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Νότιοι Εταίροι

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) καλύπτει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ,
την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την
Τυνησία. Συνίσταται σε διμερείς πολιτικές μεταξύ της ΕΕ και των 10 μεμονωμένων
χωρών εταίρων, και σε ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας, την Ένωση για τη
Μεσόγειο. Το 2011 η ΕΕ ενίσχυσε τη στήριξη του δημοκρατικού μετασχηματισμού στο
πλαίσιο της ΕΠΓ, ανταποκρινόμενη στις εξεγέρσεις στην περιοχή της νότιας γειτονίας
της. Αναθεώρησε περαιτέρω την ΕΠΓ το 2015.

Νομική βάση

— Άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

— Τίτλος V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: η «εξωτερική δράση» της ΕΕ·

— άρθρα 206-207 (εμπόριο) και άρθρα 216-219 (διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Μέσα

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) υλοποιείται μέσω διμερών (ειδικά
προσαρμοσμένων για κάθε χώρα), περιφερειακών, γειτονικών και διασυνοριακών
προγραμμάτων συνεργασίας (μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών
που έχουν κοινά χερσαία ή θαλάσσια σύνορα). Οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν τη
νομική βάση για τις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ,
την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία. Η
συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία, η οποία δρομολογήθηκε πριν από την από πλευράς
συριακής κυβέρνησης βίαιη καταστολή των δημόσιων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας το
2011, δεν υπεγράφη ποτέ. Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης
αναστάλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011 και ακόμη δεν έχουν επαναληφθεί.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η ΕΕ και οι νότιοι εταίροι της (εκτός
από τη Λιβύη και τη Συρία) έχουν υιοθετήσει διμερή σχέδια δράσης, προτεραιότητες
εταιρικής σχέσης ή ατζέντες σύνδεσης. Προσδιορίζουν θεματολόγια πολιτικής και
οικονομικής μεταρρύθμισης με βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες
τριών έως πέντε ετών. Τα σχέδια δράσης ΕΠΓ αντανακλούν τις ανάγκες, τα συμφέροντα
και τις ικανότητες της ΕΕ και κάθε εταίρου και στοχεύουν συγκεκριμένα να αναπτύξουν
δημοκρατικές κοινωνίες με ισοτιμία και χωρίς αποκλεισμούς, να προωθήσουν την
οικονομική ολοκλήρωση και την εκπαίδευση, να αναπτύξουν τις μικρές και μεσαίες
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επιχειρήσεις και τη γεωργία, και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις των
προσώπων.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ) ήταν ο βασικός χρηματοδοτικός
μηχανισμός της ΕΕ για τη διμερή συνεργασία με τους νότιους εταίρους για την περίοδο
2014-2020. Ο νέος Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
(ΜΓΑΔΣ) — «Η Ευρώπη στον κόσμο» - θα πλαισιώσει τη συνεργασία της ΕΕ
με τις χώρες αυτές για την περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο του νέου ΜΓΑΔΣ
«Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας», η αυξημένη έμφαση στον συνδυασμό
επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς
οργανισμούς θα επιτρέψει στις χώρες-εταίρους να αποδεσμεύσουν σημαντικά επίπεδα
χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις. Το νέο σύστημα εγγυήσεων που
προβλέπεται στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» θα
παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετα κεφάλαια από την προσέλκυση τόσο δημόσιων όσο
και ιδιωτικών επενδυτών.
Στις 9 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας εξέδωσαν κοινή
ανακοίνωση με την οποία προτείνεται ένα φιλόδοξο και καινοτόμο νέο θεματολόγιο για
τη Μεσόγειο με σκοπό την επανεκκίνηση και την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής
σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της Νότιας Γειτονίας. Το νέο
αυτό θεματολόγιο επικεντρώνεται σε πέντε τομείς πολιτικής: α) ανθρώπινη ανάπτυξη,
χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου, β) ανθεκτικότητα, ευημερία και ψηφιακή
μετάβαση, γ) ειρήνη και ασφάλεια, δ) μετανάστευση και κινητικότητα, και ε) πράσινη
μετάβαση: κλιματική ανθεκτικότητα, ενέργεια και περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ένα ειδικό
σχέδιο οικονομικών επενδύσεων για τους νότιους γείτονες αποσκοπεί στην ενίσχυση
της οικονομικής ανάκαμψης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στην
περιοχή, μεταξύ άλλων μετά την πανδημία COVID-19.
Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να προωθήσει την πρόσβαση στην αγορά και τη συνεργασία
με τους νότιους εταίρους της σε θέματα μετανάστευσης και κινητικότητας. Βρίσκονται
σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων
συναλλαγών (DCFTA) με το Μαρόκο και με την Τυνησία. Έχουν συναφθεί εταιρικές
σχέσεις κινητικότητας με το Μαρόκο, την Τυνησία και την Ιορδανία, ενώ βρίσκονται
σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Ορισμένα έργα υλοποιούνται εντός
των πλαισίων αυτών, ιδίως στο πλαίσιο του μηχανισμού εταιρικής σχέσης για την
κινητικότητα, που δρομολογήθηκε το 2016. Επιπλέον, οι περιφερειακές και οι διμερείς
πρωτοβουλίες για τη μετανάστευση και την κινητικότητα χρηματοδοτούνται από το
Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, το σκέλος για
τη Βόρεια Αφρική, την Αλγερία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, το Μαρόκο και την Τυνησία.
Το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής
κρίσης, το «Ταμείο Madad», παρέχει στήριξη σε Σύριους πρόσφυγες, εσωτερικά
εκτοπισμένα άτομα και τοπικές κοινότητες στον Λίβανο, την Ιορδανία και την Αίγυπτο.
Η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), που ξεκίνησε τις εργασίες της το 2008 για να
αναζωογονήσει την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, παρέχει ένα πλαίσιο για την
περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και 15 χωρών της
Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των 10 νότιων εταίρων.
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Τρέχουσα κατάσταση

Α. Αλγερία
Ως σημαντικός περιφερειακός παράγοντας και σημαντική χώρα παραγωγής ενέργειας,
η Αλγερία είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ στη νότια γειτονία. Το 2005 τέθηκε
σε ισχύ συμφωνία σύνδεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αλγερία ενέκριναν τις
κοινές προτεραιότητες της εταιρικής τους σχέσης κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου
Σύνδεσης τον Μάρτιο του 2017. Οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης θεσπίζουν
ένα ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου και ενισχυμένης συνεργασίας, εστιάζοντας
στα εξής σημεία: i) διακυβέρνηση και θεμελιώδη δικαιώματα· ii) κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη και εμπόριο· iii) ενέργεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή· iv) διάλογος
σε θέματα στρατηγικής και ασφάλειας· και v) ανθρώπινη διάσταση, μετανάστευση και
κινητικότητα.
Β. Αίγυπτος
Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου διέπονται από συμφωνία
σύνδεσης, που βρίσκεται σε ισχύ από το 2004. Τον Ιούνιο του 2022, το ένατο
Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου επιβεβαίωσε ότι τα δύο μέρη είχαν αποτελεσματική
και πολύπλευρη εταιρική σχέση εγκρίνοντας νέες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης
για την καθοδήγηση της σχέσης έως το 2027. Αυτές συνάδουν με το νέο θεματολόγιο
της ΕΕ για τη Μεσόγειο, το οικονομικό και επενδυτικό της σχέδιο και το όραμα
της Αιγύπτου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η ΕΕ και η Αίγυπτος
αποφάσισαν να εμβαθύνουν περαιτέρω τον διάλογο και τη συνεργασία γύρω από τρεις
βασικές προτεραιότητες: i) βιώσιμη σύγχρονη οικονομία και κοινωνική ανάπτυξη· ii)
εταιρική σχέση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής· iii) ενίσχυση της σταθερότητας.
Γ. Ισραήλ
Οι σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ είναι εκτενείς και εδράζονται σε ισχυρές οικονομικές και
εμπορικές σχέσεις και τεχνική συνεργασία. Βάσει της συμφωνίας σύνδεσης του 2000,
οι σχέσεις αναπτύχθηκαν δυναμικά κατά τα έτη που ακολούθησαν, με ουσιαστική
επέκταση σε πολλούς τομείς. Το σχέδιο δράσης ΕΕ-Ισραήλ, που συμφωνήθηκε το
2005, βασίζεται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και προωθεί
την ένταξη του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα. Το 2009 η ΕΕ
αποφάσισε ότι, για να αποκτήσουν οι εν λόγω σχέσεις «προηγμένο καθεστώς», θα
έπρεπε να σημειωθεί πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής
(MEPP). Η συνεργασία συνεχίζεται, ωστόσο, στη βάση του σχεδίου δράσης ΕΠΓ του
2005, το οποίο παρατάθηκε έως το 2022.
Δ. Ιορδανία
Η ΕΕ θεωρεί την Ιορδανία σημαντικό εταίρο, ο οποίος ασκεί σταθεροποιητικό ρόλο
στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας, σε ισχύ από τον Μάιο του
2002, παρέχει τη νομική βάση για τη διμερή αυτή σχέση. Η Ιορδανία ήταν η πρώτη
μεσογειακή χώρα εταίρος που σύνηψε τεχνικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε
ένα «προηγμένο καθεστώς» με την ΕΕ το 2010. Το 2012 εγκρίθηκε σχέδιο δράσης
ΕΠΓ και τον Ιούνιο του 2022 συμφωνήθηκαν νέες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης
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ΕΕ-Ιορδανίας για την καθοδήγηση της σχέσης έως το 2027, σύμφωνα με το νέο
θεματολόγιο της ΕΕ για τη Μεσόγειο και το οικονομικό και επενδυτικό της σχέδιο. Η ΕΕ
και η Ιορδανία θα εμβαθύνουν περαιτέρω τον διάλογο και τη συνεργασία τους γύρω
από τρεις στόχους: i) ενίσχυση της συνεργασίας για την περιφερειακή σταθερότητα
και ασφάλεια· ii) προώθηση της βιώσιμης οικονομικής σταθερότητας· iii) ενίσχυση της
χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τον Οκτώβριο του 2014, η ΕΕ και η Ιορδανία δρομολόγησαν εταιρική σχέση
κινητικότητας, προκειμένου να διαχειριστούν την κινητικότητα και τη μετανάστευση.
Επιπλέον, η Ιορδανία έχει λάβει από το 2013 μακροοικονομική χρηματοδοτική
συνδρομή ύψους 1,08 δισ. ευρώ από την ΕΕ. Το τελευταίο πρόγραμμα δανείων ύψους
700 εκατ. EUR εγκρίθηκε το 2020. Αυτό θα βοηθήσει την Ιορδανία να στηρίξει την
οικονομική σταθεροποίηση, να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, να
επιταχύνει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις
της πανδημίας του κορονοϊού. H Ιορδανία λαμβάνει, επίσης, χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του «Ταμείου Madad», του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ
για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης.
Ε. Λίβανος
Οι σχέσεις βασίζονται στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου, που ισχύει από το 2006,
καθώς και τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβάνου και το σύμφωνο
ΕΕ-Λιβάνου του 2016, που αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο της συριακής κρίσης στον
Λίβανο. Η ισχύς των υφιστάμενων προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης παρατάθηκε
έως ότου μπορέσουν να συμφωνηθούν νέες προτεραιότητες στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ
«Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας». Οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης
επικεντρώνονται i) στην προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων
εργασίας· ii) στην προώθηση της τοπικής διακυβέρνησης και της κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης· και iii) στην προώθηση του κράτους δικαίου και ενίσχυση της ασφάλειας.
Η συνεργασία ΕΕ-Λιβάνου περιλαμβάνει ειδική στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων
και τη δημιουργία θεσμών, καθώς και μέτρα προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.
Το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου, του Ιουλίου του 2017, συμφώνησε να συνεχίσει
τις συζητήσεις για την υπογραφή της εταιρικής σχέσης κινητικότητας. Με πληθυσμό
4,4 εκατομμυρίων κατοίκων, ο Λίβανος φιλοξενεί σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο
καταγεγραμμένους σύρους πρόσφυγες. Ο Λίβανος λαμβάνει χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του «Ταμείου Madad», του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ
για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει δρομολογήσει,
από κοινού με τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα, ένα «πλαίσιο μεταρρύθμισης,
ανάκαμψης και ανασυγκρότησης» για την «ανοικοδόμηση ενός καλύτερου Λιβάνου»,
με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας και της λογοδοσίας.
Ωστόσο, εκτός από μια ανθρωποκεντρική ανάκαμψη, η σημαντική βοήθεια της ΕΕ για
την ανασυγκρότηση ενός δημοκρατικού, διαφανούς, συμμετοχικού και ευημερούντος
Λιβάνου θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από την απτή πρόοδο στον τομέα των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
ΣΤ. Λιβύη
Από την πτώση του καθεστώτος Καντάφι, η Λιβύη έχει διολισθήσει σε εμφύλιο πόλεμο,
στο πλαίσιο σύνθετων πολιτικών, εδαφικών, κοινωνικών και φυλετικών διαιρέσεων.
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Η χώρα είναι επίσης γνωστή ως οδός διαμετακόμισης για την εμπορία ανθρώπων
και το λαθρεμπόριο στην περιοχή του Σαχέλ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να
βοηθήσει τους Λίβυους στην εγκαθίδρυση ενός σταθερού και χωρίς αποκλεισμούς
κράτους. Η ΕΕ υποστηρίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του ΟΗΕ να θέσει
τέρμα στις εχθροπραξίες και προσεγγίζει διπλωματικά τη Λιβύη και περιφερειακούς
φορείς. Η Λιβύη δεν έχει συμφωνία σύνδεσης ή άλλη συμβατική συμφωνία με την
ΕΕ, αλλά η χώρα είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Γειτονίας και άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Η τοπική και η περιφερειακή
αστάθεια έχουν μετατρέψει τη Λιβύη από χώρα προορισμού για μετανάστευση σε χώρα
διαμετακόμισης, η οποία απαιτεί άμεση αντίδραση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των
πλέον επειγουσών αναγκών. Κατά συνέπεια, η Λιβύη έλαβε χρηματοδότηση μέσω του
σκέλους της Βόρειας Αφρικής του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική,
το οποίο αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης και παρέχει
στήριξη για τη διαχείριση της προστασίας και της μετανάστευσης.
Ζ. Μαρόκο
Από τους νότιους εταίρους, το Μαρόκο έχει μία από τις πιο ανεπτυγμένες σχέσεις με
την ΕΕ. Από το 2000 βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία σύνδεσης, και το 2013 εγκρίθηκε
νέο σχέδιο δράσης της ΕΠΓ. Το 2008 χορηγήθηκε «προηγμένο καθεστώς» της ΕΠΓ
στη χώρα, το οποίο αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ-
Μαρόκου και να στηριχθούν περαιτέρω οι οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Η
εταιρική σχέση κινητικότητας ΕΕ-Μαρόκου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013. Συνεχίζονται
οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και
επανεισδοχής, καθώς και για μια σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων
συναλλαγών (DCFTA). Επιπλέον, το 2014 τέθηκε σε ισχύ μια ανανεωμένη αλιευτική
συμφωνία. Σύμφωνα με δύο πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει τις συμφωνίες της με το Μαρόκο, αλλά οι
συμφωνίες αυτές δεν ισχύουν στη Δυτική Σαχάρα.
Η. Παλαιστίνη
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός χρηματοδοτικής στήριξης της Παλαιστινιακής Αρχής
(ΠΑ), με ενδεικτική ετήσια διμερή χρηματοδότηση που ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια
ευρώ περίπου. Ο συνολικός στόχος της στήριξης της ΕΕ είναι να συμβάλει
στην οικοδόμηση των ικανοτήτων ενός μελλοντικού βιώσιμου, ανεξάρτητου και
δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους, που θα συνυπάρχει με ειρήνη και ασφάλεια
με το Ισραήλ και άλλες γειτονικές χώρες. Η νομική βάση για τις σχέσεις της ΕΕ με
την Παλαιστινιακή Αρχή είναι η ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και
τη συνεργασία, που συνήφθη το 1997. Το 2013, η ΕΕ και η Παλαιστινιακή Αρχή
υπέγραψαν σχέδιο δράσης ΕΠΓ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2013. Το ίδιο έτος, η
ΕΕ προσέφερε στο Ισραήλ και στο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης το καθεστώς
των «ειδικών προνομιακών εταιρικών σχέσεων», που παρέχει ένα άνευ προηγουμένου
πακέτο πολιτικοοικονομικής στήριξης και συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας, με την
επιφύλαξη της σύναψης συμφωνίας περί τελικού καθεστώτος. Η ΕΕ δραστηριοποιείται
στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ΕΔΜΑ) και είναι μέλος της Τετραμερούς
Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, καθώς και εργάζεται για την εξεύρεση λύσης που
αφορά τα δύο κράτη με βάση τον χάρτη πορείας για την ειρήνη του 2003. Τον Ιούνιο
του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο διμερές κονδύλιο ύψους 224.8 εκατ.
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EUR για την Παλαιστίνη. Αυτή η νέα δέσμη βοήθειας προορίζεται για τη στήριξη της
Παλαιστινιακής Αρχής και σημαντικών έργων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
Συμπληρώνει προηγούμενες συνεισφορές, όπως 92 εκατ. EUR για τη στήριξη της
Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA), ανεβάζοντας τη
συνολική βοήθεια της ΕΕ προς τους Παλαιστινίους το 2021 σε 317 εκατ. EUR.
Θ. Συρία
Η ΕΕ ανέστειλε όλη τη διμερή συνεργασία της με την κυβέρνηση της Συρίας τον
Μάιο του 2011, μετά την κλιμάκωση της βίας και την απαράδεκτη κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, η ΕΕ ενέκρινε διάφορα περιοριστικά μέτρα
υπό τη μορφή κυρώσεων. Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία της 3η
Απριλίου 2017, η ΕΕ υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς αποκλεισμούς με
στόχο μια πολιτική μετάβαση υπό συριακή ευθύνη. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός
βοήθειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της συριακής κρίσης, και η ΕΕ και τα κράτη
μέλη της έχουν χορηγήσει συνολικά περισσότερα από 24,9 δισεκατομμύρια EUR για
ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και οικονομική βοήθεια, καθώς και για να στηρίξουν τη
σταθεροποίηση. Από το 2017, η ΕΕ διοργανώνει ετησίως διασκέψεις των Βρυξελλών,
υπό την κοινή προεδρία των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της
Συρίας και της ευρύτερης περιοχής». Πρωταρχικός στόχος των διασκέψεων αυτών
ήταν η στήριξη του συριακού λαού και η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για την
εξεύρεση βιώσιμης πολιτικής λύσης στη συριακή κρίση σύμφωνα με την απόφαση 2254
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όλες οι διασκέψεις των Βρυξελλών
μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί με τα πλέον κρίσιμα ανθρωπιστικά ζητήματα, καθώς και
τα ζητήματα ανθεκτικότητας τα οποία επηρεάζουν τους Σύριους και τις κοινότητες που
φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες, τόσο στη Συρία όσο και στη γειτονική περιοχή.
Ι. Τυνησία
Από την επανάσταση του 2011 στην Τυνησία, η ΕΕ έχει παράσχει πολιτική, οικονομική
και τεχνική στήριξη για τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας. Νομική βάση της διμερούς
σχέσης παραμένει η συμφωνία σύνδεσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 1998.
Το 2012, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε, η ΕΕ και η Τυνησία
συμφώνησαν να καθιερώσουν μια «προνομιακή εταιρική σχέση» με ένα λεπτομερές
σχέδιο δράσης για το 2013-2017. Τον Ιούλιο του 2018, το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-
Τυνησίας ενέκρινε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της προνομιακής εταιρικής
σχέσης ΕΕ-Τυνησίας για την περίοδο 2018-2020. Η Τυνησία και η ΕΕ δρομολόγησαν
εταιρική σχέση κινητικότητας, τον Μάρτιο του 2014, η οποία οδήγησε στην έναρξη
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με την απλούστευση της
έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή. Οι διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική και
σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2015 και
βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συναινετική έγκριση του νέου Συντάγματος στην Τυνησία, τον
Ιανουάριο του 2014, και η επιτυχής διοργάνωση βουλευτικών και προεδρικών εκλογών,
τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2014, καθώς και οι πολυαναμενόμενες δημοτικές εκλογές
που ακολούθησαν τον Μάιο του 2018, αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός
για τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας.
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ). Μέσω
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, παρακολουθεί την εφαρμογή της ΕΠΓ, με
ιδιαίτερη έμφαση στις ετήσιες εκθέσεις προόδου και τις αναθεωρήσεις της ΕΠΓ. Η
Επιτροπή παρακολουθεί την πολιτική κατάσταση στις χώρες εταίρους μέσω τακτικών
ανταλλαγών απόψεων με υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχη, εμπειρογνώμονες
και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Οι εξουσίες του προϋπολογισμού αποδίδουν
στο Κοινοβούλιο άμεση επιρροή ως προς τα ποσά που διατίθενται στα οικεία
χρηματοδοτικά μέσα. H έγκριση του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη για τη σύναψη
οποιασδήποτε νέας εμπορικής συμφωνίας με τους νότιους εταίρους της ΕΠΓ. Το
Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να συναινέσει για οιαδήποτε νέα εμπορική συμφωνία,
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών
ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με το Μαρόκο και την Τυνησία.
Οι τακτικές διμερείς σχέσεις με τα κοινοβούλια των νότιων χωρών εταίρων διατηρούνται
μέσω των μόνιμων αντιπροσωπειών. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις με το κοινοβούλιο
του Μαρόκου αναβαθμίστηκαν με τη δημιουργία μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής
(JPC) το 2010. Μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή δημιουργήθηκε επίσης με την Τυνησία
το 2016 και με την Αλγερία το 2018. Οι κοινοβουλευτικές σχέσεις με τη Συρία
έχουν ανασταλεί λόγω του εμφύλιου πολέμου, ενώ τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις
εμποδίζει, επίσης, το ισχύον πλαίσιο στη Λιβύη. Το Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει σε
διάφορες αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στις νότιες χώρες εταίρους και
παρέχει βοήθεια στην Τυνησία στο πλαίσιο του προγράμματός του για τη στήριξη
της δημοκρατίας. Σε περιφερειακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), η οποία
ετησίως πραγματοποιεί μία σύνοδο ολομέλειας και αρκετές συνεδριάσεις επιτροπών.
Το Κοινοβούλιο του Μαρόκο ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Christos Trapouzanlis / Kirsten Jongberg
09/2022
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