egyéb országokkal még nem indult párbeszéd, ez jelenleg mérlegelés alatt áll.
Az euromediterrán partnerség újjáélesztésére 2008-ban létrehozott Unió a Mediterrán Térségért
regionális keretet biztosít az uniós tagállamok és tizenöt földközi-tengeri ország – köztük a tíz
déli partner – közötti együttműködés számára.

A JELENLEGI HELYZET

A. Algéria
Jelentős regionális szereplőként és fontos energiatermelőként Algéria az Unió egyik
kulcsfontosságú partnere a déli szomszédságon belül. 2005-ben társulási megállapodás lépett
hatályba. 2012-ben megindultak a szomszédságpolitikai cselekvési tervről szóló tárgyalások,
melyek ma is zajlanak. A felek közötti együttműködés középpontjában a politikai és társadalmi-
gazdasági reformok, a korrupcióellenes küzdelem, valamint a biztonság és energiaügy áll.
B. Egyiptom
Az Európai Unió és Egyiptom közötti kapcsolatokat a 2004-ben életbe lépett társulási
megállapodás szabályozza, céljait pedig a 2007-es szomszédságpolitikai cselekvési terv adja. A
2011-es egyiptomi forradalmat követően az Unió elkötelezetten támogatta az ország politikai,
gazdasági és társadalmi reformjait. Az előrelépés e területeken azonban korlátozott, mivel
az ország bonyolult és instabil politikai helyzetbe került. 2016. október 11-én az Unió
és Egyiptom 129 millió euró összegű pénzügyi segítségnyújtási csomagról állapodott meg
Egyiptom társadalmi-gazdasági támogatása érdekében. Egyiptom ezenkívül részesül az afrikai
stabilitás megteremtését, valamint az illegális migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás kiváltó
okainak kezelését célzó uniós vészhelyzeti alapból is.
C. Izrael
Az erős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokkal és technikai együttműködéssel alátámasztott
EU–Izrael-kapcsolatok kiterjedtek. A 2000. évi társulási megállapodás alapjain a rákövetkező
években a kapcsolat – az ágazatok jelentős bővülése mellett – dinamikusan fejlődött. 2009-
ben az EU úgy döntött, hogy a kapcsolatok „kiemelt” státuszba történő emelése érdekében
a közel-keleti békefolyamatoknak fejlődniük kellene. Az izraeli telepek megszállt palesztin
területeken történő bővítése veszélyezteti a kétállami megoldást. Az együttműködés azonban
a 2005-ös szomszédságpolitikai cselekvési terv alapján folytatódik. Az Unió 2013-ban
„különleges kiemelt partnerséget” ajánlott fel Izraelnek és a jövőbeli palesztin államnak,
melynek értelmében példa nélkül álló politikai, gazdasági és biztonsági támogatási csomagot
bocsát mindkét fél rendelkezésére a jogállással kapcsolatos végleges megállapodás esetére.
D. Jordánia
Az EU fontos partnernek tartja Jordániát, amely a Közel-Keleten stabilizáló szerepet tölt
be. A kétoldalú kapcsolat jogalapját a 2002 májusa óta hatályos EU–Jordánia társulási
megállapodás képezi. 2012-ben európai szomszédságpolitikai cselekvési tervet fogadtak el,
2016 decemberében pedig megállapodás született az EU–Jordánia-partnerség új prioritásairól
és egy paktumról. Az szomszédságpolitikán belül Jordánia az első olyan földközi-tengeri
partnerország, amellyel az EU a „kiemelt státusz” biztosításához vezető technikai tárgyalásokat
folytatott. 2014 októberében az Unió és Jordánia mobilitási partnerséget indított el. 2013-
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ban 180 millió euró értékű első makroszintű pénzügyi támogatási csomagot ítéltek meg az
ország számára. 2016 decemberében az Unió úgy határozott, hogy újabb, a 2016–2017-es
időszakra legfeljebb 200 millió eurós makroszintű pénzügyi támogatást nyújt Jordániának. A
szíriai válságra válaszképpen – Jordánia 655 000 szíriai menekültet fogadott be – a Bizottság az
országot célzó rendszeres programozott segítségnyújtás keretein felül több mint 680 millió euró
segélyt nyújtott a menekültek és a kiszolgáltatott közösségek támogatására. A 2016. február 4-
én „Segítségnyújtás Szíriának és a térségnek” címmel Londonban rendezett konferencián
az Unió ígéretet tett arra, hogy 1 milliárd eurót juttat Jordániának és Libanonnak a szíriai
menekültek és a befogadó közösségek támogatására. Jordánia a szíriai válság kezelésére
szolgáló, 2014 decemberében létrehozott uniós regionális alap, az úgynevezett Madad alap
kedvezményezettje. Az alap célja a válságra adandó koherensebb és integráltabb uniós válasz
lehetővé tétele.
E. Libanon
A kapcsolatok alapját a 2006-ban hatályba lépett EU–Libanon társulási megállapodás képezi,
célkitűzéseit pedig a 2013–2015-ös időszakra szóló szomszédságpolitikai cselekvési tervben
előirányzott menetrend adja. 2016 novemberében megállapodás született az EU–Libanon-
partnerség új prioritásairól és egy paktumról. Az EU támogatja Libanon egységét, stabilitását,
függetlenségét, szuverenitását és területi integritását, különös tekintettel a szomszédos Szíria
romló helyzetére. A 4,4 millió lakossal rendelkező Libanon mintegy 1 millió regisztrált
szíriai menekültet fogadott be. 2014 decemberében az Unió és Libanon párbeszédbe kezdett a
migrációról, a mobilitásról és a biztonságról, amely egy mobilitási partnerség kialakításához
vezethet. A 2016. február 4-én „Segítségnyújtás Szíriának és a térségnek” címmel Londonban
rendezett konferencián az Unió ígéretet tett arra, hogy 1 milliárd eurót juttat Jordániának
és Libanonnak a szíriai menekültek és a befogadó közösségek támogatására. A válság
kirobbanása óta a Bizottság a rendszeres programozott segítségnyújtás keretein felül közel
800 millió euró összegű támogatást nyújtott a menekülteknek és a kiszolgáltatott közösségeknek
Libanonban. Libanon a szíriai válság kezelésére szolgáló, 2014 decemberében létrehozott uniós
regionális alap, az úgynevezett Madad alap kedvezményezettje. Az alap célja a válságra adandó
koherensebb és integráltabb uniós válasz lehetővé tétele.
F. Líbia
A Kadhafi-rezsim bukása óta Líbia a bonyolult politikai, területi, társadalmi és törzsi
megosztottság miatt polgárháború felé sodródik. Az ország ezenkívül arról is ismert,
hogy áthalad rajta a Száhel-övben zajló ember- és árucsempészet tranzitútvonala. Ezzel
összefüggésben az Unió segítséget kíván nyújtani a líbiaiaknak abban, hogy stabil és befogadó
államot tudjanak kialakítani. Az Unió támogatja az ENSZ közvetítési erőfeszítéseit, melyek
célja, hogy véget vessenek az ellenségeskedésnek, és diplomáciai eszközökkel próbál közelíteni
a líbiai és regionális szereplők felé. 2013-ban felállt egy közös biztonság- és védelempolitikai
misszió, amelynek célja az ország határkezelési kapacitásának kiépítésével kapcsolatos
segítségnyújtás. A missziót azonban át kellett helyezni Tuniszba. Líbia nem áll szerződéses
kapcsolatban az Unióval, de az ország jogosult az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből
nyújtott támogatásra.
G. Marokkó
A déli partnerek közül Marokkónak van a legfejlettebb kapcsolata az Unióval. A társulási
megállapodás 2000 óta van érvényben, és 2013-ban fogadták el az új szomszédságpolitikai
cselekvési tervet. Az ország 2008-ban „kiemelt státuszt” kapott, ami tükrözi az EU–
Marokkó együttműködés megerősítésére, valamint a gazdasági és politikai reformok további
támogatására irányuló törekvést. A migrációs ügyek elsőbbséget élveznek. Az EU–Marokkó
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mobilitási partnerséget 2013 júniusában indították el. Marokkó a térség első olyan országa,
amely tárgyalásokat kezdett az Unióval a vízumkönnyítésről és a mélyreható és átfogó
szabadkereskedelmi megállapodásról. Ezenkívül 2014-ben megújított halászati megállapodás
lépett hatályba. 2016 decemberében az Európai Unió Bírósága fellebbezési eljárás keretében
úgy határozott, hogy az Unió végrehajthatja a Marokkóval kötött megállapodásait, azonban ezek
a megállapodások Nyugat-Szaharára nem alkalmazhatók.
H. Palesztina
Az Unió a Palesztin Hatóság legfőbb támogatója. Az uniós támogatás általános célja egy
olyan életképes, független és demokratikus jövőbeli palesztin állam kapacitásainak kiépítése,
amely Izraellel és a többi szomszédos országgal békében és biztonságban él együtt. Az Unió
és a Palesztin Hatóság közötti kapcsolatok jogalapja a kereskedelemről és együttműködésről
szóló, 1997-ben megkötött ideiglenes társulási megállapodás. 2013-ban az Unió és a Palesztin
Hatóság szomszédságpolitikai cselekvési tervet írt alá. Az Unió 2013-ban „különleges kiemelt
partnerséget” ajánlott fel Izraelnek és a jövőbeli palesztin államnak, melynek értelmében
példa nélkül álló politikai, gazdasági és biztonsági támogatási csomagot bocsát mindkét fél
rendelkezésére a jogállással kapcsolatos végleges megállapodás esetére.
I. Szíria
Miután a szíriai kormány 2011 márciusában elkezdte erőszakosan leverni a kormányellenes
tüntetéseket, az EU jó néhány, egyre inkább korlátozó jellegű intézkedést vezetett be a szíriai
rezsimmel szemben. Az Unió és a szíriai kormány között minden kétoldalú együttműködési
kapcsolatot felfüggesztettek. Az Unió támogatja a minden felet bevonó béketárgyalásokat,
amelyek a Szíria által vezetett politikai átalakulásra irányulnak. A konfliktus kirobbanása óta
az Unió a tagállamokkal együtt több mint 6,6 milliárd eurónyi segéllyel támogatta egyrészt az
országban maradt szíriaiakat, másrészt a menekülteket és a befogadó közösségeket a régióban.
A szíriai válságról 2016 februárjában tartott londoni konferencián további 3 milliárd eurót
ajánlottak fel. A szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alap, az úgynevezett Madad
alap programcsomagot fogadott el, amely a szíriai menekültválságra adott eddigi legjelentősebb
uniós intézkedés. A „Szíria és a térség jövőjének támogatása” elnevezésű, az Egyesült
Királyság, az ENSZ, az EU, Katar, Kuvait, Németország és Norvégia által 2017. április 4–5-én
Brüsszelben rendezett konferenciát megelőzően a Tanács 2017. április 3-án új következtetéseket
fogadott el a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról. A társelnökök a konferenciát követően
nyilatkozatot adtak ki. Az Európai Parlament 2017. május 18-án állásfoglalást fogadott el a
Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról.
J. Tunézia
A 2011-es tunéziai forradalom óta az Unió politikai, pénzügyi és technikai segítséggel támogatja
az ország demokratikus átalakulását. Az új tunéziai alkotmány 2014 januárjában történő,
konszenzuson alapuló elfogadása, valamint 2014 októberében és decemberében a parlamenti
és elnökválasztások sikeres lebonyolítása fontos lépéseknek tekinthetők. Az elért jelentős
haladásra való tekintettel 2014-ben az Unió és Tunézia megállapodott abban, hogy „kiemelt
partnerséget” alakít ki. A kétoldalú kapcsolat jogalapja továbbra is az 1998 óta hatályban lévő
társulási egyezmény. A 2013–2017-es időszakra vonatkozó szomszédságpolitikai cselekvési
tervvel is alátámasztott kiemelt partnerség célja a politikai együttműködés és a gazdasági
integráció megerősítése. 2014 márciusában Tunézia és az Unió mobilitási partnerséget indított.
A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról 2015 októberében indultak meg
a tárgyalások.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament teljes körűen részt vesz az európai szomszédságpolitikában. Külügyi
Bizottságán keresztül ellenőrzi annak végrehajtását, különös tekintettel a szomszédságpolitika
által elért eredményekről szóló éves jelentésekre, valamint annak felülvizsgálataira. A bizottság
magas rangú kormánytisztviselőkkel, szakértőkkel és civil társadalmi szereplőkkel folytatott
rendszeres eszmecsere révén nyomon követi a politikai helyzet alakulását a partnerországokban.
Költségvetési hatáskörének köszönhetően a Parlament közvetlen befolyással bír az Európai
Szomszédsági Támogatási Eszköznek nyújtott összegekre. Az európai szomszédságpolitika
déli partnereivel kötött valamennyi társulási megállapodáshoz a Parlament hozzájárulására van
szükség. A Parlamentnek ezenkívül hozzá kell járulnia minden új kereskedelmi megállapodás
megkötéséhez is, ideértve a Marokkóval és Tunéziával a jövőben kötendő mélyreható és átfogó
szabadkereskedelmi megállapodásokat is.
A déli partnerországok parlamentjeivel ápolt rendszeres kétoldalú kapcsolatokat állandó
küldöttségek révén tartják fenn. A parlamenti kapcsolat szorossága nagy mértékben az
európai szomszédságpolitika keretei között kialakított kapcsolatok elmélyítésének függvénye.
A marokkói parlamenttel fenntartott kapcsolatokat így a közös parlamenti bizottság 2010-
es létrehozásával magasabb szintre emelték, és 2016-ban Tunéziával is közös parlamenti
bizottságot hoztak létre. A Szíriával fenntartott parlamenti kapcsolatokat a polgárháború miatt
felfüggesztették, és jelenleg a líbiai helyzet sem kedvez a parlamentközi kapcsolatoknak.
Regionális szinten az Európai Parlament részt vesz Unió a Mediterrán Térségért parlamenti
közgyűlésében, amely évente legalább egy plenáris és számos bizottsági ülést tart. A Parlament
a közelmúltban számos uniós választási megfigyelési misszióban részt vett, többek között
Algériában, Egyiptomban, Jordániában, Libanonban és Tunéziában. Segítséget nyújt továbbá
demokráciatámogatási programja három kiemelt országa, Marokkó, Tunézia és Jordánia
számára is.
Kirsten Jongberg / Sabrina Saoudi
09/2017
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