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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 488/2012, του Pär-Anders Aronsson, σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ για παράνομο εποικισμό στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προβάλει εμπεριστατωμένο επιχείρημα ζητώντας την επιβολή κυρώσεων στο 
Ισραήλ λόγω της πολιτικής εποικισμού που ακολουθεί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. 
Επισημαίνοντας ότι ο πολιτικός διάλογος και οι δημόσιες δηλώσεις δεν έχουν αποδώσει 
καρπούς, προτείνει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα και να επιβληθούν α) εμπορικές 
κυρώσεις στα προϊόντα που παράγονται στα κατεχόμενα εδάφη, β) οικονομικές κυρώσεις 
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί σε εξέχουσες προσωπικότητες της ισραηλινής διοίκησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Ο αναφέρων ορθώς επισημαίνει δύο σημαντικές πτυχές των ενεργειών της ΕΕ σχετικά με την 
πολιτική του Ισραήλ για τα κατεχόμενα εδάφη (Υψίπεδα του Γκολάν, Λωρίδα της Γάζας, 
Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ) – τη μη αναγνώριση 
από την ΕΕ ότι τα εδάφη αυτά αποτελούν τμήμα του Ισραήλ και την ανάγκη για πλήρη 
σεβασμό προς το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ) στα εδάφη αυτά.  Η τήρηση του ΔΑΔ 
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έχει πρωταρχική σημασία τόσο ως προς την κατάσταση του παλαιστινιακού πληθυσμού ο 
οποίος έχει το καθεστώς των προστατευόμενων προσώπων στο πλαίσιο του ΔΑΔ, όσο και 
αναφορικά με την πολιτική εποικισμού του Ισραήλ.  Η ΕΕ γνωστοποιεί τη θέση της διαρκώς 
και με έμφαση ότι οι εποικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, αποτελούν 
εμπόδιο για την επίτευξη της ειρήνης και απειλούν να καταστήσουν τη λύση των δύο κρατών 
αδύνατη. Το Συμβούλιο απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ να τερματίσει όλες 
τις ενέργειες εποικισμού, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής επέκτασης των οικισμών, και 
να καταργήσει όλα τα προκεχωρημένα φυλάκια που κατασκευάστηκαν μετά τον Μάρτιο του 
2011. 
Η εφαρμογή ομόφωνης αυτής πολιτικής γραμμής εξυπηρετείται καλύτερα συμμετέχοντας σε 
διαρκή πολιτικό διάλογο με τις ισραηλινές αρχές, που μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε 
συστηματικά τις απόψεις της ΕΕ και να εκδηλώνουμε τις ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με το 
ζήτημα των εποικισμών καθώς και για άλλα ζητήματα σχετικά με τις διαφορές και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο εντός του Ισραήλ όσο και στα κατεχόμενα 
εδάφη. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται με τις ισραηλινές αρχές, σε πολιτικό επίπεδο, στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και, σε επίπεδο εργασίας, στο πλαίσιο της 
Υποεπιτροπής για τον Πολιτικό Διάλογο και τη Συνεργασία καθώς και της Άτυπης Ομάδας 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.· 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο πολιτικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά διαβήματα και 
δημόσιες δηλώσεις είναι χρήσιμα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχουν χρησιμοποιηθεί και 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση στο μέλλον.  Η εφαρμογή των μέσων αυτών 
έναντι του Ισραήλ έχει συμβάλει: 

 στην αύξηση του ορίου ηλικίας για την πλειοψηφία των παλαιστίνιων παιδιών από 16 
έως 18 ετών που υπάγονται στο ισραηλινό στρατιωτικό δίκαιο, έτσι ώστε να καταστεί 
όμοιο με το όριο ηλικίας των ισραηλινών παιδιών που υπάγονται στο ισραηλινό 
πολιτικό δίκαιο· 

 στην επίτευξη συμφωνίας (Μάιος 2012) μεταξύ των ισραηλινών αρχών και ορισμένων 
Παλαιστίνιων απεργών πείνας που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές· 

 στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την κατάσταση των 
παλαιστίνιων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμμετείχαν σε 
ειρηνικές διαδηλώσεις (που είχε ως αποτέλεσμα, όπως και στην υπόθεση Αμπού 
Ράχμα, την απελευθέρωσή τους)· 

 στην ένταξη της κατάστασης στη Ζώνη Γ της Δυτικής Όχθης, στην κορυφή της 
διεθνούς ημερήσιας διάταξης, σχετικά με: κατεδαφίσεις σπιτιών και εξώσεις, 
οικοδομικές άδειες σε παλαιστινιακά χωριά, περιορισμούς σχετικά με τη χρήση γης 
και την οικοδόμηση οικισμών (κυρίως σε ιδιωτικές παλαιστινιακές εκτάσεις), τη 
θεμελιώδη σημασία της Ζώνης Γ για τη βιωσιμότητα του παλαιστινιακού κράτους. 

Εκτός των ανωτέρω, η Επιτροπή διασφάλισε ότι η σχετική νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται 
έτσι ώστε να αποτραπεί στους ισραηλινούς οικισμούς να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
παρέχει η διμερής συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ. 
 Από το 2005, προϊόντα που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στα 

κατεχόμενα εδάφη δεν επωφελούνται προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης 
σύμφωνα με τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και ως εκ τούτου υπόκεινται στην 
καταβολή δασμών.  H λεγόμενη τεχνική συμφωνία (ΤΣ) επικαιροποιήθηκε το 2012 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm).  Συνεπώς, η διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ΤΣ 
από πλευράς ΕΕ ενισχύονται με διάφορους τρόπους. 
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 Η επιβάρυνση από την ταύτιση των εισαγωγών που προέρχονται πέραν των προ του
1967 συνόρων του Ισραήλ και τηn αίτηση προτιμησιακού καθεστώτος σύμφωνα με 
τους κανόνες προέλευσης της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, μετατοπίζεται από τις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στους εισαγωγείς. 

 Ο κατάλογος των ταχυδρομικών κωδικών των περιοχών προ του 1967 συνόρων του 
Ισραήλ, ο οποίος είναι το τεχνικό μέσο αναφοράς για τέτοιου είδους εξακρίβωση, 
γίνεται πολύ περισσότερο πλήρης και διεξοδικός. 

 Ο κατάλογος των ταχυδρομικών κωδικών των περιοχών των προ του 1967 συνόρων 
του Ισραήλ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΓΔ-TAXUD. 

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την 
Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ΕΔΜΑ) στις 14 Μαΐου 2012, η Επιτροπή 
χαρτογραφεί τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ ως προς την επισήμανση της καταγωγής, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ορθή επισήμανση των αγαθών που παράγονται 
στους ισραηλινούς οικισμούς, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών 
στην ΕΕ σε περιπτώσεις που η επισήμανση θα μπορούσε να είναι παραπλανητική.

Η πολιτική της ΕΕ έναντι του Ισραήλ αποδίδει άμεση προτεραιότητα στις κοινές αξίες και 
στην επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.  Αυτό αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι η «αναβάθμιση» των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ που έχει συμφωνηθεί από 
την ΕΕ το 2008 έχει ανασταλεί από τον Ιούνιο του 2009 λόγω της πολιτικής κατάστασης 
έπειτα από την ισραηλινή επιχείρηση «Συμπαγές μολύβι» στη Γάζα (Δεκέμβριος 2008 –
Ιανουάριος 2009).  Ειδικότερα, η δήλωση της η ΕΕ που εγκρίθηκε κατά την παραμονή του
9ου Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2009, 
θεσπίζει σαφή σχέση ανάμεσα στην «αναβάθμιση» και (i) «τις κοινές αξίες και των δύο 
μερών, και ειδικότερα τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το 
κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη χρηστή διακυβέρνηση και το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο», και (ii) «το ευρύ φάσμα των κοινών μας συμφερόντων και στόχων, 
συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης της Ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης μέσω της 
εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών, την προαγωγή της ειρήνης, της ευημερίας και της 
σταθερότητας στη Μέση Ανατολή» Η πολιτική αυτή γραμμή έχει επιβεβαιωθεί 
επανειλημμένως, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, τον 
Ιούλιο 2012. Στην πιο πρόσφατη περίπτωση, η ΕΕ δήλωσε ρητώς ότι η συζήτηση για την 
εφαρμογή πεδίων πιθανής μελλοντικής συνεργασίας με το Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί «όταν 
θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία προς την αναβάθμιση των διμερών 
σχέσεων». Πρέπει να σημειωθεί ότι, για την περιγραφή της σχέσης ανάμεσα στην
«αναβάθμιση», αφενός και τις κοινές αξίες και την πρόοδο στην ΕΔΜΑ, αφετέρου, η ΕΕ 
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «προϋποθέσεις». Συνεπώς, οι διμερείς σχέσεις με το 
Ισραήλ διεξάγονται σε πρακτικό επίπεδο, με βάση το Σχέδιο Δράσης ΕΠΓ ΕΕ-Ισραήλ που 
εγκρίθηκε το 2005, τη στιγμή που πολλές μεσογειακές χώρες – π.χ. το Μαρόκο, η Ιορδανία, η 
Παλαιστίνη – έχουν δρομολογήσει και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασιών 
Σχεδίου Δράσης νέας γενιάς, ως πολιτικού πλαισίου της σχέσης τους με την ΕΕ. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ΕΕ δεν ευνοεί την επιβολή εμπορικών κυρώσεων στο πλαίσιο 
των διμερών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ. Το εμπόριο θεωρείται ως ένα στοιχείο 
δημιουργίας, ανάπτυξης και ως εκ τούτου οι εμπορικοί περιορισμοί θεωρούνται 
επιβεβλημένοι μόνον όταν δεν υπάρχει κανένα άλλο κοινό σημείο επαφής, πράγμα που δεν 



PE513.189v01-00 4/4 CM\939005EL.doc

EL

συμβαίνει στην περίπτωση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ. Ούτε η προσφυγή 
στο μέτρο της απαγόρευσης των εισαγωγών των αγαθών από τους οικισμούς, ούτε η 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε μποϊκοτάζ κατά των εισαγωγών αυτών, αποτελούν λύση. 
Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αμέριστη προσοχή την ανάπτυξη των διμερών 
σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις κοινές αξίες και την πρόοδο 
στην ΕΔΜΑ. 


