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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 
2020
(2019/2209(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη δρομολόγηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα στις 7 
Μαΐου 2009 ως μια κοινή προσπάθεια της ΕΕ και των έξι ανατολικών εταίρων της, 
συγκεκριμένα της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας,

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης που πραγματοποιήθηκαν το 2011 στη Βαρσοβία, το 2013 στο Βίλνιους, το 2015 
στη Ρίγα και το 2017 στις Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και 
της Γεωργίας, αφετέρου1, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, 
αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου2, και της συμφωνίας σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Ουκρανίας, αφετέρου3, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών 
ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA),

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Euronest, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του φόρουμ της 
κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, της Επιτροπής των 
Περιφερειών και της Διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΤΠΑΑΕΣ),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με [...],

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με 
την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και την ανατολική εταιρική σχέση,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή 
επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων4, της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την 

1 ΕΕ L 261 της 30.8.2014, σ. 4.
2 ΕΕ L 260 της 30.8.2014, σ. 4.
3 ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.
4 ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 2.



PE646.863v01-00 4/8 PR\1196889EL.docx

EL

αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας5, της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά 
με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων 
συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία6, της 23ης Νοεμβρίου 
2016 σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους7, της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης8, της 19ης 
Απριλίου 2018 σχετικά με τη Λευκορωσία9, της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα 
κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή10, της 4ης Ιουλίου 
2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου11, 
της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 9712, της 14ης 
Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη 
Μολδαβία13, της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας 
σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία14 και της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την 
εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία15, 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της 
συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 201716 και της 4ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν17,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση βασίζεται σε μια κοινή δέσμευση 
μεταξύ της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
εμβάθυνση των σχέσεών τους και τήρηση του διεθνούς δικαίου και των βασικών αξιών, 
όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού τομέα, 
καθώς και μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

5 ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 110.
6 ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
7 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 58.
8 ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 42.
9 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 100.
10 ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 97.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0284.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0375.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0458.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0457.
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0518.
16 ΕΕ C 356, της 4.10.2018, σ. 130.
17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0294.
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χρηστής διακυβέρνησης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και όλων των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μόνο στο μέτρο 
που τηρούνται οι βασικές αυτές αξίες και αρχές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης επέλεξαν να 
επιδιώξουν στενότερη πολιτική, ανθρώπινη και οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ 
μέσω της σύναψης φιλόδοξων συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) με σφαιρικές και σε βάθος 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), καθώς και καθεστώτων απαλλαγής από 
την υποχρέωση θεώρησης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει δυνατότητα για ακόμη πιο προηγμένες μορφές 
συνεργασίας και ολοκλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθούν 
ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις εγκαίρως και με βιώσιμο τρόπο·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των 
εταίρων της ΕΕ στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης εξακολουθούν να 
απειλούνται από ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη χρήση βίας ή την 
απειλή βίας κατά την επίλυση των συγκρούσεων και συμμερίζεται τη δέσμευση της ΕΕ 
να στηρίξει την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία 
όλων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων 
συνόρων τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τους κανόνες και τις αρχές·

1. συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

α) να αναγνωρίσουν και να επιδιώξουν τον συνεχή μετασχηματιστικό αντίκτυπο 
της πολιτικής της ανατολικής εταιρικής σχέσης με σκοπό να επιτευχθούν 
πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και νομικές αλλαγές στις τρεις 
συνδεδεμένες χώρες εταίρους·

β) να αναγνωρίσουν ότι οι χώρες που προβαίνουν σε ολοκληρωμένες 
μεταρρυθμίσεις και αναλαμβάνουν δράση για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια 
του άρθρου 49 της ΣΕΕ μπορούν να είναι επιλέξιμες για προσχώρηση στην 
ΕΕ, μέσω μιας διαδικασίας σταδιακής ένταξης·

γ) να ενστερνιστούν ένα ενισχυμένο και μελλοντοστραφές όραμα για την 
επόμενη δεκαετία της ανατολικής εταιρικής σχέσης, με στόχο τη διασφάλιση 
διαρκών και μη αναστρέψιμων επιτευγμάτων και την εμβάθυνση της 
συνεργασίας ΕΕ-ανατολικής εταιρικής σχέσης· 

δ) να διατηρήσουν τον χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης, λειτουργώντας ως μοχλός για τη βελτίωση της δημοκρατικής 
λογοδοσίας, την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση, την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των πολιτών και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· 

ε) να δρομολογήσουν μια διαδικασία για τη δημιουργία ενός κοινού οικονομικού 
χώρου που θα διευκολύνει τη βαθύτερη πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση 
με την ΕΕ·
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στ) να εκπονήσουν πρόσθετα μέτρα για βαθύτερη ολοκλήρωση, όπως σε 
επιλεγμένους οργανισμούς της ΕΕ, προγράμματα και πρωτοβουλίες εντός της 
ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με τους υφιστάμενους όρους και σύμφωνα με την 
αρχή των αναλογικών κερδών·

ζ) να παράσχουν μεγαλύτερη χρηματοδοτική βοήθεια, μεταξύ άλλων και στο 
πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων που βρίσκονται επί του 
παρόντος υπό νομοθετική διαπραγμάτευση· η βοήθεια αυτή θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των επιμέρους εταίρων και να 
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

η) να διασφαλίσουν ότι τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 
2020 περιλαμβάνουν ενισχυμένες δεσμεύσεις της ΕΕ και δέσμευση από τις 
χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να επιτύχουν αποτελέσματα με τα 
δικά τους μέσα·

Διαρθρωμένος διάλογος, οικοδόμηση του κράτους και δημοκρατική λογοδοσία
θ) να αναγνωρίσουν το καθεστώς συνδεδεμένης εταιρικής σχέσης των 

προηγμένων χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και ιδίως των 
υπογραφόντων τις ΣΣ με σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών, ώστε να καλυφθεί η αμοιβαία ανάγκη για περισσότερους χώρους 
πολιτικού διαλόγου, περαιτέρω οικονομικής συνεργασίας και νομοθετικής 
εναρμόνισης· 

ι) να συμμετάσχουν περαιτέρω στην οικοδόμηση του κράτους και στην ενίσχυση 
των θεσμών, θέτοντας στη διάθεση πρωτίστως των συνδεδεμένων εταίρων 
μέσα παρόμοια με την ομάδα στήριξης για την Ουκρανία· οι ισχυροί, 
ανεξάρτητοι και αποτελεσματικοί θεσμοί σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατική λογοδοσία, την 
αποολιγαρχοποίηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της άλωσης του 
κράτους·

ια) να αναγνωρίσουν και να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων των 
συνδεδεμένων χωρών για την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας τους· 
παρόμοια προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί στη συνεργασία μεταξύ όλων 
των εταίρων της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε διάφορα θέματα· 

ιβ) να ενθαρρύνουν την πλήρη συμμόρφωση των εκλογικών διαδικασιών με τα 
διεθνή πρότυπα, τις συστάσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας·

Οικονομική πολιτική και ανάπτυξη κοινού οικονομικού χώρου
ιγ) να αναγνωρίσουν ότι η εφαρμογή των DCFTA αποδείχθηκε επαρκώς επιτυχής 

ώστε να μπορεί να οδηγήσει σταδιακά στο άνοιγμα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ 
σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα και τις απαιτήσεις της ΕΕ·

ιδ) να έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή των 
χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης που είναι επιλέξιμες και πρόθυμες 
στην Ενεργειακή Ένωση, την Κοινότητα Μεταφορών και την Ψηφιακή Ενιαία 
Αγορά, και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων· 
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ιε) να διασφαλίσουν την περαιτέρω συμμετοχή των χωρών της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη νέα ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία·

ιστ) να εγκρίνουν ένα συνολικό σχέδιο οικοδόμησης υποδομών με στόχο τη 
βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της από την 
ανατολική εταιρική σχέση, καθώς και μεταξύ των ίδιων των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης· 

ιζ) να επεκτείνουν σε άλλους συνδεμένους εταίρους την προσέγγιση που 
χρησιμοποιεί η ΕΕ στις προσπάθειές της να στηρίξει την ανάκαμψη της 
ουκρανικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής και ευέλικτης 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και μέσων και συμμετοχής και 
συντονισμού των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και χορηγών, καθώς 
και μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος για τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
(ΑΞΕ)· 

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου
ιη) να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην ΕΕ αυξάνοντας 

την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από τις χώρες της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης και παρέχοντας κοινωνικές εγγυήσεις·

ιθ) να επεκτείνουν τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης σε προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής 
κατάρτισης και ανταλλαγών, όπως το Erasmus+ και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»·

κ) να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή συνεργασία εντός της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης μέσω της έναρξης ενός πανεπιστημίου της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης που θα επικεντρώνεται στη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημόσια 
διοίκηση·

κα) να διασφαλίσουν ότι όλα τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ περιλαμβάνουν 
μια διάσταση ισότητας των φύλων και απευθύνονται στις πιο μειονεκτούσες 
και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες· 

Ασφάλεια και σταθερότητα
κβ) να αναγνωρίσουν τη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας για τη 

μελλοντική ανάπτυξη των μελών της ανατολικής εταιρικής σχέσης 
ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές συγκρούσεις·

κγ) να αναγνωρίσουν τη μοναδική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν 
οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά 
των συνδεδεμένων εταίρων στις αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας (ΚΠΑΑ)· να εμβαθύνουν τη συνεργασία στις αμυντικές πολιτικές 
που σχετίζονται με την ΕΕ· 

Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών
κδ) να αναγνωρίσουν τη συμβολή των φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στις διαδικασίες 
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εκδημοκρατισμού και μεταρρύθμισης στις χώρες τους και σε ολόκληρη την 
περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να συνεχίσουν να στηρίζουν τις 
δραστηριότητές τους και να διασφαλίζουν το εργασιακό τους περιβάλλον·

κε) να εντείνουν τη στήριξη της ΕΕ και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των 
τοπικών αρχών και την παροχή σε αυτές της δυνατότητας να εφαρμόσουν 
εθνικές μεταρρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο· να ενθαρρύνουν τις τακτικές 
ανταλλαγές μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών σχετικά με τα 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

Καλύτερη επικοινωνία 
κστ) να αυξήσουν την προβολή της στήριξης που παρέχεται από την ΕΕ στις χώρες 

της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. 


