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Χώρες του Κόλπου, Ιράν, Ιράκ και Υεμένη

Η ΕΕ έχει συμφωνίες συνεργασίας με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (περιφερειακό
οργανισμό που περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική
Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), και με την Υεμένη, και συμφωνία εταιρικής
σχέσης και συνεργασίας με το Ιράκ. Επί του παρόντος η ΕΕ δεν διατηρεί συμβατικές σχέσεις
με το Ιράν, αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για εμβάθυνση των σχέσεων.

Νομική βάση

— Τίτλος V (εξωτερική δράση) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ).

— Άρθρα 206-207 (εμπόριο) και 216-219 (διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

1. Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ)

Το ΣΣΚ συνεστήθη τον Μάιο του 1981. Σήμερα, το Συμβούλιο — το οποίο εξακολουθεί να
αποτελείται από τα αρχικά μέλη, δηλ. Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) — χρησιμεύει ως ο κύριος δίαυλος για τις σχέσεις της ΕΕ
με τις έξι χώρες. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις η ΕΕ και το ΣΣΚ έχουν υιοθετήσει κοινές θέσεις
αναφορικά με προβλήματα της Μέσης Ανατολής.
Οι πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες του Κόλπου, που καλύπτουν περίπου το 20% των ενεργειακών
αναγκών της ΕΕ, βιώνουν σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές και πολιτικές αλλαγές, παρόλο
που ο ρυθμός υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων είναι ανόμοιος. Η επίδραση των αραβικών
εξεγέρσεων πάνω στις μοναρχίες του Κόλπου έχει αμβλυνθεί ως αποτέλεσμα πολιτικών
πρόληψης — επιχορηγήσεις και επέκταση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα — και
μέτρων καταστολής, κυρίως στο Μπαχρέιν και την ανατολική επαρχία της Σαουδικής
Αραβίας. Οι χώρες του ΣΣΚ έχουν διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο διπλωματικό γίγνεσθαι της
Μέσης Ανατολής, ορισμένες φορές ως αντίπαλα μέρη. Τούτο έχει συμβάλει στην τρέχουσα
διπλωματική κρίση μεταξύ του Κατάρ και των άλλων χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας
του Κόλπου, οι οποίες κατηγορούν το Κατάρ ότι υποστηρίζει τρομοκρατικές και θρησκευτικές
ομάδες (περιλαμβανομένης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας), χρηματοδοτεί ομάδες που
συνδέονται με το Ιράν, παραβιάζει την κυριαρχία των γειτόνων του και υποκινεί τους πολιτικούς
αντιφρονούντες σε γειτονικές χώρες.
Μολονότι η ΕΕ ευελπιστεί να αναπτύξει τις πολιτικές της σχέσεις στην περιοχή, οι σχέσεις ΕΕ-
ΣΣΚ προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς. Οι όγκοι
των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών αυξάνονται σταθερά από τη δεκαετία
του '80. Το 2016 τα κράτη του ΣΣΚ αποτελούσαν τον τέταρτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της
ΕΕ, ενώ η ΕΕ αποτελούσε τον πρώτο εμπορικό εταίρο του ΣΣΚ.
Η ΕΕ και οι χώρες του ΣΣΚ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας το 1988. Στόχος της
συμφωνίας είναι να ενισχύσει την σταθερότητα σε μία περιοχή στρατηγικής σημασίας, να
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διευκολύνει τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, να διευρύνει την οικονομική και τεχνική
συνεργασία και να εμβαθύνει τη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του
εμπορίου και των υπηρεσιών, της γεωργίας, της αλιείας, των επενδύσεων, της επιστήμης, της
τεχνολογίας και του περιβάλλοντος. Η συμφωνία προβλέπει ετήσιες από κοινού συνεδριάσεις/
υπουργικές συνεδριάσεις και τη σύσταση κοινών επιτροπών συνεργασίας σε επίπεδο ανώτερων
αξιωματούχων. Τον Απρίλιο 2016, η Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ-ΣΣK συμφώνησε να
δημιουργήσει έναν πιο διαρθρωμένο άτυπο διάλογο για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η πιο
πρόσφατη κοινή σύνοδος συμβουλίου και υπουργική συνεδρίαση ΕΕ-ΣΣΚ πραγματοποιήθηκε
τον Ιούλιο 2016 στις Βρυξέλλες. Η συμφωνία δεν προβλέπει τη σύσταση κοινοβουλευτικού
οργάνου.
Η ΕΕ και το ΣΣΚ συμφώνησαν σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης για το 2010-2013,
καταρτίζοντας έναν χάρτη πορείας για στενότερη συνεργασία σε ζητήματα όπως οι τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών, η πυρηνική ασφάλεια, η καθαρή ενέργεια, η έρευνα και ο
οικονομικός διάλογος. Ωστόσο, η ανανέωση αυτού του προγράμματος καθυστέρησε, κυρίως
λόγω της έλλειψης προόδου σε θέματα εμπορίου. Οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία
ελευθέρων συναλλαγών ξεκίνησαν το 1990, αλλά έχουν τελματώσει από το 2008, με το
ζήτημα των εξαγωγικών δασμών να αποτελεί αιτία διαφωνίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2007
έχουν διατεθεί κονδύλια από το Μέσο Εταιρικής Σχέσης (και από τον πρόγονό του, το
Μέσο Συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και
εδάφη (ICI)), για τη χρηματοδότηση μέτρων που αποσκοπούν στην εφαρμογή της συμφωνίας
συνεργασίας ΕΕ-ΣΣΚ. Οι χώρες του ΣΣΚ επωφελούνται, επίσης, από το πρόγραμμα Erasmus
Mundus.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 24 Μαρτίου 2011 ένα ψήφισμα για τις σχέσεις της ΕΕ με το
ΣΣΚ το οποίο ζητεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του. Η
θέση αυτή επαναλήφθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με
τα προβλήματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και τις προοπτικές για
πολιτική σταθερότητα[1]. Η Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική
Χερσόνησο πραγματοποιεί τακτικές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις με τα γνωμοδοτικά
συμβούλια της περιοχής και παρακολουθεί την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ. Η
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
κατάσταση στις χώρες του Κόλπου.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα
που εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση σε ορισμένες χώρες του ΣΣΚ στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν,
και για την επαναφορά της θανατικής ποινής στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Το Κοινοβούλιο
ζήτησε επίσης μεγαλύτερη συνεργασία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου για τη
διαχείριση της μετανάστευσης. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα
σχετικά με τις εξαγωγές όπλων[2], που αναφέρει ρητά ότι θεωρεί ότι οι εξαγωγές όπλων προς
τη Σαουδική Αραβία δεν είναι συμβατές με τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που ορίζονται
στην κοινή θέση της ΕΕ 2008/944/CFSP για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον
έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού. Το βραβείο Ζαχάρωφ 2015
του Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε στον Σαουδάραβα μπλόγκερ
Raif Badawi.

[1]ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 98.
[2]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0344.
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2. Υεμένη

Οι σχέσεις ΕΕ-Υεμένης βασίζονται στη συμφωνία συνεργασίας του 1997, η οποία καλύπτει
τις εμπορικές συναλλαγές, την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτισμό, τις επικοινωνίες
και την ενημέρωση, το περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς και τον
πολιτικό διάλογο. Τον Μάρτιο 2015, ένας διεθνής στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία
της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον των ανταρτών που είχαν εκδιώξει
τον νυν πρόεδρο της χώρας. Η ΕΕ στηρίζει τη διαμεσολαβητική προσπάθεια του ΟΗΕ
για μια πολιτική λύση στη σύγκρουση. Η Ένωση αύξησε τη βοήθειά της, με σκοπό την
αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης στη χώρα, όπου πάνω από το 82% του πληθυσμού
χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. H ΕΕ έχει δεσμεύσει από το 2015 συνολικό ποσό 171
εκατομμυρίων ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για την Υεμένη. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα
440 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την αναπτυξιακή συνεργασία με την Υεμένη στο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2016-2020. Από τον Φεβρουάριο 2015
η Αντιπροσωπεία της Ένωσης στη Δημοκρατία της Υεμένης λειτουργεί από τα κεντρικά των
Βρυξελλών.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα για την Υεμένη τον Ιούλιο 2015[3], τον Φεβρουάριο
2016[4] και τον Ιούνιο 2017[5], όπου εξέφραζε σοβαρή ανησυχία για την προβληματική
κατάσταση σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφαλείας και ζητούσε την
αποτελεσματική εφαρμογή μιας εκεχειρίας. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 το Κοινοβούλιο
ενέκρινε ένα ψήφισμα για τις εξαγωγές όπλων[6], όπου θεωρεί λυπηρό το ότι η στρατιωτική
τεχνολογία που εξάγεται από τα κράτη μέλη χρησιμοποιείται στις συγκρούσεις στην Υεμένη.
Η Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο είναι επίσης
αρμόδια για τις σχέσεις με την Υεμένη και την παρακολούθηση της κατάστασης στη χώρα.

3. Ιράκ

Η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός βοήθειας προς το Ιράκ από τον πόλεμο του 2003 και μετά.
Τον Μάιο 2012 υπεγράφη μια Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA/ΣΕΣΣ)
μεταξύ ΕΕ και Ιράκ. Η συμφωνία παρέχει ένα πλαίσιο για το διάλογο και τη συνεργασία σε μια
σειρά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ζητημάτων, της αντιτρομοκρατίας, του
εμπορίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας, της εκπαίδευσης και της μετανάστευσης.
Εντός του πλαισίου που προσφέρει η ΣΕΣΣ, το πρώτο στην ιστορία συμβούλιο συνεργασίας
ΕΕ και Ιράκ συνεδρίασε τον Ιανουάριο 2014, ενώ μια δεύτερη συνεδρίαση έγινε στις 18
Οκτωβρίου 2016. Για την περίοδο 2014-2020 η Επιτροπή υποσχέθηκε να παράσχει στο Ιράκ 75
εκατομμύρια ευρώ για συνεργασία στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους
δικαίου, της εκπαίδευσης και της βιώσιμης ενέργειας. Τον Ιανουάριο 2010, η ΕΕ και το Ιράκ
υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Το μνημόνιο
προβλέπει συνεργασία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και για την ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση.
Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την αντιμετώπιση της
αποκαλούμενης οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (IS) (ή Daesh) στη Συρία και στο Ιράκ.

[3]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.
[4]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.
[5]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0273.
[6]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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Στηρίζει την ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ και θεωρεί την πολιτική
συμμετοχικότητα και την εθνική συμφιλίωση κεντρικής σημασίας για την κατανίκηση του IS.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στο
Ιράκ, η Επιτροπή αύξησε την ανθρωπιστική της βοήθεια προς τη χώρα, που ανήλθε στα 159
εκατομμύρια ευρώ το 2016 και στα 72,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα εντός του 2017. Από
το 2015, η Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 340 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια και
κατέστησε δυνατές επιχειρήσεις διάσωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει
διάφορα ψηφίσματα για την κατάσταση στο Ιράκ, μεταξύ άλλων και για την επίθεση του IS,
για τη θρησκευτική βία, για τους διωγμούς των μειονοτήτων, για την κατάσταση στο βόρειο
Ιράκ/Μοσούλη, για τους μαζικούς τάφους και για τις εξαγωγές όπλων. Η Αντιπροσωπεία του
Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράκ πραγματοποιεί διακοινοβουλευτικές συναντήσεις
με το ιρακινό Συμβούλιο των Αντιπροσώπων. Το Βραβείο Ζαχάρωφ του Κοινοβουλίου για
το 2016 απονεμήθηκε στις Nadia Murad Basee Taha και Lamiya Aji Bashar, που επιβίωσαν
της σεξουαλικής δουλείας υπό το Ισλαμικό Κράτος (IS) στο Ιράκ και έγιναν η φωνή των
γυναικών που υφίστανται την εκστρατεία σεξουαλικής βίας του IS. Υπερασπίζονται δημόσια
τα δικαιώματα της κοινότητας των Γεζίντι του Ιράκ, μιας θρησκευτικής μειονότητας κατά της
οποίας οι μαχητές του IS έχουν εξαπολύσει εκστρατεία γενοκτονίας.

4. Ιράν

Η ΕΕ συμμερίστηκε τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για το πυρηνικό πρόγραμμα του
Ιράν και (μέσω της ΑΠ/ΥΕ) υποστήριξε και συντόνισε την ομάδα E 3 + 3 (Γαλλία, Γερμανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ) κατά τις μακρές διαπραγματεύσεις της με το
Ιράν. Ένα κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (JCPOA) συμφωνήθηκε τελικά στη Βιέννη
στις 14 Ιουλίου 2015, με το οποίο το Ιράν παραιτείται επίσημα από την χρήση πυρηνικής
ενέργειας για στρατιωτικούς σκοπούς και συμφωνεί να προβεί σε ουσιαστικές μετατροπές των
υποδομών του, ώστε οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Το Ιράν αποδέχεται επίσης πολλές σημαντικές δεσμεύσεις ως
προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και πλουτωνίου κατά την περίοδο εφαρμογής (10-15 έτη)
των κυριότερων διατάξεων της συμφωνίας. Κάποιες άλλες διατάξεις, όπως η σχετική με την
επιτήρηση της παραγωγής ουρανιούχου συμπυκνώματος από το Ιράν, έχουν 25ετή ισχύ. Ο
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) έχει θέσει σε εφαρμογή ένα άρτιο σύστημα
επιθεωρήσεων και παρακολούθησης. Οι σχετικές με το πυρηνικό ζήτημα κυρώσεις από ΟΗΕ,
ΗΠΑ και ΕΕ ήρθησαν στις 16 Ιανουαρίου 2016, μόλις το Ιράν έδειξε ότι τηρεί τις υποχρεώσεις
του, όμως μπορούν να επαναφερθούν («snap-back») εάν το Ιράν παραβιάσει τις βάσει του
κοινού σχεδίου (JCPOA) υποχρεώσεις του· Οι συνεχιζόμενες ιρανικές δοκιμές βαλλιστικών
πυραύλων και πυραύλων τύπου Κρουζ, αν και τεχνικώς δεν παραβιάζουν το κοινό σχέδιο
JCPOA, είναι πηγή ανησυχιών στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. Παρά την έντονη κριτική του
Λευκού Οίκου για το κοινό σχέδιο JCPOA, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA)
επιβεβαιώνει τακτικά τη συμμόρφωση του Ιράν με τις διατάξεις του σχεδίου, η δε ΕΕ έχει
εκφράσει την αποφασιστική δέσμευσή της υπέρ της εφαρμογής του. Οι κυρώσεις της ΕΕ λόγω
της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και της εκ μέρους του υποστήριξης
της τρομοκρατίας δεν περιλαμβάνονται στο κοινό σχέδιο και παραμένουν σε ισχύ.
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με τα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο εξέφραζε αμέριστη υποστήριξη στις προσπάθειες
εξεύρεσης διπλωματικής λύσης στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα και εφαρμογής της
«διττής προσέγγισης» (twin-track) της ΕΕ (συνδυασμός κυρώσεων και διπλωματικών
διαπραγματεύσεων). Το Κοινοβούλιο χαιρέτισε το κοινό σχέδιο δράσης (JCPOA) και πάντα
τονίζει ότι το πυρηνικό ζήτημα δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας
από το πρόβλημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.
Το βραβείο Ζαχάρωφ 2012 του Κοινοβουλίου απονεμήθηκε σε δύο Ιρανούς — στην δικηγόρο
Nasrin Sotoudeh και στον σκηνοθέτη Jafar Panahi.
Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
στην χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής συμβολής του Ιράν στην σταθερότητα της
Μέσης Ανατολής. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ισορροπημένο
ψήφισμα για μια στρατηγική της ΕΕ απέναντι στο Ιράν μετά την συμφωνία για την
πυρηνική ενέργεια, επιθυμώντας μεν να επανεντάξει το Ιράν στην παγκόσμια οικονομία αλλά
εκφράζοντας ανησυχία για το μικρό σεβασμό που δείχνει στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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