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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο
(2021/2878(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τον Λίβανο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1275 του Συμβουλίου1 και την απόφαση 
(ΚΕΠΠΑ) 2021/1277 του Συμβουλίου2 της 30ής Ιουλίου 2021 σχετικά με περιοριστικά 
μέτρα λόγω της κατάστασης στον Λίβανο,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
4 Αυγούστου 2021 κατά την τρίτη διεθνή διάσκεψη προς υποστήριξη του λαού του 
Λιβάνου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν κοινής πρόσκλησης του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας,

– έχοντας υπόψη την ενημέρωση σχετικά με τον Λίβανο που περιλαμβάνεται στην ετήσια 
έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2020, 
της 21ης Ιουνίου 2021,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) 
και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), της 23ης Μαρτίου 2021, με 
τίτλο «Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity» (Περιοχές 
που πλήττονται από την πείνα: έγκαιρες προειδοποιήσεις FAO-WFP σχετικά με την 
οξεία επισιτιστική ανασφάλεια), σύμφωνα με την οποία ο Λίβανος διατρέχει κίνδυνο 
λιμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με το πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση, την ανάκαμψη 
και την ανασυγκρότηση του Λιβάνου, που εγκρίθηκε από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την 
Παγκόσμια Τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 28ης 
Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την παραίτηση του εντολοδόχου πρωθυπουργού του 
Λιβάνου,

– έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου 
αφετέρου3, της 30ής Μαΐου 2006, και την απόφαση αριθ. 1/2016 του Συμβουλίου 
Σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου, της 11ης Νοεμβρίου 2016, διά της οποίας συμφωνούνται οι 
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβάνου4,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 1559 της 2ας Σεπτεμβρίου 2004 και 1701 της 11ης 

1 ΕΕ L 277 I της 2.8.2021, σ. 1.
2 ΕΕ L 277 I της 2.8.2021, σ. 16.
3 ΕΕ L 143 της 30.5.2006, σ. 2.
4 ΕΕ L 350 της 22.12.2016, σ. 114.
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Αυγούστου 2006 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τα οποία ζητείται ο 
αφοπλισμός των ένοπλων ομάδων στον Λίβανο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο έχει επιδεινωθεί 
δραματικά μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου 2020, που είχε 
ως αποτέλεσμα 218 νεκρούς και 7.000 τραυματίες και για την οποία κανένας 
αξιωματούχος δεν έχει λογοδοτήσει μέχρι σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 2.750 
τόνοι νιτρικού αμμωνίου που ανατίναξαν το λιμάνι της Βηρυτού θα μπορούσαν να 
προορίζονται για τη Συρία, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η εφημερίδα The 
Guardian και η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εταιρεία που παρείχε το νιτρικό αμμώνιο ενδεχομένως συνδεόταν με εταιρείες που 
ανήκουν σε τρεις Ρωσοσύριους επιχειρηματίες που διατηρούν στενούς δεσμούς με τον 
Σύριο πρόεδρο Bashar al-Assad·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού ήταν αντανάκλαση μιας ήδη 
δεινής οικονομικής και πολιτικής κατάστασης, όπως φάνηκε και στις μαζικές 
διαδηλώσεις του Οκτωβρίου 2019, που κατήγγελλαν την ανεξέλεγκτη κρατική 
διαφθορά και ζητούσαν δημόσιες υπηρεσίες και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις 
κοσμικού χαρακτήρα. Οι διαδηλώσεις αυτές έγιναν γνωστές και ως «Οκτωβριανή 
Επανάσταση» του Λιβάνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αιτήματα αυτά προέρχονταν 
από Λιβανούς πολίτες ανεξαρτήτως θρησκευτικού και κοινωνικού υπόβαθρου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι η οικονομική συρρίκνωση 
του Λιβάνου ήταν ενδεχομένως μία από τις πιο «βάναυσες» που συνέβησαν στον κόσμο 
τα τελευταία 150 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθωρισμός ανήλθε στο 84 % το 
2020 και αναμένεται να ανέλθει στο 100 % το 2021·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση και η έκθεση του 
ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου 2021 αποκαλύπτει ότι πάνω από το 74 % του πληθυσμού του 
Λιβάνου ζει σε συνθήκες φτώχειας και το 82 % σε πολυδιάστατη φτώχεια5· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των παιδιών στον Λίβανο παραλείπει αναγκαστικά 
το βραδινό γεύμα σε καθημερινή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 
Σύριων προσφύγων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας αυξήθηκε από 55 % σε 
89 % εντός 12 μηνών έως το τέλος του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2021 μόνο το 17 % του πληθυσμού είχε εμβολιαστεί πλήρως κατά της 
νόσου COVID-19·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποτίμηση-ρεκόρ του νομίσματος του Λιβάνου κατά 90 % 
από τα τέλη του 2019 έδωσε τη δυνατότητα στους πλουσιότερους της χώρας να 
αποσβέσουν την αξία του χρηματοοικονομικού χρέους τους, εις βάρος του 
πρωτοφανούς πληθωρισμού, ο οποίος είχε δυσμενείς επιπτώσεις για το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική επιτροπή του 
κοινοβουλίου του Λιβάνου απέρριψε το σχέδιο της κυβέρνησης για διάσωση με ίδια 
μέσα, που θα επέτρεπε τη διατήρηση των αποταμιεύσεων του 98 % του πληθυσμού 

5 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Δυτική Ασία, Multidimensional poverty in Lebanon 
(2019-2021): Painful reality and uncertain prospects (Πολυδιάστατη φτώχεια στον Λίβανο (2019-2021): 
Οδυνηρή πραγματικότητα και αβέβαιες προοπτικές), 3 Σεπτεμβρίου 2021.
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εξασφαλίζοντας τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσεις 
κάτω των 500 000 δολαρίων ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπο με τις 
επικρίσεις των βουλευτών σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) δημοσίευσε τρεις δηλώσεις που υποστηρίζουν το προτεινόμενο 
κυβερνητικό σχέδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτές που απέρριψαν το σχέδιο 
ανάκαμψης έχουν ίδιο συμφέρον προστασίας των συμφερόντων των τραπεζών του 
Λιβάνου, δεδομένων των σχέσεών τους ως μετόχων ή με μετόχους των εν λόγω 
τραπεζών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις κατά των παράνομων κερδών αποτελούν μέρος της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, κάτι που είναι ιδιαίτερα αναγκαίο 
για την επίλυση της λιβανικής κρίσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2021 θέσπισε 
ένα πλαίσιο στοχευμένων κυρώσεων κατά προσώπων και οντοτήτων που ευθύνονται 
για την υπονόμευση της δημοκρατίας ή του κράτους δικαίου στον Λίβανο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η απαγόρευση ταξιδίου στην 
ΕΕ και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για διαρκή παρεμπόδιση του σχηματισμού 
κυβέρνησης ή σοβαρή υπονόμευση της διεξαγωγής εκλογών, για παρεμπόδιση ή 
υπονόμευση της εφαρμογής σχεδίων που έχουν εγκριθεί από τις λιβανικές αρχές και 
στηρίζονται από την ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της λογοδοσίας και της χρηστής 
διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ή για 
σοβαρό οικονομικό παράπτωμα όσον αφορά τα δημόσια κονδύλια, για πράξεις που 
καλύπτονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, και για 
παράνομη εξαγωγή κεφαλαίου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που διέρρευσαν, οι 
λιβανικές τελωνειακές και στρατιωτικές αρχές και οι αρχές ασφαλείας, καθώς και οι 
δικαστικές αρχές, είχαν προειδοποιήσει τις διαδοχικές κυβερνήσεις για το επικίνδυνο 
απόθεμα εκρηκτικών χημικών ουσιών στο λιμάνι της Βηρυτού τουλάχιστον 10 φορές 
σε διάστημα έξι ετών, αλλά δεν λήφθηκαν μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαίνοντα 
πολιτικά πρόσωπα του Λιβάνου παρεμπόδισαν την τοπική έρευνα για την επακόλουθη 
έκρηξη, ενώ οι αρχές απέλυσαν τον πρώτο ανακριτή όταν κλήτευσε πολιτικά πρόσωπα 
για ανάκριση και απέρριψαν τα αιτήματα του δεύτερου ανακριτή για άρση της ασυλίας 
των βουλευτών που κρίθηκαν ύποπτοι και για ανάκριση ανώτερων στελεχών των 
δυνάμεων ασφαλείας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Riad Salameh, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του 
Λιβάνου από το 1993, εφαρμόζει μια στρατηγική που υπαγορεύει την εξόφληση των 
υφιστάμενων πιστωτών με ολοένα και μεγαλύτερο δανεισμό, όπως ένα σύστημα Ponzi, 
κάτι που είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη νομισματική κατάρρευση στα τέλη του 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Salameh φέρεται να έχει αναστείλει έρευνες για απάτη 
στην Κεντρική Τράπεζα, καθώς και έναν διεθνή έλεγχο που απαιτείται για την 
αποδέσμευση της βοήθειας του ΔΝΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι Γάλλοι και Ελβετοί 
δικαστές για την καταπολέμηση της διαφθοράς διερευνούν —από τον Ιούλιο του 
2021— τον ίδιο και άλλους συγγενείς και συναδέλφους του για εικαζόμενη παράνομη 
μεταφορά κεφαλαίων από τον Λίβανο προς ελβετικές τράπεζες και τον Παναμά, και για 
ξέπλυμα εκατομμυρίων στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο μέσω ακινήτων·
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron, μετά τις επισκέψεις 
του στη χώρα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020, παρουσίασε λεπτομερή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση του Λιβάνου, την ενίσχυση της διεθνούς βοήθειας 
και τη στήριξη της οικονομίας του·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί 13 μήνες η πολιτική τάξη του Λιβάνου δεν κατάφερε να 
σχηματίσει κυβέρνηση και να προβεί σε επείγουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
παρά τη δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων να τηρήσουν το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα του χάρτη πορείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 
σχηματίστηκε κυβέρνηση·

1. θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση του Λιβάνου είναι μια ανθρωπογενής καταστροφή 
που προκλήθηκε από έναν μικρό αριθμό ατόμων της κυρίαρχης πολιτικής τάξης· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις μη αναστρέψιμες ζημίες που υπέστη ο 
πληθυσμός του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων της διαρροής εγκεφάλων και της 
εξάντλησης των ανθρώπινων πόρων, που είναι απαραίτητοι για την ανάκαμψη και τη 
δημοκρατική ζωή της χώρας· πιστεύει ότι η επιβολή της λογοδοσίας, η διεξαγωγή 
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και η παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να 
αντισταθμίζουν οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα στους κόλπους της πολιτικής τάξης 
του Λιβάνου·

2. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την άρνηση της πλειοψηφίας του κοινοβουλίου του 
Λιβάνου και ορισμένων υπουργείων να συνεργαστούν με τις δικαστικές αρχές για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και την αποτελεσματική διερεύνηση της έκρηξης στο 
λιμάνι της Βηρυτού· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ενισχυθεί η τρέχουσα 
έρευνα σχετικά με την έκρηξη και να διασφαλιστεί ότι θα είναι ανεξάρτητη, 
αμερόληπτη και αποτελεσματική·

3. καλεί όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν πλήρως και να 
ενισχύσουν τις νέες στοχευμένες κυρώσεις της ΕΕ κατά των διεφθαρμένων ηγετών και 
των υπευθύνων για την υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στον 
Λίβανο, καθώς και κατά των συνεργατών τους· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο να διαθέσουν επειγόντως επαρκείς πόρους για 
την αποτελεσματική ανάπτυξη του νέου μηχανισμού και την έναρξη της διαδικασίας 
καταγραφής διεφθαρμένων ηγετών και των συνεργατών τους· καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και τους εταίρους τους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία, να 
συνεργαστούν για την καταπολέμηση της εικαζόμενης υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος 
από ορισμένους Λιβανέζους αξιωματούχους·

4. καλεί τη νεοσυσταθείσα κυβέρνηση να υποβάλει επειγόντως ένα σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης προκειμένου να σωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες του Λιβάνου που έχουν 
παραλύσει και οι μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας και να στηριχθούν η υγεία και η 
εκπαίδευση· παροτρύνει την κυβέρνηση να προβεί σε επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων με το ΔΝΤ· ζητεί τη σύσταση διεθνούς ειδικής ομάδας 
ανθρωπιστικής δράσης στο πλαίσιο των υπουργείων του Λιβάνου, υπό την εποπτεία 
του ΟΗΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και 
την εποπτεία της χρήσης των κονδυλίων· ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδοτική στήριξη 
από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η αγορά βασικών 
ειδών πρώτης ανάγκης, όπως τα καύσιμα, τα φάρμακα και τα σιτηρά, και να 
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διασφαλιστεί η διατήρηση των βασικών δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση·

5. παροτρύνει την ΕΕ να στείλει αποστολή παρατηρητών στον Λίβανο κάποιους μήνες 
πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2022· τονίζει ότι το χρονοδιάγραμμα που 
ορίζεται στο Σύνταγμα του Λιβάνου πρέπει να τηρείται και να μην αναβάλλεται από 
την πολιτική τάξη της χώρας·

6. επαινεί τη λιβανική κοινωνία για το γεγονός ότι οργανώθηκε επιδεικνύοντας υψηλό 
επίπεδο ανθεκτικότητας και αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι μιας παραδοσιακής 
πολιτικής τάξης που έχει φθαρεί από σεκταριστικές διαιρέσεις και διαφθορά· συγχαίρει, 
για παράδειγμα, τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης «The Order Revolves» που 
συγκέντρωσε μηχανικούς από τις λαϊκές διαμαρτυρίες κατά του πολιτικού συστήματος 
του Λιβάνου και ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του συνδικάτου των Λιβανέζων 
μηχανικών τον Ιούνιο του 2021·

7. καλεί τη διεθνή κοινότητα να παράσχει την αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη ώστε να 
μπορέσουν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας να 
εκπληρώσουν τον ουσιώδη ρόλο τους στην πρόληψη της περαιτέρω κατάρρευσης των 
κρατικών θεσμών, στην εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας και στη διασφάλιση της 
σταθερότητας·

8. καταδικάζει τις αποσταθεροποιητικές εξωτερικές παρεμβάσεις και προτρέπει τις 
λιβανικές αρχές να αντιταχθούν σθεναρά σε πρακτικές —μεταξύ άλλων από το 
καθεστώς Assad— που έχουν στόχο να καλύψουν τις καταγγελίες για συνενοχή στην 
έκρηξη νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι της Βηρυτού· τονίζει το ιδιαίτερο μερίδιο 
ευθύνης της Χεζμπολάχ και άλλων ομάδων όσον αφορά την καταστολή του λαϊκού 
κινήματος του Λιβάνου το 2019 και την πολιτική και οικονομική κρίση του Λιβάνου·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τον ρόλο του Λιβάνου ως κόμβου διακίνησης 
ναρκωτικών, και ιδίως της αμφεταμίνης Captagon·

10. ζητεί τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου με ανεξάρτητους δικαστές για τη διερεύνηση και 
τη δίωξη όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς που σχετίζονται άμεσα με τη λιβανική 
κρίση, για άτομα που διαμένουν στον Λίβανο ή στο εξωτερικό, το οποίο θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να διατάσσει την κράτησή τους και να τα εμποδίζει να συμμετέχουν 
περαιτέρω στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την ορθή 
διαδικασία και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·

11. τονίζει ότι, λόγω της ολοκληρωτικής καταστολής του καθεστώτος Assad κατά της 
λαϊκής εξέγερσης στη Συρία το 2011, ο Λίβανος έχει δεχτεί το υψηλότερο ποσοστό 
Σύριων προσφύγων στον κόσμο· επισημαίνει την ιδιαίτερη ευθύνη που βαρύνει το 
συριακό καθεστώς σε σχέση με τη συνέχιση αυτής της δραματικής ανθρωπιστικής 
κατάστασης, καθώς και το καθήκον της διεθνούς κοινότητας να συνδράμει πλήρως τον 
Λίβανο στη βάση της διεθνούς αλληλεγγύης·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και 
στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου.


