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                                          ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνχζα εξγαζία , ζην πξψην θαη δεχηεξν κέξνο γίλεηαη κηα 

αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο νηθνδφκεζεο ησλ Ηζξαειηλφ-Δπξσπατθψλ 

ρέζεσλ αλαθεξφκελε ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο θαη πιαίζηα 

πνπ έγηλαλ, μεθηλψληαο απφ ηελ πκθσλία πλεξγαζίαο ην 1975, 

ζπλερίδνληαο κε ηελ Δπξσκεζνγεηαθή πλεξγαζία ην 1995, ηελ 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο ην 2004 θαη ην ρέδην Γξάζεο 

θαηαιήγνληαο ζηελ ζπκθσλία απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ην 2010(ACAA). Ακέζσο κεηά βιέπνπκε ηελ 

επίζεκε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηελ Ηζξαειηλφ-

Παιαηζηηληαθή δηακάρε, ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ ζην Ηζξαήι, ζηα 

θαηερφκελα εδάθε  αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ηζξαήι ζηελ Δ.Δ. θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο θαη θπξίσο ζηε κε ζηξαηησηηθή 

δηαρείξηζε θξίζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζην Ηζξαήι θαη ηελ Δ.Δ. είηε απηφ αθνξά ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο  νη νπνίεο είλαη θαιά αλαπηπγκέλεο είηε ηηο πνιηηηθέο 

πνπ είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθέο. 

 Δπίζεο ζεκαληηθφ θεθάιαην απνηειεί απηφ πνπ κηιάεη γηα ηελ 

Δπξχηεξε Δπξψπε, ηηο δηαθσλίεο θαη ηηο εληάζεηο θαη πσο ηειηθά  

θαηέιεμαλ λα ζπκθσλήζνπλ ζην ρέδην Γξάζεο.   Δλψ εθηελήο είλαη ε 

αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Ηζξαήι ζην Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ 

Πξφγξακκα ηεο Αζθάιεηαο  δηαπηζηψλνληαο ην θαη κέζα απφ δηάθνξα 

γξαθήκαηα πνπ δείρλνπλ ηα έξγα πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα θξάηε-κε κέιε.  

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα δνχκε κεξηθνχο ηνκείο ηεο 

Αζθάιεηαο μερσξηζηά, φπσο ηελ  Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα θαη πξννπηηθέο, 

αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ζέκα πξφθιεζεο γηα Ηζξαήι θαη 

Δπξψπε), ζπλεξγαζία σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ 

Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα απνηειεί θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή Δλέξγεηαο, ελψ βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Ηζξαήι είλαη ε Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα. Χζηφζν ε 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα απαηηεί πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία.  Όζν αθνξά ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή , ην Ηζξαήι έρεη επηθπξψζεη ην 1996 ηελ χκβαζε 

ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κίνην ην 2004 θαη κε βάζε 

απηή ηε ζχκβαζε ραξαθηεξίδεηαη σο αλαπηπζζφκελε ρψξα. ηηο 
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αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ην Ηζξαήι δελ έρεη «παξάδνζε» ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ απηψλ είηε κε εξγαιεία πνιηηηθήο είηε κε θίλεηξα 

δξάζεο. 

ην πξνηειεπηαίν θεθάιαην αλαιχνληαη νη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο ζρέζεηο 

Ηζξαήι θαη Δπξψπεο κεηά ηνλ πφιεκν ζηελ Γάδα ην 2008.ηνλ πφιεκν 

απηφ πάιη βιέπνπκε φηη ε ιχζε  ησλ δπν θξαηψλ παξακέλεη 

πξαγκαηνπνηήζηκνο ζηφρνο θαη ε Δ.Δ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη πξαθηηθή 

ππνζηήξημε κέζα απφ δηεζλείο απνζηνιέο. Δλψ ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ ηξνκνθξαηία έρνπκε δχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο ην 2005: 

ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ζπλεξγαζίαο 

γηα ηε κε δηαζπνξά ησλ ΟΜΚ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ην  Δπξ. πκβνχιην πηνζεηεί ηελ Δπξσπατθή Αληηηξνκνθξαηηθή 

ηξαηεγηθή,  έλα πιαίζην δξάζεο ηεο ΔΔ ζην ηνκέα ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ 

ζα πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο Πξφιεςεο, ηεο Πξνζηαζίαο, Γίσμεο θαη 

Αληίδξαζεο. Όκσο ε ζπλεξγαζία ΔΔ –Ηζξαήι κέλεη ζε εζληθό επίπεδν 

θαζψο ε πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ΔΠΓ πεξηιακβάλεη αξαβηθά θξάηε κε ζπκθέξνληα θαηά ηνπ Ηζξαήι 

Σέινο, ζα θαηαιήμνπκε αλαθεξφκελε ζ‟ έλα κειινληηθφ κνληέιν γηα ηηο 

ζρέζεηο  Ηζξαήι – Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ ε νκνηνγέλεηα απνηειεί 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ ψζεζε ησλ 

ζρέζεσλ Δ.Δ. θαη Ηζξαήι. Σν Ηζξαήι επηζπκνχζε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

ζηελ Δ.Δ. κηιψληαο γηα ηελ δεκηνπξγία  ελφο «κνλαδηθνχ κνληέινπ 

ζρέζεσλ κε ηελ ΔΔ». 
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1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ εβξατθή δσή ζηελ Δπξψπε, αηψλεο  ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ιακπεξά θψηα 

αιιά θαη ζθνηεηλέο ζθηέο πνπ πξνζθέξνπλ έλα βαζχ θαη νπζηαζηηθφ ππφβαζξν ζηε 

ζρέζε ηνπο
1
. Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ Ηζξαήι θαη Δ.Δ. έγηλε απίζηεπηα δπλαηή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ  Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) έρεη παίμεη θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζην ζέκα απηφ, αλνίγνληαο ηηο πφξηεο πξνο ην Ηζξαήι ζε νξηζκέλεο Δπξσπατθέο  

πξσηνβνπιίεο θαη απφ ηελ επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δ.Δ.
2
. Ζ 

Δπξψπε βιέπεη ηελ Μέζε Αλαηνιή σο ζηξαηεγηθή πεξηνρή. Δπίζεο, γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ην Ηζξαήι είλαη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο.  Δπίζεο, ην 

Ηζξαήι είλαη ν πην ελεξγφο ζπκκεηέρνλ ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο (ΔΠΓ)
3
. 

Οη Δπξσπαίνη εγέηεο κηινχλ γηα ηελ επηζπκία ηνπο λα αλαπηχμνπλ κηα «εηδηθή» ζρέζε 

κε ην Ηζξαήι.  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πξψηε ηνπο πκθσλία πλεξγαζίαο ην 1975, ην 

Ηζξαήι θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ απνιαχζεη κηα γφληκε ζρέζε ε νπνία 

αλαπηχρζεθε φια απηά ηα ρξφληα. Σν 1995,ην Ηζξαήι θαη ε Δπξψπε  ππέγξαςαλ ηελ 

πκθσλία χλδεζεο(Association Agreement), ε νπνία  ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2000. Σν 

ρέδην Γξάζεο( Action Plan) ηνπο,  ην 2005. Μηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο 

ζε δηάθνξα πεδία επηβεβαηψλεη φηη  ην Ηζξαήι θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε δεζκεχνληαη 

ζε κηα πην ζηελή θαη νηθεία αγθαιηά. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλαπηχμεη έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο  ζρέζεηο κε ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή, αθνινπζψληαο ηηο 

πκθσλίεο Όζιν κεηαμχ Ηζξαήι θαη ηεο Οξγάλσζεο γηα ηε απειεπζέξσζε ηεο 

Παιαηζηίλεο
4
. 

Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ θαηάθεξε ην Ηζξαήι ζηα πιαίζηα 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαηάθεξε λα ζπλάςεη θη άιιεο 

επηηπρεκέλεο ζπκθσλίεο ζε δηάθνξα πεδία, επηηξέπνληαο ην Ηζξαήι λα πθάλεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο Δπξψπεο θαη ην αληίζηξνθν. Σν Ηζξαήι θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε  έρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο θαη πιαίζηα φια απηά ηα 

ρξφληα. Σν 1975, ε πκθσλία πλεξγαζίαο, ην 1995 ε Δπξψ-Μεζνγεηαθή πλεξγαζία 

(ΔΜ, Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο) θαη πκθσλία χλδεζεο (Association 

Agreement). ε απηφ ην πιαίζην, ε ΔΔ θαη ην Ηζξαήι ζεκείσζαλ αξθεηέο εθζέζεηο 

πξνφδνπ- ην πξψην ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 κέρξη θαη ην πην πξφζθαην ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2009. Σν 2008, ην Ηζξαήι θαη ε Δ.Δ. πηνζέηεζαλ ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο 

                                                            
1Emanuele Ottolenghi (2011), Squaring the Circle? EU-Israel Relations and the Peace Process in the  
Middle East, http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-
and-the-peace-process-in-the-middle-east [θμερομθνία 19-03-2013] 
2 Europa,http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_israel_en.pdf ςελ.4 
*θμερομθνία 5-10-2012] 
3 Squaring the Circle sel. 5 
4 Emanuele Ottolenghi (2011), Squaring the Circle? EU-Israel Relations and the Peace Process in the 
Middle East, http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-
and-the-peace-process-in-the-middle-east,  p. 5 [θμερομθνία 6-10-2012] 

http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_israel_en.pdf
http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
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ην φπνην δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνσζήζεη ηε λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε θαη λα 

ελδπλακψζεη  ην δηάινγν γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε.
5
. 

Χζηφζν ππήξμαλ θη άιιεο ζπκθσλίεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ εκβάζπλζε απηήο 

ηεο ζρέζεο: ππεξεζίεο αέξα( Γεθέκβξηνο 2008), Ηζξαειηλή ζπκκεηνρή ζε Κνηλνηηθά 

Πξνγξάκκαηα( Απξίιηνο 2008), επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζπλεξγαζία( Μάξηηνο 

1996, Ηνχληνο 2003 θαη Ηνχιηνο 2004), απειεπζέξσζε κέηξσλ θαη εηζαγσγή 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ (Γεθέκβξηνο 2003) θ.α.
6
 Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη πξφζθαηε 

ζπκθσλία απνηέιεζε ε ζπκθσλία -Agreement on Conformity Assessment and 

Acceptance of industrial products (ACAA).Σν Μάξηην ηνπ 2010 ππνγξάθηεθε κε 

ζηφρν ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ απνδνρή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

Δίλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο  κε βάζε ηελ 

επζπγξάκκηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο κε εθείλα 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Οη ζρεηηθνί ηνκείο είλαη θπξίσο κεραλήκαηα, ειεθηξηθά 

πξντφληα, ηα πξντφληα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, παηρλίδηα, 

ηαηξηθέο ζπζθεπέο, ηηο ζπζθεπέο αεξίνπ θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα
7
.  

πλνπηηθά, κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πκθσλίεο κεηαμχ Ηζξαήι θαη ΔΔ είλαη νη 

εμήο: 

Δπξσ-Μεζνγεηαθή πλεξγαζία(ΔΜ)-Γηαδηθαζία Βαξθειώλεο 1995: 

Οη δηεζλείο αλαιχζεηο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990, έδεηρλαλ ηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ σο κηα πεξηνρή ππεξβνιηθά αζηαζή κε πνιιά θαη πνιππνίθηια 

πξνβιήκαηα. 

Μεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν ε επξσπατθή ελνπνίεζε σο δηαδηθαζία 

ζεζκνπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ ζρέζεσλ, πξνβάιιεηαη σο παξάγνληαο πεξηθεξεηαθήο 

ζηαζεξφηεηαο, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ αλνίγνπλ νη πξννπηηθέο δηεχξπλζεο θαζψο 

επίζεο θαη κέζσ ησλ εηδηθψλ ζπκθσληψλ θαη θαζεζηψησλ πνπ νη ζπκθσλίεο απηέο 

δεκηνπξγνχλ
8
.  

Οη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ κε ηελ Δ.Δ. απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1995, 

ιεηηνπξγνχλ πιένλ θάησ απφ ηελ Δπξσ-Μεζνγεηαθή πλεξγαζία(ΔΜ), 

πξνζθέξνληαο κηα πιαηθφξκα γηα ηελ αλάδεημε ελφο πνιπκεξνχο πιαηζίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε αδχλαηε αξρηθά, αιιά πνιιά ππνζρφκελε ζεζκηθή θπζηνγλσκία
9
.Ζ 

                                                            
5Emanuele Ottolenghi (2011), Squaring the Circle? EU-Israel Relations and the Peace Process in the 
Middle East, http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-
and-the-peace-process-in-the-middle-east, p.10 [θμερομθνία 5-10-2012] 
6 Emanuele Ottolenghi (2011), Squaring the Circle? EU-Israel Relations and the Peace Process in the 
Middle East, http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-
and-the-peace-process-in-the-middle-east,  p.10 θμερομθνία 5-10-2012] 
7 Europa,http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/acaa-
neighbouring-countries/index_en.htm  [θμερομθνία 6-10-2012] 
8 Κ.Λάβδασ  & Δ. Ξενάκθσ(2007), Η ΕΜΣ και η ΕΠΓ ςτο, Ν. Μαραβζγιασ, & Μ. Σςινιςιηζλθσ (Επιμ.), Νζα 
Ευρωπαική Ενωςη, Οργάνωςη και Πολιτικζσ, 50 χρόνια. Ακινα: Θεμζλιο.ελ.402  
9 E. Barbe, The Barcelona Conference: Launching Pad of a Process, Mediterranean Politics, 
τομ.1,τχ.1,ςελ.32 όπωσ αναφζρεται ςτο Κ. Λάβδασ & Δ. Ξενάκθσ(2007), Η ΕΜΣ και η ΕΠΓ ςτο το Ν. 

http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/squaring-the-circle-euisrael-relations-and-the-peace-process-in-the-middle-east
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/acaa-neighbouring-countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/acaa-neighbouring-countries/index_en.htm
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ηδέα ηεο Δ.Δ. ήηαλ λα «ελψζεη» ηηο δχν φρζεο ηεο Μεζνγείνπ κε πνιηηηθνχο, 

θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχο δεζκνχο. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαζηεξψζεθαλ ηξείο ππιψλεο 

ζπλεξγαηηθήο δξάζεο
10

. 

Ο πξψηνο ππιψλαο ηεο ΔΜ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ 

πεξηνρή, ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πνιηηηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ. Ο δεχηεξνο απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

πγηνχο καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ ελίζρπζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία κέρξη ην 2010 κηαο Εψλεο 

Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ. ηνλ ηξίην ππιψλα, νη δηαπνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φπσο ν ηζιακηθφο θνληακεηαιηζκφο 

θαη νη αλεμέιεγθηεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, θαη ε ζπλεξγαζία ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη 

αλζξψπηλεο ππνζέζεηο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εληζρπζνχλ, ηφζν ε θαηαλφεζε κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, φζν θαη νη αληαιιαγέο κεηαμχ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
11

. 

Ζ ηδξπηηθή χλνδνο ζηε Βαξθειψλε εγθαηλίαζε κηα λέα επνρή ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο. Ζ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο απηήο απφ ηηο 25 αξρηθά 

ζπκκεηέρνληεο ρψξεο, «θξέζθαξε» ην ελδηαθέξνλ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο Μεζνγείνπ απφ ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο κέρξη θαη ηελ ζεζκηθή 

νινθιήξσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο, βαζηζκέλε ζε θνηλά απνδεθηέο 

ζπκθσλίεο
12

. Ζ Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο αθνξά ζηελ πνηνηηθή κεηάβαζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Δ. ζηε Μεζφγεην απφ έλα ζχλνιν αζπληφληζησλ δξάζεσλ 

ζε έλα ζχζηεκα ακνηβαίαο ζπιινγηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηεξηδφκελν ζε 

ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, βειηηψλνληαο ηηο ζρέζεηο ηεο 

Δπξψπεο κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Μαγθξέπ θαη ηνπ Μαζξέθ. Σν Ηζξαήι αλήθεη 

ζηηο ππφ-πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο θαη θαη΄ επέθηαζε ζηηο ρψξεο ηνπ «Μαζξέθ», φπνπ 

ζηηο ρψξεο ηνπ «Μαζξέθ» πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο: Λίβαλνο, πξία, Ηνξδαλία, Αίγππηνο 

θαη ηα Παιαηζηηληαθά εδάθε
13

. 

Σειηθά, ε απφθαζε ηεο Δ.Δ. λα ζπκπεξηιάβεη ην Ηζξαήι σο κέινο ηεο 

Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο, ζπκβφιηδε κηα ξηδηθή παξέθθιηζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

επξσπατθέο πνιηηηθέο. Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη  έρεη επέιζεη κηα βαζηθή 

αιιαγή ζηηο Αξαβν-ηζξαειηλέο ζρέζεηο θαη φηη ηα Αξαβηθά θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο ηψξα πξνεηνηκάδνληαη λα δερηνχλ ην Ηζξαήι ζαλ έλα ίζν θαη 
                                                                                                                                                                          
Μαραβζγιασ, & Μ. Σςινιςιηζλθσ (Επιμ.), Νζα Ευρωπαική Ενωςη, Οργάνωςη και Πολιτικζσ, 50 χρόνια. 
Ακινα: Θεμζλιο,ελ.404 
10 Κ.Λάβδασ  & Δ.Ξενάκθσ(2007), Η ΕΜΣ και η ΕΠΓ ςτο Νζα Ευρωπαϊκή Ζνωςη, Οργάνωςη και 
Πολιτικζσ, Ν.Μαραβζγιασ και Μ. Σςινιςιηζλθσ (επιμ.),Ακινα:Θεμζλιο,ελ.404 
11 Δ. Ξενάκθσ & Stephen C.Calleya, Διεθνείσ Σχζςεισ και Διακυβζρνηςη ςτη Μεςόγειο: Περιφερειακζσ 
Δυνάμεισ και Συνεργατική Αςφάλεια, ςελ 9 
12 D.Xenakis(2000), Order and Change in the Euro-Mediterranean Partnership , Mediterranean 
Quarterly, τομ.11,τχ.1, ςελ.75-90 όπωσ αναφζρεται ςτο Κ. Λάβδασ & Δ.Ξενάκθσ(2007), Η ΕΜΣ και η 
ΕΠΓ ςτο Ν. Μαραβζγιασ & Μ. Σςινιςιηζλθσ(επιμ.), Νζα Ευρωπαϊκή Ζνωςη, Οργάνωςη και Πολιτικζσ, 
Ακινα:Θεμζλιο,ελ.404 
13 Δ. Ξενάκθσ & Stephen C.Calleya, Διεθνείσ Σχζςεισ και Διακυβζρνηςη ςτη Μεςόγειο: Περιφερειακζσ 
Δυνάμεισ και Συνεργατική Αςφάλεια, ςελ 91 
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λφκηκν εηαίξν θαη φηη είλαη πξφζπκνη λα δεζκεπηνχλ κε ην Ηζξαήι ζην θαηλνχξγην 

ζχλνιν ησλ πνιχπιεπξσλ δηαθπβεπκάησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
14

. 

Ζ Ηζξαειηλή απάληεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο ήηαλ αλάκεηθηε. Σν 

Ηζξαήι είδε ηελ έλαξμε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο σο ζεκαληηθφ βήκα ζηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ,ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα πξνσζνχληαλ πεξηθεξεηαθά κέηξα 

νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζα παξείραλ έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο.  Απφ ηε ζηηγκή ηεο 

έλαξμεο ηεο ΓηΒ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1995, ην Ηζξαήι ήηαλ πην αλνηθηφ ζηε Δπξψπε, 

έρνληαο έλα πην εληζρπκέλν ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο Άξαβν-Ηζξαειηλήο 

ζπκθηιίσζεο
15

. 

Αληηκέησπνη κε επαλαιακβαλφκελν αδηέμνδν ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία 

απφ ην 1996, ε ΔΔ είλαη απνθαζηζκέλε λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πην ελεξγφ πνιηηηθφ 

ξφιν ζηελ αξαβν-ηζξαειηλή εηξελεπηηθή δηαδηθαζία. Χο απνηέιεζκα, ε εηξελεπηηθή 

δηαδηθαζία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο νξίζηεθε, εθ ησλ πξαγκάησλ, απφ ηελ ΔΔ, σο κέξνο 

ηεο νινθιήξσζεο ηεο κεζνγεηαθήο πνιηηηθήο.  

 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) 2004: 

 ηε χλνδν ηεο ΔΜ ζην Γνπβιίλν, ην Μάην ηνπ 1994, έγηλε ε επίζεκε 

πξνβνιή ηεο ΔΠΓ. χκθσλα κε ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν, ε Γηεχξπλζε θαη ε ΔΠΓ 

παξνπζηάδνπλ ηελ ελίζρπζε δεζκψλ ηεο Έλσζεο κε  απηέο ηηο ρψξεο-εηαίξνπο, κέζσ 

κηα ζεηξάο λέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη βνήζεηαο
16

. ην θείκελν κε ηίηιν, 

Δπξχηεξε Δπξψπε-Νέα Γεηηνληά: Σν Νέν Πιαίζην γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπ 

Αλαηνιηθνχο θαη Νφηηνπο Γείηνλεο, πνπ είρε δεκνζηνπνηήζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

είρε πξσηνπαξνπζηαζηεί ε ΔΠΓ θαη έδηλε επθαηξία ζηνπο γείηνλεο πξνο ηελ Δ.Δ. 

ρψξεο
17

. ε αληίζεζε κε ηελ Δπξσ-Μεζνγεηαθή πλεξγαζία, ε πνιηηηθή ηεο 

«επξχηεξεο Δπξψπεο-γεηηνληάο» δελ ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεπζεηήζεη θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα . Αληηζέησο, ε έλλνηα ηεο «επξχηεξεο Δπξψπεο» θαη ηεο 

ΔΠΓ νξακαηίδνληαλ ηε δεκηνπξγία ελφο νκίινπ ρσξψλ, φπνπ ε θαζεκία ζα 

κνηξάδεηαη  ζεκειηψδεηο αμίεο θαη ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. Οη ρψξεο απηέο ζα πξέπεη λα  

ζπληάζζνληαη κε κηα φιν θαη πην ζηελή ζρέζε, πέξα απφ ηε ζπλεξγαζία πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή νινθιήξσζε. Σν θχξην αληηθείκελν ηεο ΔΠΓ ήηαλ λα 

κνηξαζηεί ηα νθέιε ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ. κε ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, 

«πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη λα ζρεκαηηζηνχλ λέεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ζηελ 

                                                            
14 S.Pardo & J.Peters(2010), Uneasy neighbors. Israel and the European Union, United Kingdom: 
Lexington Books, p.35 
15 Ο.π. 
16 Κ.Λάβδασ  & Δ. Ξενάκθσ(2007), Η ΕΜΣ και η ΕΠΓ ςτο, Ν. Μαραβζγιασ, & Μ. Σςινιςιηζλθσ (Επιμ.), 
Νζα Ευρωπαική Ενωςη, Οργάνωςη και Πολιτικζσ, 50 χρόνια. Ακινα: Θεμζλιο.ελ.411 
17 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament, Wider Europe-Neighborhood: A new framework for Relations with our 
Eastern and Southern Neighbors, Βρυξζλλεσ, 1 Ιουλίου 2003,COM(2003)393, όπωσ αναφζρεται ςτο 
Κ.Λάβδασ  & Δ. Ξενάκθσ(2007), Η ΕΜΣ και η ΕΠΓ ςτο, Ν. Μαραβζγιασ, & Μ. Σςινιςιηζλθσ (Επιμ.), Νζα 
Ευρωπαική Ενωςη, Οργάνωςη και Πολιτικζσ, 50 χρόνια. Ακινα: Θεμζλιο.ελ.412 
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Δπξψπε θαη λα πξνσζήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επεκεξία εληφο θαη πέξαλ ησλ 

λέσλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο
18

» 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ ζπλεξγαζία ηεο Δ.Δ. κε ηηο  ρψξεο πνπ 

αθνξά ε ΔΠΓ είλαη ηα « ρέδηα Γξάζεο» ( Action Plans). Οη ρψξεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ε ΔΠΓ,  είλαη ε Λεπθνξσζία, ε Οπθξαλία, ε Μνιδαβία, ε Γεσξγία, ην Αδεξκπατηδάλ, 

ε Αξκελία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΜ, ρσξίο ηελ Σνπξθία. Απηά ηα ρέδηα 

Γξάζεο είλαη φκνηα κε ηα « Έγγξαθα ηξαηεγηθήο γηα Υψξεο» θαη απηά πνπ ηα 

πξνζδηνξίδεη είλαη ε πξνζήισζε ζε θνηλέο αμίεο, φπσο ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αιιά θαη «θνηλέο 

πξαθηηθέο», φπσο ε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, νη ζρέζεηο θαιή γεηηνλίαο, ε θηιειεχζεξε 

νηθνλνκία θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε
19

. Δπίζεο, ηνκείο φπσο ν πολιηικόρ διάλογορ ζε 

ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο, εμάπισζε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη επίιπζε 

πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε πολιηική και οικονομική ανάπηςξη, κε ηε ζπκκεηνρή 

ζε κηα ζεηξά επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ,θαη, ηέινο, ε ζηελή ζπλεξγαζία ζην ηνκέα 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε 

ζπλεξγαζία επηπιένλ ζέκαηα, φπσο ε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ, ε παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηία, ε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, 

λαξθσηηθψλ θαη φπισλ, ην δηεζλέο νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα
20

. 

Σν Ηζξαήι ππνδέρηεθε ζεξκά ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΠΓ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. Μηιψληαο πξηλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003, Ο 

Ηζξαειηλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Silvan Shalom επαίλεζε ηελ ΔΠΓ σο κηα 

πξσηνβνπιία νξακαηηζκνχ θαη ηφληζε φηη « (εκείο) ζην Ηζξαήι ληψζνπκε φηη έλαο 

θαηλνχξγηνο ζεξκφο άλεκνο πλέεη απφ ηηο Βφξεηεο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ
21

. Σν Ηζξαήι 

ηψξα έβιεπε κηα «ζνθφηεξε Δπξψπε», πνπ απιψλεη ηα ρέξηα ηεο πξνο ηελ 

νηθνδφκεζε κηαο πην ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο. Ζ «επξχηεξε Δπξψπε» έδσζε ηελ 

επθαηξία ζην Ηζξαήι λα γίλεη κηα επξσπατθή ρψξα ρσξίο λα ράζεη ηελ εζληθή ηεο 

θπξηαξρία.  

 

ρέδην Γξάζεο (Action Plan)  θαη Ιζξαήι: 

Ζ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ ηελ 1 Μαΐνπ ηνπ 2004,απνηέιεζε ηζηνξηθή θακπή γηα ηελ 

Έλσζε απφ πνιηηηθή, γεσγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε.  To Ηζξαήι απάληεζε κε 

κεγάιν ελζνπζηαζκφ ζηελ πηζαλφηεηα  ηεο αλάπηπμεο κηα πην ζηελφηεξεο ζρέζεο κε 

ηελ Δ.Δ. θαη ακέζσο άλνημε ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

                                                            
18 S.Pardo & J.Peters(2010), Uneasy neighbors. Israel and the European Union, United Kingdom: 
Lexington Books, p.57-58. 
19 M. Emerson, Two  Cheers for the European Neighbourhood Policy,Μάιοσ 2004, CEPS Website  ςτο 
Ο.π. 
20 Κ..Λάβδασ  & Δ. Ξενάκθσ(2007), Η ΕΜΣ και η ΕΠΓ ςτο, Ν. Μαραβζγιασ, & Μ. Σςινιςιηζλθσ (Επιμ.), 
Νζα Ευρωπαική Ενωςη, Οργάνωςη και Πολιτικζσ, 50 χρόνια. Ακινα: Θεμζλιο.ελ 412-413 
21 Silvan Shalom (2003),  Adressed by Israeli Foreign Minister Silvan Shalom to the European Union 
Council Ministers, Israeli Ministry of Affairs όπωσ αναφζρεται ςτο S.Pardo & J.Peters(2010), Uneasy 
neighbors. Israel and the European Union, United Kingdom: Lexington Books, p.59 
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(Action Plan)
22

.Ζ Δ.Δ. θαη ην Ηζξαήι είλαη απνθαζηζκέλνη λα θάλνπλ ρξήζε απηήο 

ηεο επθαηξίαο γηα λα εληζρχζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

ζηαζεξφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή 

Γεηηνλίαο(ΔΠΓ) ζέηεη θηιφδνμνπο ζηφρνπο πνπ βαζίδνληαη ζηηο δεζκεχζεηο γηα ηηο 

θνηλέο αμίεο  θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ  πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη  ζεζκηθψλ δξάζεσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζην ρέδην Γξάζεο (Αction 

Plan).  

Σα Πξνεδξηθά ζπκπεξάζκαηα  ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Έζζελ ην Γεθέκβξην ηνπ 

1994,δήισζαλ φηη :  

- ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζεσξεί φηη ην Ηζξαήι, ιφγσ ηνπ πςεινχ επίπεδνπ  

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη εηδηθφ θαζεζηψο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Δ.Δ. κε βάζε ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ην θνηλφ ελδηαθέξνλ
23

. 

- Σν επίπεδν ηεο θηινδνμίαο ηεο ζρέζεο Ηζξαήι  θαη Δ.Δ. ζα εμαξηεζεί απφ ην 

βαζκφ δέζκεπζεο ζε θνηλέο αμίεο, θαζψο θαη ηα ακνηβαία ζπκθέξνληα ηνπ θαη 

ηελ ηθαλφηεηα θάζε θφκκαηνο λα εθαξκφζεη απφ θνηλνχ ζπκθσλεζέληεο 

πξνηεξαηφηεηεο.  

- Ο ξπζκφο πξνφδνπ ηεο ζρέζεο ζα αλαγλσξίζεη πιήξσο ηηο πξνζπάζεηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα επηηεχγκαηα ζε φηη αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

απηψλ.  

Απηφ ην ρέδην Γξάζεο (Action Plan) ζα βνεζήζεη ζηε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο χλδεζεο (Association Agreement), λα ρηίζνπλ ζρέζεηο 

ζε λένπο ηνκείο θαη ζα ελζαξξχλεη θαη ζα ζηεξίμεη ηνπ ζηφρνπο  ηνπ Ηζξαήι γηα 

πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ζηηο Δπξσπατθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. 

Δθηφο απφ ηνπ νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηιακβάλεη ην ρέδην Γξάζεο, ζέιεη 

λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία γηα κε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο 

θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ  ζηελ πεξηνρή θαη πέξαλ απηήο.  

 

 

 

Ιζξαειηλό Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο-Annual Action Plan 2009: 

 

ηφρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ήηαλ ε 

αλάπηπμε κηα φιν θαη πην ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Ηζξαήι. ηα πιαίζηα ηεο ΔΠΓ  ζηηο 22 Ηνπλίνπ ηνπ 2009, ππνγξάθηεθε ε ζπκθσλία 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Ηεξνπζαιήκ. πκθσλία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί  έλα ζεκαληηθφ 

επίπεδν νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη γηα λα εκβαζχλεη ε πνιηηηθή ζπλεξγαζία. 

Δπηπιένλ, ην Δηήζην πξφγξακκα, κέξνο ηεο ζπλερηδφκελεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ηεο Δ.Δ., ζα πξνσζνχζε λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζα ελίζρπε  ην 

                                                            
22 S.Pardo & J.Peters(2010), Uneasy neighbors. Israel and the European Union, United Kingdom: 
Lexington Books, p.59 
23 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127722.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127722.pdf
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δηάινγν ηεο Δ.Δ. κε ην Ηζξαήι γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ηζφηεηαο 

ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο
24

. 

 

πκθσλία ACAA 2010: 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2010, αθνινπζψληαο ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην  ππέγξαςε ην πξσηφθνιιν γηα ηελ Δπξσ-

Ηζξαειηλή ζπκθσλία ε νπνία απνηειείηαη απφ πκθσλίεο Γηαπίζησζεο γηα ηε 

ζπκκφξθσζε θαη απνδνρή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (ACAA). 

Ση είλαη ε ACAA; Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο , ε 

νπνία ζα ελαξκνλίζεη ηα ζπζηήκαηα ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Ηζξαήι, ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηάξγεζε ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ησλ αγνξψλ ηε Δ.Δ. ζην Ηζξαήι θαη αληίζηξνθα
25

.Ζ ζπκθσλία θαιχπηεη βηνκεραληθά 

πξντφληα ζε γεληθέο γξακκέο, αιιά απαηηεί ηελ πηνζέηεζε ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

ηνκέα γηα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Σν κφλν παξάξηεκα πνπ έρεη ζπδεηεζεί κέρξη 

ζηηγκήο, θαιχπηεη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα
26

. 

Απηή ε ζπκθσλία δελ είλαη κέξνο, ηεο ιεγφκελεο αλαβάζκηζεο ησλ Δπξσ -

Ηζξαειηλψλ ζρέζεσλ. Παξφια απηά ε ελίζρπζε ηνπ ελδπλάκσζε πεξαηηέξσ ηηο Δπξσ 

-Ηζξαειηλψλ ζρέζεηο. 

 

1.2 Οη Δπξώ-Ιζξαειηλέο ζρέζεηο ππό ην πξίζκα ησλ Δπξσ-

Μεζνγεηαθώλ ζρέζεσλ. 

Οη Δπξψ-Ηζξαειηλέο ζρέζεηο εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ 

Δπξσκεζνγεηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ Δπξψπε πξνζεγγίδεη ηελ δηεζλή πεξηθέξεηα ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, αληηκεησπίδνληαο ηελ σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

αλαζθάιεηαο. Οη αλνηρηέο νμείεο ζπγθξνχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζπρλά ζηα εδάθε 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαζηζηνχλ δχζθνιν νη ρψξεο απηέο λα ελζσκαησζνχλ ζην λέν 

παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Ζ δηεζλήο πεξηθέξεηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ρσξίδεηαη ζε 3 γεσπνιηηηθνχο 

ηνκείο: ην Μαζξέθ, ην Μαγθξέκπ θαη ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν. ηελ αλάιπζε ηνπ 

«Μαζξέθ» πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία 

                                                            
24 Israel Ministry of foreign affairs 
(2009),http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2009/Press+releases/Israe
l_and_EU_sign_Action_Programme_financing_agreement_22_Jun_2009  
25 European Coordination of Committees and Associations for Palestine, The EU-Israel 
Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products (ACAA) 
http://siliconwadi.fr/files/2012/10/The_EU-Israel_ACAA.pdf [θμερομθνία 24-3-2013] 
26 European Coordination of Committees and Associations for Palestine, The EU-Israel Agreement on 
Conformity Assessment and Acceptance of industrial products (ACAA) 
http://siliconwadi.fr/files/2012/10/The_EU-Israel_ACAA.pdf  [θμερομθνία 24-3-2013]  

http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2009/Press+releases/Israel_and_EU_sign_Action_Programme_financing_agreement_22_Jun_2009
http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2009/Press+releases/Israel_and_EU_sign_Action_Programme_financing_agreement_22_Jun_2009
http://siliconwadi.fr/files/2012/10/The_EU-Israel_ACAA.pdf
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ηεο Μέζεο Αλαηνιήο: Ηζξαήι, Λίβαλνο, πξία, Ηνξδαλία, Αίγππηνο θαη ηα 

Παιαηζηηληαθά εδάθε. Σν Ηζξαήι θαη ε Αίγππηνο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο εμειίμεηο
27

. Οη δχν απηέο ρψξεο έρνπλ θπξηαξρήζεη ζην πεξηθεξεηαθφ 

ζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ππεξέρνληαο ησλ ππνινίπσλ, ηφζν ζε πνιηηηθφ, 

ζηξαηησηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν ζηνρνζέηεζεο ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή. Ζ θπξηαξρία ηνπ Ηζξαήι νθείιεηαη ζηνλ εηδηθφ ππεξ-εδαθηθφ (extra-

territorial) ραξαθηήξα ηνπ σο θξάηνο.
28

 Χο ε κνλαδηθή εβξατθή ρψξα ζηνλ θφζκν, 

απνηειεί ηνλ νίθν φισλ ησλ Δβξαίσλ ηεο Γηαζπνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έμη 

πεξίπνπ εθ. πνπ θαηνηθνχλ ζηε Βφξεην Ακεξηθή θαη νη νπνίνη εληζρχνπλ πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ην Ηζξαήι.
29

 Υσξίο απηή ηε δηάζηαζε, ην Ηζξαήι ζα είρε ζνβαξέο 

δπζθνιίεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ακπληηθέο αλάγθεο ηνπ ππξήλα ζην Μαζξέθ
30

. 

  Ζ ζχγθξνπζε ήηαλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηάξθεηαο ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο ηνπ  Ηζξαήι κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Σν 1947-48 ε απψιεηα ηεο Παιαηζηίλεο κε ηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ηνπ 

Ηζξαήι έγηλε ζχκβνιν ηαπείλσζεο ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ κε απνηέιεζκα λα 

έξζνπλ  ζε ζχγθξνπζε ηέζζεξηο θνξέο (1947-48, 1956, 1967 θαη 1973). Μέρξη ε 

Αίγππηνο λα δηαρσξίζεη ηε ζηάζε ηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο Άξαβεο θαη λα 

αλαγλσξίζεη ην Ηζξαήι ην 1979, νπζηαζηηθά δελ ππήξραλ επίζεκεο δηαθπβεξλεηηθέο 

ζρέζεηο.  ηε δηάξθεηα ησλ Αξαβν-Ηζξαειηλψλ πνιέκσλ νη δηεζληθέο επαθέο 

πεξηνξίδνληαλ ζε ζηξαηησηηθνχο ηχπνπο αιιειεπηδξάζεσλ ρσξίο λα αλαπηπρζνχλ 

άιινπ είδνπο δηεζληθέο ζρέζεηο
31

.  

 Ζ ππνγξαθή εηξελεπηηθήο ζπλζήθεο κε ηελ Οξγάλσζε γηα ηελ 

Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο (ΟΑΠ) (Palestinian Liberation Organization) ην 

επηέκβξην ηνπ 1993 θαη κε ην βαζηιηά ηεο Ηνξδαλίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο 

άλνημαλ ην δξφκν γηα πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζην Μαζξέθ. Κνηλέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κεηαμχ ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο 

Ηνξδαλίαο κε ζπκθσλίεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

Δπίζεο, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο είραλ απμεζεί ζηαδηαθά κε ηελ ηνπξηζηηθή 

                                                            
27  Stephen C.Calleya και Δθμιτρθσ Ξενάκθσ (2008),Διεκνείσ ςχζςεισ και Διακυβζρνθςθ ςτθ 
Μεςόγειο: Περιφερειακζσ Δυναμικζσ και υνεργατικι Αςφάλεια, ςελ 92 
 
28B. Korany και A. E. H. Dessouki (1991) (επιμ.), The Foreign Policies of the Arab States, Westview 
Press, Boulder CO, ςελ 41., όπωσ αναφζρεται ςτο   Stephen C.Calleya και Δθμιτρθσ Ξενάκθσ 
(2008),Διεκνείσ ςχζςεισ και Διακυβζρνθςθ ςτθ Μεςόγειο: Περιφερειακζσ Δυναμικζσ και υνεργατικι 
Αςφάλεια, ςελ 92 
 
29 Μ. Brecher, 'The Middle East Subordinate System and its Impact on Israel's Foreign Policy', 
International Studies Quarterly, Vol. 13, No. 2, 1969, ςελ. 137 ., όπωσ αναφζρεται ςτο   Stephen 
C.Calleya και Δθμιτρθσ Ξενάκθσ (2008),Διεκνείσ ςχζςεισ και Διακυβζρνθςθ ςτθ Μεςόγειο: 
Περιφερειακζσ Δυναμικζσ και υνεργαςτικι Αςφάλεια, ςελ 92 

30 Stephen C.Calleya και Δθμιτρθσ Ξενάκθσ (2008),Διεκνείσ ςχζςεισ και Διακυβζρνθςθ ςτθ Μεςόγειο: 
Περιφερειακζσ Δυναμικζσ και υνεργαςτικι Αςφάλεια, ςελ 92 
31 Stephen C.Calleya και Δθμιτρθσ Ξενάκθσ (2008),Διεκνείσ ςχζςεισ και Διακυβζρνθςθ ςτθ Μεςόγειο: 
Περιφερειακζσ Δυναμικζσ και υνεργαςτικι Αςφάλεια, ςελ 92 
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βηνκεραλία λα απνηειεί ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν ηνκέα ησλ νηθνλνκηψλ. Ζ ΔΔ 

απνηειεί ην δηεζλή νξγαληζκφ πνπ έρεη πξνζθέξεη ηα κεγαιχηεξα θεθάιαηα γηα ηε 

βειηίσζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Οη πεξηνξηζκέλεο 

δηαθπβεξλεηηθέο θαη δηεζληθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε θξάηε ηνπ ππξήλα θαη ηεο εκη-

πεξηθέξεηαο ηνπ Μαζξέθ ,εληζρχνπλ ην ξφιν ηνπ Ηζξαήι ζηελ πεξηνρή. Ζ ηθαλφηεηά 

ηνπ, σζηφζν, λα παίμεη έλαλ πεξηζζφηεξν δσηηθφ ξφιν έμσ απφ ην Μαζξέθ είλαη 

πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ φηη πξέπεη δηαξθψο λα ακχλεηαη.  

 Πάλησο, νη αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Ηζξαήι ζπλερίδνπλ λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο φκνξεο ρψξεο ηνπ Μαζξέθ θαη ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Οη 

δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνδφκεζε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε 

ηελ Αίγππην θαη ηελ Ηνξδαλία θαη θπζηθά κε ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή, φηαλ βεβαίσο 

απηφ είλαη εθηθηφ. Δπηθεληξψλνληαη, επίζεο, ζην λα αλαπηπρζνχλ νη ζηνηρεηψδεηο 

ζρέζεηο πνπ έρεη κε άιιεο αξαβηθέο ρψξεο, φπσο ε Σπλεζία θαη ην Μαξφθν. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην Ηζξαήι είλαη ηζρπξφηεξν νηθνλνκηθά απφ ηελ Αίγππην, ηε 

πξία, ην Λίβαλν θαη ηελ Ηνξδαλία καδί, είλαη επλφεην φηη φπνηα βήκαηα γίλνπλ γηα 

απειεπζέξσζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζα δψζνπλ αθφκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην Ηζξαήι ζηηο εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή.
32

 

 

1.3 Δκπινθή ηεο Δ.Δ ζηελ επίιπζε ησλ αξαβντζξαειηλώλ δηελέμεσλ. 

Πνηνο ν ξόινο ηεο ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία; 

Ο Δπξσπατθόο εκπιεθόκελνο ξόινο ζηε Ιζξαειηλό-Παιαηζηηληαθή Γηακάρε. 

Ζ πξψηε επίζεκε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ), ζηελ  

ζχγθξνπζε Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλεο  ρξνλνινγείηαη απφ ην 1973  ζην Πφιεκν ηνπ  

Γηφκ Κηππνχξ  θαη ηελ αθφινπζε παγθφζκηα πεηξειατθή θξίζε . Έλα κήλα κεηά ηνλ 

πφιεκν , ε ΔΚ εμέδσζε δήισζε αλαγλψξηζεο ησλ « λφκηκσλ δηθαησκάησλ » ησλ 

Παιαηζηίλησλ θαη απεχζπλε έθθιεζε γηα απνρψξεζε ηνπ Ηζξαήι απφ φια ηα 

θαηερφκελα εδάθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  αξαβν-ηζξαειηλνχ πνιέκνπ ην 1967 . 

Σαπηφρξνλα , ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέζπηζε ην "επξσ-αξαβηθφ δηάινγν " γηα λα 

πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο επαθήο κε ηνλ αξαβηθφ θφζκν . 

Οη δξάζεηο απηέο ζεκαηνδφηεζαλ κηα ηζηνξηθή αιιαγή ζηελ επξσπατθή 

ζηάζε απέλαληη ζην Ηζξαήι. Μεηά ηελ απνηπρία ησλ  δηακεζνιαβήζεσλ ησλ ΖΠΑ  

θαη ηελ εθινγή ηνπ Ηζξαειηλνχ δεμηνχ θφκκαηνο Ληθνχλη  ην 1977, ε επξσπατθή 

ππνζηήξημε πξνο ηελ παιαηζηηληαθή ππφζεζε έγηλε πην ξεηή . Καηά ηε ζχλνδν 

θνξπθήο ηνπ Λνλδίλνπ ην 1977 , ηα θξάηε κέιε ηνπ ΔΚ δήισζαλ φηη ε ιχζε γηα ηνπο 

Ηζξαειηλνχο θαη Παιαηζηηλίνπο δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ 

                                                            
32

 International Herald Tribune, 'Identity Jolt for Europe: It's Still Special but not as Special as Before', 
16-2-95, ςελ. 8 όπωσ αναφζρεται ςτο Stephen C.Calleya και Δθμιτρθσ Ξενάκθσ (2008),Διεκνείσ 
ςχζςεισ και Διακυβζρνθςθ ςτθ Μεςόγειο: Περιφερειακζσ Δυναμικζσ και υνεργαςτικι Αςφάλεια, ςελ 
92 
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αλαγλψξηζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ παιαηζηηληαθνχ ιανχ θαη ην δηθαίσκά ηνπο 

ζε κηα " παηξίδα " . Ζ ζέζε απηή εληζρχζεθε ζηε Γηαθήξπμε ηνπ ΔΚ ζηε Βελεηία ην 

1980, πνπ εθδφζεθε ζηνλ απφερν ησλ ΖΠΑ ππφ ηελ αηγίδα ησλ ζπκθσληψλ ηνπ 

Camp David. Απηή δηαθήξπηηε φηη «oη παξαδνζηαθνί δεζκνί θαη ηα θνηλά 

ζπκθέξνληα» κε ηε Μέζε Αλαηνιή ππνρξενχληαη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΔΚ λα 

δηαδξακαηίζνπλ «εηδηθφ ξφιν» ζηελ επηδίσμε κηαο εηξεληθήο δηεπζέηεζεο. ε κηα 

ξηδηθή εθηξνπή απφ ηε ζέζε ησλ ΖΠΑ, ην ΔΚ δήηεζε επίζεο ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Παιαηζηηληαθήο Οξγάλσζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε (ΟΑΠ) ζηηο εηξελεπηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη επψλπκψλ ηζξαειηλψλ νηθηζκψλ σο "παξάλνκε" ζχκθσλα κε 

ην δηεζλέο δίθαην
33

. 

πλεπψο, παξφιν πνπ ε δεθαεηία ηνπ 1970 είδε ηελ εκθάληζε κηαο πην 

ελνπνηεκέλεο επξσπατθήο ζέζεο γηα ην Παιαηζηηληαθφ πξφβιεκα, ε επηξξνή ηνπ ΔΚ 

ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε ζε φιεο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο παξέκεηλε ειάρηζηε. 

Πξάγκαηη, δελ ήηαλ κφλν κε ηελ έλαξμε ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Όζιν ην 

1993 - κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε - πνπ ε 

Δπξψπε άξρηζε λα αλαιακβάλεη έλα κεγαιχηεξν ξφιν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Παξαρσξψληαο ηελ πςειή δηπισκαηία ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ε Δπξψπε πξνζπάζεζε λα ζηεξίμεη κηα νξηζηηθή δηεπζέηεζε κέζσ ηεο 

παξνρήο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη bankrolling ηελ αλαδπφκελε 

Παιαηζηηληαθήο Αξρήο (ΠΑ). Ζ έλαξμε ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο (EM) 

ην 1995 ππνηίζεηαη φηη ζα εμαζθάιηδε ζηελ Δπξψπε έλα άιιν εξγαιείν γηα λα 

επεξεάζεη ηηο πεξηθεξεηαθέο εμειίμεηο. Ζ ΔΜ εληζρχεη φρη κφλν ηηο ηειηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θαζεζηψο, αιιά παξέρεη ζηελ ΔΔ κηα κεγαιχηεξε 

νξαηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Χζηφζν, κε ηε δηάιπζε ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Όζιν κεηά ηε δνινθνλία ηνπ ηζξαειηλνχ Πξσζππνπξγνχ Ράκπηλ ην 1996, ε ινγηθή 

ηεο ίδηαο ηεο ΔΜ αλαηξέζεθε. 

Φάρλνληαο γηα λένπο ηξφπνπο ψζηε λα βνεζήζεη λα ζέζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

πάιη ζην πξνζθήλην , ε ΔΔ απνθάζηζε λα δηνξίζεη ηνλ Μηγθέι Μνξαηίλνο , πξψελ 

πξεζβεπηή ηεο Ηζπαλίαο ζην Ηζξαήι , σο εηδηθφ απεζηαικέλν ηεο ΔΔ ζηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία , πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη πην 

άκεζε επηξξνή ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο . Σαπηφρξνλα , ε ΔΔ έθαλε έλα αθφκα βήκα 

πξνο ηελ απνζαθήληζε ηεο ζέζεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε ζηε Μέζε Αλαηνιή 

κε ηε κνξθή ηεο δήισζεο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1999 , δεηψληαο ηε δεκηνπξγία « ελφο 

δεκνθξαηηθνχ, βηψζηκνπ θαη εηξεληθνχ θπξίαξρνπ παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο» . 

πλεπψο, παξφιν πνπ ε Δπξψπε πξνζπάζεζε λα αλαιάβεη έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηηο 

εηξελεπηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ην 1996 , ζπλέρηζε λα εθιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία σο κηα απιή φπσο κε εθείλε ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ . Απηφ ζήκαηλε φηη φηαλ νη εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο ζα ζπλερίδνληαλ , κεηά 

ηελ εθινγή ηνπ πην κεηξηνπαζή ηνπ Δξγαηηθφ θφκκαηνο ηνπ Ηζξαήι ην 1999 , ε ΔΔ 

                                                            
33European Union Center(2008), Europe’s Role in the Palestinian-Israeli 
conflict,,http://euce.org/assets/doc/business_media/media/Palestinian_Israeli_conflict_web.pdf, 
[θμερομθνία 11-10-2013] 

http://euce.org/assets/doc/business_media/media/Palestinian_Israeli_conflict_web.pdf
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ήηαλ θαη πάιη ε κφλε εμαηξνχκελε απφ ην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ φπνπ νη 

ΖΠΑ επαλαβεβαίσζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπ ξφιν, σο θξηηήο .  

Ζ δηπισκαηηθή θξελίηηδα πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ Όζιν θαη ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο Ηληηθάληα, γηα κηα αθφκε θνξά είδε κηα 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία . Σν 2000 ,ν Ύπαηνο 

Δθπξφζσπνο ηεο ΔΔ Υαβηέ νιάλα έγηλε κέινο ηεο  Γηεζλή Γηεξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο 

Mitchell , ε νπνία πξνζπάζεζε λα βξεη έλαλ ηξφπν γηα φιεο ηηο πιεπξέο λα 

επηζηξέςνπλ ζην εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο . Αξγφηεξα , ζηηο αξρέο ηνπ 2001 , ε 

Δπξψπε καδί κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππνζηήξημε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο Σάκπα 

, πνπ έθηαζε πνιχ θνληά ζηελ επίηεπμε κηαο ηειηθήο δηεπζέηεζεο . Χζηφζν, νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαηέξξεπζαλ ελ φςεη ησλ εθινγψλ ζην Ηζξαήι , ε νπνία είδε ηελ 

επηζηξνθή ηνπ θφκκαηνο Ληθνχλη ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αξηέι αξφλ . Λίγν κεηά , κηα 

λέα θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ππφ ηνλ Σδνξηδ Μπνπο ζεκαηνδφηεζε ηελ απνρψξεζή ηεο 

απφ ηηο εηξελεπηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη αξλήζεθε λα επαλαιάβνπλ ηελ 

Παιαηζηηληαθή Αξρή , γηα φζν δηάζηεκα παξέκεηλε ππφ ηελ εγεζία ηνπ Γηαζέξ 

Αξαθάη , ηνλ νπνίν επψλπκα ππνζηεξηθηήο ηεο ηξνκνθξαηίαο . 

Αληηκέησπνη κε κηα γξήγνξε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηα θαηερφκελα 

εδάθε , ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή άξρηζε λα παξέρεη ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή  άκεζεο 

δεκνζηνλνκηθέο επηδνηήζεηο θαη απμεκέλε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη λα δηαηεξήζνπλ σο έλα βαζκφ ηελ θνηλσληθή 

ζηαζεξφηεηα . Σαπηφρξνλα , ε ΔΔ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

Παιαηζηηληαθήο Αξρήο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο , κε ηελ ειπίδα φηη κηα πην δεκνθξαηηθή 

Παιαηζηηληαθή Αξρή ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα πξνθχςεη θαη λα νδεγήζεη ζηελ 

επηζηξνθή ησλ ΖΠΑ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ . Σν 2002 , νη αμησκαηνχρνη 

ηεο ΔΔ πίεζαλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εθινγψλ ζηα θαηερφκελα εδάθε θαη νη γαιιηθέο 

θαη γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο παξνπζίαζαλ ρσξηζηά ζρέδηα εηξήλεο . Οη πξνηάζεηο 

απηέο , σζηφζν , πέξαζαλ απαξαηήξεηεο ,  θαζψο νη ΖΠΑ, επέζηξεςαλ ηειηθά ζηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία , εγθαηληάδνληαο ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο δηαβνπιεχζεσλ κε 

ηε Ρσζία, ηελ ΔΔ θαη ηνλ ΟΖΔ, ην γλσζηφ σο «Κνπαξηέην». Ζ νκάδα ζηε ζπλέρεηα 

πηνζέηεζε έλα «νδηθφ ράξηε» (βαζίδεηαη ζε γεξκαληθφ ζρέδην πξφηαζεο) γηα ηε 

ζηαδηαθή δηεπζέηεζε ηεο εηξήλεο 

Ο «νδηθφο ράξηεο»  ήηαλ κηα ηαπηφρξνλε απνρψξεζε ηνπ Ηζξαήι απφ ηα 

θαηερφκελα εδάθε, ηε δηάιπζε ησλ παξάλνκσλ θπιαθίσλ θαη ηε ραιηλαγψγεζε ησλ 

παιαηζηηληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιηηνθπιαθήο θαη ησλ επηζέζεσλ απηνθηνλίαο. 

Μνινλφηη έγηλαλ απνδεθηά απφ φια ηα κέξε σο έλα βηψζηκν πιαίζην γηα κηα 

δηεπζέηεζε, ηφζν νη Ηζξαειηλνί φζν θαη νη Παιαηζηίληνη είραλ θαηαθέξεη κέρξη 

ζηηγκήο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ 

«νδηθφ ράξηε»
34

. 

                                                            
34  EUCE (2008),Europe’s Role in the Palestinian-Israeli 
conflict,http://euce.org/assets/doc/business_media/media/Palestinian_Israeli_conflict_web.pdf 
[θμεομθνία 11-10-2013] 

http://euce.org/assets/doc/business_media/media/Palestinian_Israeli_conflict_web.pdf
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2
ν
 Μέξνο 

2.1.Δπξσ-Ιζξαειηλή Αζθάιεηα ( 1
νο

 ππιώλαο). Ιζξαήι θαη EΠΑΑ (Δπξ. 

Αζθάιεηα θαη Πνιηηηθή Άκπλαο) 

ΔΠΑΑ θαη ΙΡΑΗΛ 

Η παξαθάησ αλάιπζε ζηεξίδεηαη ην άξζξν ηεο Eva Gross πνπ παξνπζηάζηεθε  

Ιζξαειηλό Δπξσπατθό Γίθηπν Πνιηηηθήο. 

Δηζαγσγή 

Με ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΠΑΑ (Δπξσπατθή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο) 

ε EE (Δπξσπατθή Έλσζε) λα αλαιάβεη έλαλ εληζρπκέλν ξφιν ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο ζε παγθφζκηεο ππνζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. Ζ ρξνληά 2008 ζεκαηνδνηεί ηαπηφρξνλα κηα πεληαεηή θαη κηα 

δεθαεηή επέηεην γηα ηελ ΔΠΑΑ. Γέθα ρξφληα απφ ηελ Αγγιν-Γαιιηθή ζχλνδν 

θνξπθήο ζην ελη Μαιφ ην 1998, ε νπνία θαηέζηεζε εθηθηή ηελ ζχζηαζε ηεο 

ΔΠΑΑ, θαη πέληε ρξφληα απφ ηελ  έλαξμε ηεο πξψηεο απνζηνιήο ηεο ΔΠΑΑ, ηελ 

Απνζηνιή Αζηπλφκεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε Βνζλία- Δξδεγνβίλε ην 2003, 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζήκαλε ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΠΑΑ 

ζε πιήξε ηζρχ. Μεηά απφ απηά ηα δχν γεγνλφηα-νξφζεκν, νη πνιηηηθέο ζέζεηο θαζψο 

θαη νη πεξηνξηζκνί ζε θάζε θξάηνο κέινο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Βξεηαλίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο, ησλ δχν ρσξψλ ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο παξνπζίαδαλ ηε κεγαιχηεξε 

απφθιηζε θαη έηζη θαζπζηεξνχζαλ ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΠΑΑ), αιιά επίζεο ν αξηζκφο 

θαη ε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΠΑΑ έρνπλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθά.  

Όπσο θαίλεηαη ιεπηνκεξψο ζην επφκελν θνκκάηη, κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

ΔΠΑΑ ε Δπξσπατθή Έλσζε εμειίρζεθε ζε απηφλνκν παξάγνληα δηαζθάιηζεο ηεο 

εηξήλεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο έρεη δεκηνπξγήζεη ζέζεηο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη μερσξηζηά θαη/ή καδί κε ην ΝΑΣΟ θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηε 

Μέζε Αλαηνιή, απηφ εθαξκφδεηαη ζε πξσηνβνπιίεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ 

πξνο ην Ηξάλ θαη ζε έλαλ απμαλφκελν ξφιν αζθαιείαο ζηηο πεξηνρέο ηεο Παιαηζηίλεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ απμαλφκελν πνιηηηθφ ξφιν ζηηο εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. Ζ παξνπζία Δπξσπατθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ σο κέξνο ησλ 

Γπλάκεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Λίβαλν  (United Nations Interim Force in 

Lebanon - UNIFIL) καξηπξά ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε παξνπζία πνιηηηθήο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή. Αλ θαη απηέο νη εμειίμεηο αληηκεησπίζηεθαλ κε επηθξηηηθή 

δηάζεζε, θαη ελψ ε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ ΔΠΑΑ θαη ε νξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηηο ηξίηεο ρψξεο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο 

ηεο ΔΠΑΑ, νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ησλ νινέλα θαη απμαλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ΔΔ έρεη κεηαθξαζηεί ζε κεγαιχηεξε πνιηηηθή επίδξαζε γηα ηελ ΔΔ απ‟ φηη ζηελ 
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αξρή ηεο δεθαεηίαο, φηαλ ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή βξέζεθαλ 

ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΔ
35

.  

Αθφκε, παξά απηέο ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο, ε ΔΔ αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκνχο 

ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Μέζε Αλαηνιή. Οη πνιηηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαη νη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο, 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ΔΔ λα επεξεάδεη ην Ηζξαήι ή ηηο δπλακηθέο 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζρεηηθά κε ηηο εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε 

κηαο πιήξσο εκπιεθφκελεο δηνίθεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο πνιηηηθέο θξίζεηο θαη αβεβαηφηεηεο ηφζν ζην Ηζξαήι φζν θαη ζηα εδάθε ηεο 

Παιαηζηίλεο δπζρεξαίλνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ εηξελεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ή ρσξίο 

κηα δπλαηφηεξε θαη πην ελσκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ.  

Όζνλ αθνξά ηε Μέζε Αλαηνιή, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ 

είλαη πξάγκαηη ππαξθηέο φζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο 

ΔΔ, γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε κηαο ιεηηνπξγηθήο ζπλαίλεζεο. Ζ 

Γαιιία, έρεη πξνηείλεη ηελ απνζηνιή κηαο Δπξσπατθήο εηξελεπηηθήο δχλακεο, ε νπνία 

ζα αληηθαηαζηήζεη ην Ηζξαήι ζηε Γπηηθή Όρζε θαη πνπ ζα δψζεη αζθαιηζηηθέο 

εγγπήζεηο ζην Ηζξαήι, παξά ζα επηθεληξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΠΑΑ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο ηεο Παιαηζηίλεο, φπσο θαη γηλφηαλ 

κέρξη ζήκεξα, θαη γεληθφηεξα ζα δξα σο ζπλεξγάηεο αζθάιεηαο ηνπ Ηζξαήι (Κέληξν 

ηεο Δπξσπατθήο Μεηαξξχζκηζεο 2008). Παξφια απηά, αληαλαθιά βαζχηεξνπο 

δηραζκνχο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην πψο ζπλεξγαζηεί κε ην Ηζξαήι: αλ 

δειαδή πξέπεη λα δξάζεη ζαλ αλεμάξηεηνο ζηξαηησηηθφο παξάγνληαο αλεμάξηεηα κε 

ηηο ππάξρνπζεο θαζνξηζκέλεο δνκέο, ή λα δηαηεξήζεη ηελ παξνχζα πξνζέγγηζή 

δηαρείξηζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο. Οη πξφζθαηεο γαιιηθέο πξσηνβνπιίεο πηέδνπλ γηα 

κεγαιχηεξν ξφιν ηεο ΔΔ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη νη θηινδνμίεο ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΠΑΑ 

πνπ αληαλαθινχλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κηα εππξφζδεθηε θίλεζε ζε ζρέζε κε 

ηηο αλαπηπζζφκελεο πξνθιήζεηο αζθαιείαο . 

Οη Γαιιηθέο πηέζεηο πξνο ηελ ΔΔ λα ζπλεξγαζηεί κε ην Ηζξαήι ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο, αληαλαθινχλ κηα αθφκα πηπρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΠΑΑ πέξαλ ηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε ηξίηεο ρψξεο. Αληί λα ζεζπίζνπλ απιψο έλα φξγαλν 

θαηαλαγθαζκνχ, κε ην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξίηεο ρψξεο ζε κεκνλσκέλεο 

απνζηνιέο, ε ΔΠΑΑ ιεηηνπξγεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζαλ κηα επθαηξία γηα 

ζπλεξγαζία θαη θνηλσληθνπνίεζε κέζα ζηνλ Δπξσπατθφ κεραληζκφ δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ θαη εθαξκνγψλ δφκεζεο θξαηψλ. Αλ θαη ην Ηζξαήι έρεη εθθξάζεη 

ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία πάλσ ζε ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα αζθαιείαο 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζηα νπνία ην Ηζξαήι έρεη επηρεηξεζηαθή εκπεηξία, φπσο ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ην ιαζξεκπφξην, απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο ΔΔ ην θέληξν ηεο 

πξνζνρήο, πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ, είλαη πηζαλφλ λα παξακείλεη ζηε δηακεζνιάβεζε 

ζηηο εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηελ δφκεζε ηνπ θξάηνπο θαη 

                                                            
35 Eva Gross (2008), European Security and Defence Policy, 
http://www.iepn.org/images/stories/papers/ESDPandIsraelEvaGross.pdf [θμερομθνία 15-12-2012] 

http://www.iepn.org/images/stories/papers/ESDPandIsraelEvaGross.pdf
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ζηελ ελίζρπζε ησλ Παιαηζηηληαθψλ ηνκέσλ αζθαιείαο. Μαθξνπξφζεζκα, σζηφζν, ε 

δεχηεξε βιέςε ηεο ΔΠΑΑ- ε βιέςε ελφο ζπλέηαηξνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη φρη 

ελφο ηξίηνπ κέξνπο δηακεζνιάβεζεο ή πίεζεο- είρε δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ην Ηζξαήι
36

.  

2.1.1 ΔΠΑΑ - ελίζρπζε ηνπ πξνθίι ηεο ΔΔ ζηελ αζθάιεηα θαη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ θξίζεσλ  

πδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ΔΠΑΑ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαζψο θαη γηα 

ηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι έρνπλ μεθχγεη πνιχ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πνιηηηθήο, 

νπφηε θαη θχξην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ην κνίξαζκα ηνπ θφξηνπ θαη ζηηο δπν πιεπξέο 

ηνπ Αηιαληηθνχ. Ζ δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο Δπξσπατθήο Άκπλαο, αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο δνκέο ηνπ ΝΑΣΟ, παξφιν πνπ απνηεινχζε αξθεηά ζπρλά ζέκα ζπδήηεζεο, 

δελ θέξδηζε αξθεηνχο ππνζηεξηθηέο κέρξη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, εμ αηηίαο 

ηεο επίδξαζήο ηνπ ζηηο ππεξαηιαληηθέο ζρέζεηο, θαη ηδηαίηεξα απφ ην κέξνο ηεο 

Βξεηαλίαο.  

Αξρηθά, ε θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΠΑΑ, θαη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ε Βξεηαλία άθεζε ζηελ άθξε ηηο ελζηάζεηο απέλαληη ζε κηα 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή Άκπλαο αλεμάξηεηεο απφ ηηο ππεξαηιαληηθέο εληνιέο, ήηαλ ε 

ηδέα ηνπ ππεξαηιαληηθνχ κνηξάζκαηνο ηνπ θφξηνπ. Ζ εκπεηξία ζηα Βαιθάληα, φπνπ ε 

Δπξψπε έπξεπε λα βαζηζηεί ζε Ακεξηθάληθεο ζηξαηησηηθέο θαη δηπισκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο ψζηε λα δνζεί ηέινο ζηηο ερζξνπξαμίεο, εκθχηεπζε ζηνπο ππεχζπλνπο 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο ηελ αλάγθε γηα έλα ηζρπξφηεξν πξνθίι 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε ΔΔ έλαο 

αμηφπηζηνο ζπλεξγάηεο ησλ ΖΠΑ, θαη έηζη ψζηε λα απνηξέςεη ηηο ΖΠΑ απφ ην λα 

απνκαθξχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηελ Δπξψπε. Γηα ηε Γαιιία, ε ηδέα εμαξρήο 

πεξηιάκβαλε ηε ζεκειίσζε κηαο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο, 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο ΖΠΑ. Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ηελ εκπεηξία ησλ 

Βαιθαληθψλ, νη δχν απηέο ζέζεηο, ηνπ Παξηζηνχ θαη ηνπ Λνλδίλνπ, ζπλέθιηλαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΠΑΑ παξά 

ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ ΖΠΑ.  

Ο ζηφρνο, πάλησο, ελίζρπζεο ηνπ πξνθίι θαη ησλ ηθαλνηήησλ αζθαιείαο θαη 

άκπλαο ηεο ΔΔ απμάλνληαο ην επίπεδν θαη ηε θχζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ ζηα 

θξάηε κέιε δελ έρεη επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΠΑΑ. Οη δαπάλεο άκπλαο κεηά 

ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ειαηηψζεθαλ ζεκαληηθά σο απνηέιεζκα ηνπ 

«κεξίζκαηνο ηεο εηξήλεο». Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιαγή ζηάζεο σο πξνο ηε 

ρξήζε ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ θαζψο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο πνπ 

αζθνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ, παξαηεξείηαη φηη έρεη παγησζεί έλα 

πνζφ γηα ζπλδπαζκέλεο δαπάλεο γηα ζέκαηα άκπλαο, ην νπνίν θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 

2% ηνπ ΑΔΠ θαη δελ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά απφ ην 1995 σο ην 2006, ελψ δελ 

θαληάδεη πηζαλφ λα απμεζεί ζην κέιινλ. Απηφ έρεη ελ κέξεη ζαλ απνηέιεζκα, ν 

                                                            
36 Eva Gross (2008), European Security and Defence Policy, 
http://www.iepn.org/images/stories/papers/ESDPandIsraelEvaGross.pdf  [θμερομθνία 15-12-2012] 
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αξρηθφο θεληξηθφο ζηξαηησηηθφο ζηφρνο ηνπ 1999
37

 λα κεηακνξθψζεθε ην 2004 ζε 

έλαλ θαηλνχξην, ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλν, ν νπνίνο δεηά απφ ηα θξάηε κέιε «λα είλαη 

ζε ζέζε κέρξη ην 2010 λα αληαπνθξηζνχλ κε γξήγνξεο θαη απνθαζηζηηθέο θηλήζεηο, 

εθαξκφδνληαο κηα νκφθσλε πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα πνπ εθάπηνληαη ηνπ επξχηεξνπ 

θάζκαηνο ησλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε 

πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Ζ έιιεηςε πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλ ζηελ ΔΠΑΑ 

θαη ζηξαηησηηθψλ δεζκεχζεσλ ππφ ην ΝΑΣΟ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηθξνπφκελεο 

απφςεηο αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

ΔΠΑΑ, ππνδειψλεη φηη ε ΔΠΑΑ δε ζεσξνχληαλ κηα ζεκαληηθή επηινγή γηα ηελ 

απνζηνιή Δπξσπατθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηα πιαίζηα επηρεηξήζεσλ 

δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ, φπσο ζην Αθγαληζηάλ θαη ή ζην 

Λίβαλν.  

Όζνλ αθνξά ηε ζηξαηησηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε Δπξψπε έρεη εκπιαθεί ζε 

ιίγεο θαη επηιεγκέλεο κε γεσγξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα επηρεηξήζεηο: 

απνζηνιέο αλαραίηηζεο ζηε Βνζλία, ηελ Δξδεγνβίλε θαη ηε ΠΓΓΜ πνπ 

θαηαιήθζεθαλ απφ ην ΝΑΣΟ θαη ηηο ελέξγεηεο γεθχξσζεο ζην Κνλγθφ πνπ έγηλαλ ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΖΔ. Καηά βάζε, ε ΔΔ έρεη απνζηείιεη ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ζε πεξηνρέο ζηα δπηηθά Βαιθάληα, φπνπ κεκνλσκέλεο ρψξεο ζεσξνχληαλ σο 

ελ δπλάκεη θαη/ή κειινληηθά θξάηε-κέιε, ή ζε πεξηνρέο θάησ απφ ηε αράξα ζηελ 

Αθξηθή, φπνπ ε ΔΔ ζα κπνξνχζε λα δξάζεη σο ππνζηεξηθηήο άιισλ δηεζλψλ 

ηδξπκάησλ, επηδηψθνληαο ηελ «απνηειεζκαηηθή πνιπκεξή πξνζέγγηζε», φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο. Αλ θαη απηφ δελ απνδεηθλχεη 

φηη απηέο νη απνζηνιέο ή ε ινγηθή πίζσ απφ απηέο, δελ είλαη λφκηκεο ή ζεκαληηθέο, ε 

έιιεηςε ελεξγεηψλ γηα ηελ αχμεζε δαπαλψλ άκπλαο θαη ην γεγνλφο φηη αξθεηά 

θξάηε-κέιε πξνβαίλνπλ ζε  ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο δεζκεχζεηο εθηφο ΔΔ σο 

ππνζηήξημε ηνπ ΝΑΣΟ ε ησλ ΖΠΑ, θαζηζηά ηελ ΔΠΑΑ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή 

φζνλ αθνξά ην ππεξαηιαληηθφ κνίξαζκα ηνπ θφξηνπ δηαρείξηζεο ζηξαηησηηθψλ 

θξίζεσλ. Αληί λα αληαγσλίδεηαη ην ΝΑΣΟ, ή λα παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή επηινγή ζε 

πεξηνρέο φπνπ ην ΝΑΣΟ δε ζέιεη λα εκπιαθεί, ε ΔΠΑΑ δελ έρεη πεηχρεη ην ζηφρν 

ηεο.  

Όζνλ αθνξά ηηο ΖΠΑ, ε ΔΠΑΑ δε κνηάδεη πηα κε απεηιή γηα ην ΝΑΣΟ αιιά έλαο 

πηζαλφο ζπλεξγάηεο, κηα αλαδπφκελε άπνςε πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε επηρεηξεζηαθή 

εκπεηξία ηεο ΔΠΑΑ ζε πεξηπηψζεηο κε ζηξαηησηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Οη 

ηξέρνπζεο θηλήζεηο ηηο Γαιιίαο πξνο ηελ επηζηξνθή ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ 

ΝΑΣΟ θαλεξψλεη αθφκα φηη ε φζνλ αθνξά ζηξαηησηηθά ζέκαηα, ε ΔΠΑΑ θαη ην 

ΝΑΣΟ δε ζεσξνχληαη πηα αληαγσληζηέο, θαη φηη έλαο πξαθηηθφο δηαρσξηζκφο 

εξγαζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί πνιηηηθά ρσξίο ηελ ηδενινγηθή θάιπςε ηνπ 

παξειζφληνο- θαη φηη γεληθά ην ζέκα ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηησηηθήο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ κπνξεί λα απνθηήζεη λέα δπλακηθή. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή ε 

εκπεηξία ζπλεξγαζίαο ζηελ πξάμε θαη ηα πηζαλά ζπληνληζκέλα πξνγξάκκαηα θαη νη 

                                                            
37 Δεσ περαιτζρω Gnessoto (2004) όπωσ αναφζρεται ςτο Eva Gross (2008), European Security and 
Defence Policy, http://www.iepn.org/images/stories/papers/ESDPandIsraelEvaGross.pdf  
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απνδνηηθφηεξεο δαπάλεο άκπλαο πνπ ζπλδένληαη κε νξγαληζκνχο φπσο ηνλ ΔΟΑ 

(European Defense Agency) ζεκαίλνπλ φηη αθφκε θαη ην πεξηνξηζκέλν επηρεηξεζηαθφ 

ηζηνξηθφ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΠΑΑ έρεη θέξεη πην θνληά ηα θξάηε-κέιε, 

θαζψο θαη ηξίηεο ρψξεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ΔΠΑΑ. Με άιια ιφγηα, γηα ηηο ρψξεο 

θαη ηα θξάηε-κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο θα ηηο δξαζηεξηφηεηεο  

ηεο, ε ΔΠΑΑ αληηπξνζσπεχεη κηα πιαηθφξκα γηα ζπλεξγαζία, ζπλεηζθνξά θαη 

θνηλσληθνπνίεζε ζηα Δπξσπατθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο, πνπ δπλακψλνπλ θαη 

εληζρχνπλ ηνλ πνιηηηθφ αληίθηππν ηεο ΔΔ
38

.  

Ζ επηρεηξεζηαθή εκπεηξία θαη νη απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηελ ΔΠΑΑ 

απνθάιπςαλ γξήγνξα φηη ε ΔΠΑΑ έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθή γλψζε ζρεηηθά κε ηε κε 

ζηξαηησηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο (Security Sector Reform). Απφ ηηο 23 

νινθιεξσκέλεο, ηξέρνπζεο ή ζρεδηαζκέλεο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν, κφλν 

ηέζζεξηο ήηαλ ζηξαηησηηθήο θχζεο, ελψ νη ππφινηπεο είραλ ζρέζε κε αζηπλφκεπζε, 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, ή ζπλνξηαθήο ζπλδξνκήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο εκπεηξίαο ηεο ΔΠΑΑ έρεη ζπιιερζεί κέζα απφ ηηο κε ζηξαηησηηθέο 

απνζηνιέο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, ελψ ε πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ζην επξχηεξν ζέκα ηεο δφκεζεο θξαηψλ ζηηο ζηξαηησηηθέο 

απνζηνιέο, είρε ζαλ γλψκνλα ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο 

αζθάιεηαο. Δπηπξνζζέησο, νη κεκνλσκέλεο επηρεηξεζηαθέο εκπεηξίεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν ζπλδπαζκφο ζηξαηησηηθψλ θαη κε-

ζηξαηησηηθψλ νξγάλσλ, έρνπλ ζπληειέζεη ζε κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία κάζεζεο κε 

ζεκαληηθά νθέιε. 

 Έλα ζεκαληηθφ πνιηηηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη κε-ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΠΑΑ είλαη ε απφδνζε έκθαζεο ελδηαθέξνληνο ησλ θξαηψλ-

κειψλ ή ησλ δεζκεχζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ή θξίζεηο. Σερληθά, 

ε Κνκηζηφλ έρεη εθαξκφζεη επηηπρή εγρεηξήκαηα ζε ζέκαηα κεηαξξχζκηζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζε αξθεηέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο. Ζ δηαθνξά κε κηα 

απνζηνιή ηεο ΔΠΑΑ είλαη φηη ν δηαθπβεξλεηηθφο ζθειεηφο δίλεη έκθαζε ζηε 

ζπλαίλεζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζε έλα κέζν άζθεζεο πνιηηηθήο πίεζεο ζηηο ρψξεο 

ππφ θξίζε. ε ηειηθή αλάιπζε, νη κε ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο ηεο ΔΠΑΑ 

αληαλαθινχλ ηηο επξχηεξεο πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηεο ΔΔ θαη ηηο ζέζεηο ηεο, ελψ 

παξάιιεια αζθνχλ πηέζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα αιιάμνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ή δπλακηθέο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο δηακάρεο. Παξά ηηο ζρεηηθά 

κεηξηνπαζείο δεζκεχζεηο ππφ ηελ ΔΠΑΑ, απηφ κπνξεί  λα παξαηεξεζεί θαη ζηε Μέζε 

Αλαηνιή φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο, φπσο ζα ζπδεηεζεί ζην επφκελν 

θνκκάηη
39

.  
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2.1.2 Η ΔΠΑΑ ζηε Μέζε Αλαηνιή   

Γχν απνζηνιέο ηηο ΔΠΑΑ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηε Μέζε Αλαηνιή Οη 

ελέξγεηεο απηέο αλαπηχρζεθαλ παξάιιεια κε ηηο απμαλφκελεο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ 

ζηα Γπηηθά Βαιθάληα, μεθηλψληαο απφ ηελ θξίζε ζηε ΠΓΓΜ ην 2001. Όρη κφλν 

απνηέιεζαλ ζεκάδη ησλ αλεξρφκελσλ θηινδνμηψλ ηεο ΔΔ λα αλαιάβεη ην ξφιν ελφο 

παξάγνληα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο, αιιά αθφκα έδεημε 

μεθάζαξα φηη ε Μέζε Αλαηνιή ζεσξείηαη πεξηνρή πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Απηέο νη πςεινχ πξνθίι δηπισκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλαλ ηζηφ δηκεξψλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο ΔΠΓ 

(European Neighborhood Policy) θαη ηεο Μεζνγεηαθήο Έλσζεο, κηαο ηδέαο ηεο 

Γαιιηθήο Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ, πνπ πξνσζήζεθε ζηηο 13 Ηνπιίνπ ηνπ 2008.  

Απφ πνιηηηθήο άπνςεο, ε ΔΔ είλαη επίζεο κέινο ηεο Σεηξακεξήο Γηάζθεςεο 

γηα ηε Μέζε Αλαηνιή, ελψ έλαο Δπξσπαίνο, ν Σφλπ Μπιεξ, έρεη δηνξηζηεί 

απεζηαικέλνο ηεο Σεηξακεξνχο Γηάζθεςεο. Σειεπηαία, ε ΔΔ έρεη πξνσζήζεη δχν 

επηρεηξήζεηο ηεο ΔΠΑΑ. Δπηπιένλ, νη Δπξσπατθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο έρνπλ 

παξαηαρζεί ζην Λίβαλν θάησ ππφ ηηο Γπλάκεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Λίβαλν 

(UNIFIL). Σν κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ απνζηνιψλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ 

παξαηάμεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνηνηηθφ θαη έλα πνζνηηθφ 

άικα ζηελ παξνπζία ησλ Δπξσπατθψλ δπλάκεσλ αζθάιεηαο απφ ηελ αξρή ηεο 

ΔΠΑΑ, θαζψο θαη ζηνλ απμαλφκελν ξφιν ηεο ΔΔ ζηε δηεζλή αζθάιεηα. 

Μηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΠΑΑ θαζψο θαη ηεο 

εκπινθήο κε ηελ UNIFIL θαλεξψλνπλ ηηο επθαηξίεο θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ησλ επηρεηξήζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. Ζ EUPOL COPPS  (Γξαθείν πληνληζκνχ γηα ππνζηήξημε αζηπλφκεπζεο 

ηεο Παιαηζηίλεο) θαη ε ΔU BAM Rafah (Απνζηνιή ζπλνξηαθήο ζπλδξνκήο) είλαη 

δχν ζπγθξηηηθά κηθξέο απνζηνιέο, πνπ παξφια απηά εθπιεξψλνπλ ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο: ε EUPOL COPPS ππνζηεξίδεη ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή ζηελ 

εγθαζίδξπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ελψ  κέζσ ηεο ΔU BAM Rafah, ε ΔΔ δξα σο 

ηξίηνο παξαηεξεηήο ζηελ ίδξπζε θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζπλφξνπ αλάκεζα ηεο Γάδα 

θαη ηεο Αηγχπηνπ, έλαλ ξφιν πνπ δελ έρεη θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεη εμ αηηίαο ησλ 

ελαιιαζζφκελσλ πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλψ ε ΔΔ ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηηο 

ΖΠΑ θαη ην Ηζξαήι απφ ηε κηα κεξηά θαη ζηελ Παιαηζηίλε απφ ηελ άιιε, ε επηηπρία 

ηεο θαη ε αθηίλα δξάζεο ηεο ζπλερίδεη  λα εμαξηάηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

ππεξαηιαληηθέο δεζκεχζεηο θαη ζπλζήθεο
40

.  

2.1.3 ΙΡΑΗΛ θαη ΔΠΑΑ: Δμεξεπλώληαο ηξόπνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνύ 

Ζ αλάιπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΠΑΑ δείρλεη φηη ην Ηζξαήι δε 

ζεσξεί απαξαίηεηα ηελ ΔΔ σο έλαλ ζηξαηησηηθφ παξάγνληα αζθάιεηαο φζνλ αθνξά 

                                                            
40 Eva Gross (2008), European Security and Defence Policy, 
http://www.iepn.org/images/stories/papers/ESDPandIsraelEvaGross.pdf  [θμερομθνία 15-12-2012] 
 

http://www.iepn.org/images/stories/papers/ESDPandIsraelEvaGross.pdf
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ηελ ΔΠΑΑ. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε ΔΔ ζεσξείηαη νπδέηεξνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο 

ζηε Μέζε Αλαηνιή καδί κε ηηο ΖΠΑ. Παξ‟ φιν πνπ θακία απφ ηηο απνζηνιέο ηεο 

ΔΠΑΑ δελ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην λα ζεσξείηαη ε ΔΔ ηζρπξφο παξάγνληαο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, ε ΔΔ έρεη απμήζεη ηελ πνιηηηθή επηξξνή ηεο ηφζν ράξε ζηηο δπν 

επηρεηξήζεηο ηεο ΔΠΑΑ, θαζψο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Σεηξακεξή. Σν 

Ηζξαήι, επνκέλσο, αληηκεησπίδεη ηελ ΔΠΑΑ απφ ηε κηα κε ζθεπηηθηζκφ, εμ αηηίαο ηεο 

άπνςεο φηη ε ΔΠΑΑ ζηε Μέζε Αλαηνιή, πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Απνζηνιή ΔU 

BAM Rafah, δελ έρεη απνδψζεη ηα αλακελφκελα, αθφκε θη αλ ην Ηζξαήι ππνζηεξίδεη 

ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ ζηελ Παιαηζηίλε. 

 Όζνλ αθνξά ηελ ΔΠΑΑ, ην Ηζξαήι ακθηηαιαληεχεηαη ή ηνπιάρηζηνλ είλαη 

δχζπηζην ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ΔΔ θαη ηνλ νινέλα θαη απμαλφκελν ξφιν ηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, αθφκε θη αλ ε ΔΔ έρεη θαζηεξσζεί ζαλ έλαο ζηαζεξφο 

παξάγνληαο ζηε δφκεζε ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

Μεηαξξχζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Αζθάιεηαο. Μηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά 

ηζρπξφηεξε ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΔΠΑΑ, κπνξεί λα 

αλαιάβεη ην ξφιν ελφο αθφκα νξγάλνπ άζθεζεο πίεζεο πνπ ζα πεξηνξίδεη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Ηζξαήι. 

ε έλα άιιν επίπεδν, σζηφζν, ε ΔΠΑΑ αληηκεησπίδεηαη κε πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ. Δίλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλν φηη ππάξρεη ε πξφζεζε γηα ζπλεξγαζία πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ελδηαθέξεη ην Ηζξαήι, απφ ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο άπνςεο. Ζ 

ΔΠΑΑ ζίγνπξα ζεσξείηαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ην Ηζξαήι θαη ε ΔΔ κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ, κε ηελ πξννπηηθή λα πξνρσξήζνπλ ηηο Ηζξαειηλφ-Δπξσπατθέο ζρέζεηο 

ζε έλα πην ηζφηηκν επίπεδν πέξα απφ ηε δηκεξή ζρέζε κέζσ ηεο ΔΠΓ. Αλ θαη ην 

Ηζξαήι ζπλερίδεη λα ζεσξεί ην ΝΑΣΟ σο δπλαηφηεξν ζηξαηησηηθφ παξάγνληα θαη 

επνκέλσο έλαλ πην ειθπζηηθφ ζπλεξγάηε, ελ ηνχηνηο, κηα  ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΔΔnζίγνπξα ζα ελδηέθεξε ην Ηζξαήι. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ην Ηζξαήι ζα κπνξνχζε 

λα ζπλεηζθέξεη ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ, ελψ αθφκα ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηξαηησηηθέο γλψζεηο.  

πκπεξάζκαηα θαη πζηάζεηο  

Με ηελ ΔΠΑΑ, ε ΔΔ έρεη εληζρχζεη ην πξνθίι ηεο φζνλ αθνξά ηε Μέζε 

Αλαηνιή γεληθά θαη ην Ηζξαήι πην ζπγθεθξηκέλα. Ζ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ έραζε ζε 

αμηνπηζηία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή εμ‟αηηίαο ηεο επέκβαζεο ζην Ηξάθ, ζε ζεκείν πνπ 

ε ΔΔ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαλ κεγαιχηεξν θαη πην μεθάζαξν ξφιν. Παξφιν πνπ ην 

ΝΑΣΟ πξνηηκάηαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο, δελ ζεσξνχληαλ νπδέηεξν θαη επνκέλσο 

παξακεξίζηεθε σο βηψζηκε πνιηηηθή επηινγή. Χο απνηέιεζκα, εμαξηηφληαλ απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο- αλ θαη ζην ηέινο δελ εμαξηήζεθε απφ ηελ ΔΔ ΔΠΑΑ- ην λα παξέρνπλ 

δπλάκεηο θαη λα εγεζνχλ ηεο εηξελεπηηθήο απνζηνιήο, αιιά επίζεο θαη ην λα 

παξέρνπλ πνιηηηθή εγεζία ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο ην 

2006 ζηνλ πφιεκν ζην Λίβαλν θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο εηξελεπηηθήο δχλακεο ηνπ 

ΟΖΔ.  
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Απηή ε ηδξπκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή εκπεηξία ηεο ΔΠΑΑ θαηά ηα ηειεπηαία 

δέθα ρξφληα έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα γηα ηελ ΔΔ σο παξάγνληαο 

αζθαιείαο. Όζν αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξαηφ θαη ηελ άκπλα, ππφ 

ηελ έλλνηα ηνπ ππεξαηιαληηθνχ κνηξάζκαηνο ηνπ θφξηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξέρεη δηαβεβαηψζεηο αζθάιεηαο, ε ΔΠΑΑ δελ έρεη εμειηρζεί επαξθψο πέξα απφ 

απνζηνιέο ζηαζεξφηεηαο θαη γεθχξσζεο. Ζ έιιεηςε ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηαθπβεξλεηηθφ ηξφπν ιήςεσλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔ θαη ηηο 

εγρψξηεο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε βίαο, ζπλερίδνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

πνιηηηθή επηξξνή ηεο ΔΔ θαη απηφ εκθαλέο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μέζε Αλαηνιή.  

Έλα είλαη βέβαην: αλάκεζα ζηηο αξρηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΠΑΑ πέληε ρξφληα 

πξηλ θαη ζήκεξα, θαζψο θαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο επηζθέςεηο ηνπ νιάλα ζηε Μέζε 

Αλαηνιή σο έλδεημε απμαλφκελσλ πνιηηηθψλ θηινδνμηψλ ηεο Δπξψπεο ζηελ πεξηνρή, 

έρνπλ γίλεη πνιιά βήκαηα έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ηνπ πξνθίι ηεο ΔΔ σο παξάγνληαο 

αζθαιείαο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ΔΠΑΑ- θαη θαη‟ επέθηαζε ε ΔΔ- έλαο πην 

αμηφπηζηνο παξάγνληαο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Ηζξαήι, ε ΔΔ 

πξέπεη λα απμήζεη ηνλ πνιηηηθφ ηεο ξφιν θαη ην ξφιν Αζθαιείαο ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

πγθεθξηκέλα,  ε ΔΔ πξέπεη: 

•Να απμήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο, ζηηο δχν κε-ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο ηεο ΔΠΑΑ.  

•Να επζπγξακκίζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο φζνλ αθνξά ην  Ηζξαήι, αιιά 

θαη κε ηηο Παιαηζηηληαθέο Αξρέο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΑΑ λα 

πξνζαξκνζηεί κε ηνπο επξχηεξνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ψζηε λα  κεγηζηνπνηεζεί ε 

πνιηηηθή επηξξνή ηεο ΔΔ. 

•Να ζθεθηεί ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ΔΔ κπνξεί λα αλαιάβεη κεγαιχηεξεο 

ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο ζηε Μέζε Αλαηνιή, απνζθνπψληαο λα απμήζεη ην πνιηηηθφ 

πξνθίι θαη ην πξνθίι αζθαιείαο φζνλ αθνξά ην Ηζξαήι. 

•Να επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ θαη λα πξνζπαζήζεη λα πεηχρεη ζπλαίλεζε αλάκεζα ζηα 

θξάηε-κέιε, πάλσ ζε πηζαλά κειινληηθά ζελάξηα γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΠΑΑ ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. 

•Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απνπζία εγεηηθήο ζηάζεο ησλ ΖΠΑ ζηε εηξελεπηηθή 

δηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή, λα δηαηεξήζεη πςειφ πνιηηηθφ πξνθίι θαη λα 

εδξαηψζεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηεο ΔΔ σο εμσηεξηθφ παξάγνληα. 

 

2.2 Δκπινθή ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο.  
 

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. βαζίδεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ 

εμαγσγή νηθνλνκηθψλ νθειψλ κε αληάιιαγκα πνιηηηθή επηξξνή. Ζ πνιηηηθή απηή 

είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Γηα πνιιά ρξφληα ην Ηζξαήι  



28 
 

πξνηηκνχζε λα βαζίδεηαη ζηελ ακεξηθάληθε πνιηηηθή ππνζηήξημε, αιιά ε πξνζέγγηζε 

απηή θαίλεηαη λα αιιάδεη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα
41

. 

Ο πφιεκνο ζην λφηην Λίβαλν ην θαινθαίξη ηνπ 2006 κε θαη ε θαηάιεςε ηεο 

Λσξίδαο ηεο Γάδαο απφ ηελ Υακάο ηνλ  Ηνχλην ην 2007, είρε βαζηά επίδξαζε ζηηο 

επξσπατθέο εηξελεπηηθέο πξνζπάζεηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2006-2008 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξηνρή. Ο πφιεκνο ζην Λίβαλν είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηξελεπηηθψλ Πξνζσξηλψλ Γπλάκεσλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζην Λίβαλν (UNIFIL), πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ επξσπατθά ζηξαηεχκαηα, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε θαηάζηαζε ζην λφηην Λίβαλν. Ζ θαηάιεςε ηεο 

Λσξίδαο ηεο Γάδαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ηεο απνζηνιήο παξαηεξεηψλ 

EU ΒΑΜ ζηα ζχλνξα ηεο Rafah κεηαμχ Γάδαο θαη Αηγχπηνπ, βάδνληαο έλα ηέινο 

ζηελ επηρείξεζε ηεο ΔΠΑΑ, ε νπνία θξαηνχζε αλνηρηά ηα ζχλνξα ζε απηφ ην 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζεκείν
42

. 

 

2.2.1 πλνξηαθή Βνήζεηα ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ Απνζηνιή Ράθα (EU 

BAM Rafah)  

                         

Ζ  κε ζηξαηησηηθή απνζηνιή ππφ ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο ηεο 

ΔΔ είλαη ε πλνξηαθή Βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Απνζηνιή Ράθα (EU 

BAM Rafah) ε νπνία ηδξχζεθε κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Ηζξαήι λα απνρσξήζεη απφ ηε 

Λσξίδα ηεο Γάδαο. ηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 2005, ην Ηζξαήι θαη νη Παιαηζηηληαθέο 

Αξρέο (ΠΑ)ππέγξαςαλ κηα «πκθσλία γηα ηελ Κπθινθνξία θαη ηελ Πξφζβαζε» θαη 

έμη κέξεο αξγφηεξα ην πκβνχιην ηεο ΔΔ θαισζφξηζε ηε ζπκθσλία θαη απνθάζηζε 

λα αλαιάβεη ηνλ ηξίην  ξφιν ηεο ζπκθσλίαο (κεηά ηελ απξνζπκία ησλ ΖΠΑ), πνπ 

ζήκαηλε φηη πηα καδί κε ηελ Αίγππην, ην Ηζξαήι θαη ηηο ΠΑ ζα ήηαλ απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ ηεο απνζηνιήο Ράθα. Ζ EU BAM Rafah 

μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2005 θαη ζθφπεπε λα ζπκβηβάζεη ηηο 

                                                            
41 R.Nathanson,R.Lehrer,N. Munin (2009),1957-2009: Israeli-European Cooperation – 
Stocktaking,http://www.iepn.org/images/stories/papers/israeli-
european%20cooperation%20stocktaking.pdf, ςελ.4 [θμερομθνία 15-12-2012] 
42 Shlomo Shpiro (2008), UNIFIL and EU BAM: The Limits of European Security  
Engagement in the Middle East, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf,ςελ.85 [θμερομθνία 16-
12-2012] 

http://www.iepn.org/images/stories/papers/israeli-european%20cooperation%20stocktaking.pdf
http://www.iepn.org/images/stories/papers/israeli-european%20cooperation%20stocktaking.pdf
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf,���.85
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αλεζπρίεο ηνπ Ηζξαήι ζε ζέκαηα αζθαιείαο κε ηηο Παιαηζηηληαθέο απαηηήζεηο γηα κηα 

απηφλνκε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ αλάγθε γηα νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο 

Γάδαο, πνπ απαηηεί αλνηρηά ζχλνξα
43

. Ζ απνζηνιή είρε αξρηθά ζεηεία ελφο έηνπο πνπ 

φκσο έρεη παξαηαζεί κέρξη θαη ζήκεξα
44

. 

Ζ ΔU ΒΑΜ παξαθνινπζεί ελεξγά, εμαθξηβψλεη θαη αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο 

ηεο Παιαηζηηληαθήο Αξρήο, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζεηζψλ αξρψλ 

γηα ζεκείν δηέιεπζεο Ράθα θαη ζα ελεξγεί κε ηελ εμνπζία γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

Παιαηζηηληαθή Αξρή ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο θαη 

θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ην ζεκείν δηέιεπζεο Ράθα θαη ηηο ζπκθσλεζείζεο αξρέο γηα 

ην ζεκείν δηέιεπζεο
45

.H απνζηνιή ηεο ΔΔ έρεη πολιηική ζημαζία, γηαηί ηα ζχλνξα 

είλαη θαη ζα παξακείλνπλ έλα απφ ηα πην θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηε επίιπζε ηεο 

δηακάρεο αλάκεζα ζε Ηζξαήι-Παιαηζηίλε. Καη ρσξίο ακθηβνιία, ε απνζηνιή ηεο ΔΔ 

ζηε Γάδα είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι.
46

 

ηφρνη ηεο απνζηνιήο: 

 πκβνιή ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κεξψλ 

 πκβνιή ζηελ νηθνδφκεζε ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ΠΑ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ ζπλφξσλ θαη ε επηηήξεζε, 

θαζψο θαη κηα επαγγεικαηηθή ηεισλεηαθή ιεηηνπξγία 

 Βειηίσζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ
47

 

Ζ ΔΔ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε θαζψο ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δελ ηεο δφζεθε ν 

ηππηθφο ξφινο ηνπ ρξεκαηνδφηε κηαο επηρείξεζεο, αιιά είρε έλαλ πνιχ πην ελεξγφ 

ξφιν. «Γε ζα ήκαζηαλ εθεί ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ηζξαήι» ιέεη έλαο αμησκαηνχρνο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ
48

. «Αιιά παξφιν πνπ ν Sharon ππέγξαςε ηε ζπκθσλία, δελ ήηαλ 

                                                            
43 Del Sarto, R.(2007), Wording and meaning(s): EU-Israeli political cooperation according to 
the ENP Action Plan. Mediterranean politics, 12 (1), 59_75  
44 European Council (2005a), Council joint action on establishing a European Union border 
assistance mission for the Rafah crossing point (EU BAM Rafah) [online].  

http://www.eubamrafah.eu/portal/files/l_32720051214en00280032.pdf?phpMyAdmin_6b3
c168c0ab1e47ba9433fc8204502cb   όπωσ αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The European 
Union's role in the Palestinian Territories: state-building through Security Sector Reform? 
,European Security, ςελ.262 
45 ΕU BAM Rafah,http://www.eubam-rafah.eu/node/2300, [θμερομθνία  18-2-2013] 
46 Del Sarto A. Raffaela (2007), Wording and Meaning(s): EU-Israeli Political Cooperation according to 
the ENP Action Plan, Mediterranean Politics, 71 
47 ΕU BAM Rafah,http://www.eubam-rafah.eu/node/2300, [θμερομθνία  18-2-2013] 
 
48 Council of European Union official  (2010),Interviewed by Dimitris Bouris, Brussels, 3 
February  όπωσ αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The European Union's role in the Palestinian 
Territories: state-building through Security Sector Reform? ,European Security, ςελ.262 
 

http://www.eubamrafah.eu/portal/files/l_32720051214en00280032.pdf?phpMyAdmin_6b3c168c0ab1e47ba9433fc8204502cb
http://www.eubamrafah.eu/portal/files/l_32720051214en00280032.pdf?phpMyAdmin_6b3c168c0ab1e47ba9433fc8204502cb
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πνηέ πξαγκαηηθά πξφζπκνο λα ηελ εθηειέζεη»
49

 φπσο αλαθέξεηαη ζε κηα άιιε 

ζπλέληεπμε.  

 Ζ απνζηνιή είρε θάπνηα επηηπρία κέρξη πνπ ε Υακάο θαηέιαβε ηε Λσξίδα ηεο 

Γάδαο ζηηο 13 Ηνπλίνπ ηνπ 2007, θαζψο απφ ηελ αξρή ηεο Απνζηνιήο κέρξη ηελ 

ηειεπηαία κέξα ηεο, 443,975 ηαμηδηψηεο πέξαζαλ ηα ζχλνξα αλάκεζα ζηε Λσξίδα ηεο 

Γάδαο θαη ηελ Αίγππην ζην ζπλνξηαθφ ζεκείν Ράθα
50

. Έλαο αλψηεξνο ππάιιεινο ηεο 

απνζηνιήο αλαθέξεη φηη «κέρξη ηε δηαθνπή ηεο,  ε EU BAM Rafah ήηαλ ε πην 

επηηπρεκέλε απνζηνιή ηεο ΔΠΑΑ. 

  

Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Γάδαο, ε EU BAM Rafah δηεθφπε
51

. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ε απνζηνιή παξακέλεη ζηελ πεξηνρή δηαηεξψληαο ηελ ηθαλφηεηα λα θηλεηνπνηεζεί 

φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο έρεη κεησζεί πνιχ
52

.  

 Σν Μάην ηνπ 2011 θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ελδν-Παιαηζηηληαθήο ζπκθσλίαο 

ζπκθηιίσζεο αλάκεζα ζηελ Φαηάρ θαη ηελ Υακάο, ε ΔΔ επέδεημε εηνηκφηεηά ζηελ 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο EU BAM Rafah «κφιηο νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη νη 

ζπλζήθεο αζθαιείαο ην επέηξεπαλ, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ε ΔΔ ηνλ ηξίην ξφιν 

ζην πέξαζκα Ράθα, φπσο αλαθέξεηαη ζηε πκθσλία γηα ηελ Κπθινθνξία θαη ηελ 

Πξφζβαζε ηνπ 2005»
53

. 

 

Μέρξη απηή ε πξφηαζε λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, ε EUBAM Rafah ζα 

παξακείλεη, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ελφο πκβνχινπ Αζθαιείαο θαη Πνιηηηθήο ζην 

Γξαθείν ησλ Αληηπξνζψπσλ ηεο Σεηξακεξνχο δηάζθεςεο «ε σξαία θνηκσκέλε ηεο 

ΔΔ»
54

. Μέλεη λα δνχκε εάλ ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζα ηα θαηαθέξεη ζην λα παίμεη ην 

ξφιν ηνπ πξίγθηπα θαη λα δψζεη ζηελ απνζηνιή ην θηιί πνπ ζα ηελ μππλήζεη απφ ηνλ 

αηψλην χπλν.  

                                                            
49European Parliament official (2010), Interviewed by Dimitris Bouris, Brussels, 12 February όπωσ 
αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The European Union's role in the Palestinian Territories: state-
building through Security Sector Reform? ,European Security, ςελ.262 
 
50 EUBAM Rafah, 2010. Factsheet, http://www.eubam-rafah.eu/node/2306 , όπωσ αναφζρεται 
ςτο D.Bouris (2012), The European Union's role in the Palestinian Territories: state-building 
through Security Sector Reform? ,European Security, ςελ.263 
51 Τ.Sayigh (2007),. Inducing a failed state in Palestine. Survival, 49 (3),ςελ. 7-39 όπωσ αναφζρεται ςτο 
D.Bouris (2012), The European Union's role in the Palestinian Territories: state-building through 
Security Sector Reform?, European Security, ςελ.263 
52 European Union Council Secretariat (2009b), EU Police mission for the Palestinian 
Territories (EUPOLCOPPS), 
http://consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/090325%20FACTSHEET%20EUPOL%20COPPS%20-
%20version%2012_EN.pdf , όπωσ αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The European Union's role in the 
Palestinian Territories: state-building through Security Sector Reform?, European Security, ςελ.263 
 
53 Council of the European Union (2011), Council conclusions on Middle East peace process 

, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/122165.pdf  
όπωσ αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The European Union's role in the Palestinian Territories: state-
building through Security Sector Reform?, European Security, ςελ.263 
54 A Political and Security Sector Adviser at the Office of the Quartet Representative (2010), 
Interviewed by Dimitris Bouris , Jerusalem, 31 May  όπωσ αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The 
European Union's role in the Palestinian Territories: state-building through Security Sector 
Reform?, European Security, ςελ.263 

http://www.eubam-rafah.eu/node/2306
http://consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/090325%20FACTSHEET%20EUPOL%20COPPS%20-%20version%2012_EN.pdf
http://consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/090325%20FACTSHEET%20EUPOL%20COPPS%20-%20version%2012_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/122165.pdf
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2.2.2 Γξαθείν Αζηπλνκηθνύ πληνληζκνύ ηεο ΔΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

παιαηζηηληαθήο αζηπλνκίαο (EUPOL COPPS) 

                              

Ζ απνζηνιή βαζίζηεθε πάλσ ζε κηα πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα παξνρήο 

βνήζεηαο ζηελ παιαηζηηληαθή αζηπλνκία ππφ ην γξαθείν Δηδηθνχ Αληηπξνζψπνπ ηεο 

ΔΔ γηα ηε Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή (Middle East Peace Process -

MEPP). Σνλ Απξίιην ηνπ 2005 ηδξχζεθε ην EU COPPS ζην γξαθείν ηνπ Marc Otte, 

ελφο Δηδηθνχ Αληηπξνζψπνπ γηα ηε Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζαλ 

επαθφινπζν ηεο αληαιιαγήο επηζηνιψλ κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Παιαηζηίλεο 

Ahmed Qurei. Σνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα 

κεηαηξέςεη ηελ απνζηνιή ζε κηα Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (ΚΠΑΑ) 

κεηά απφ παξάθιεζε ησλ Παιαηζηηληαθψλ Αξρψλ πνπ ρξεηαδφληνπζαλ άκεζε 

ππνζηήξημε ζηε ιήςε επζπλψλ ζε ζέκαηα λφκνπ θαη ηελ ηάμεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο Πνιηηηθήο Αζηπλφκεπζεο θαη επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 

Απηφ νδήγεζε ζηελ επίζεκε ίδξπζε ηνπ Γξαθείνπ, πνπ μεθίλεζε ηεο ελέξγεηέο ηνπ 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2006. Δλψ ε απνζηνιή είρε ηξηεηή ζεηεία, παξαηάζεθε δχν 

αθφκε θνξέο: ηε κία ην 2008 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη ηε δεχηεξε θνξά ην 

2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011
55

.  

 

ηφρνο ηεο απνζηνιήο ήηαλ λα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία βηψζηκσλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ξπζκίζεσλ αζηπλφκεπζεο  θαη  ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνπο 

Παιαηζηηλίνπο νκνιφγνπο γηα ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε ππφ ηελ παιαηζηηληαθή 

δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

ΔΔ γηα δεκηνπξγία ζεζκψλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο δηεζλείο πξνζπάζεηεο ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο  κεηαξξχζκηζεο ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο
56

.  

           Μέρξη ηψξα, θαη παξά ηηο ζνβαξέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ίδξπζήο ηνπ, ην EU COPPS ζεσξείηαη «κηα θαιή ηζηνξία επηηπρίαο» απφ 

φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο
57

. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη ε 

βειηίσζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηε Γπηηθή Όρζε έρεη κεηαθξαζηεί κε ηελ αθαίξεζε 

                                                            
55 European Union Council Secretariat (2009b), EU Police mission for the Palestinian  Territories 
(EUPOLCOPPS) , 
http://consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/090325%20FACTSHEET%20EUPOL%20COPPS%20-
%20version%2012_EN.pdf [θμερομθνία 10-2-2013] 
56 European Union Council Secretariat (2009b), EU Police mission for the Palestinian  Territories 
(EUPOLCOPPS) , 
http://consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/090325%20FACTSHEET%20EUPOL%20COPPS%20-
%20version%2012_EN.pdf *θμερομθνία 10-2-2013] 
57 European Commission official (2010),Interviewed by Dimitris Bouris , Jerusalem, 14 May όπωσ 
αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The European Union's role in the Palestinian Territories: state-
building through Security Sector Reform?, European Security, ςελ.261 
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ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ, πξάγκα πνπ βνεζά ηε βειηίσζε ηεο Παιαηζηηληαθήο 

νηθνλνκίαο
58

.  

Παξφιν πνπ ε θαηάζηαζε αζθαιείαο ζηε Γπηηθή Όρζε έρεη βειηησζεί, απέρεη 

αξθεηά απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί ηδαληθή, αθφκε θη αλ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ 

ησξηλνχ Ηζξαειηλνχ Τπνπξγνχ Ακχλεο «ην 2010 έρεη απνδεηρζεί σο ην πην ήζπρν 

έηνο εδψ θαη πνιιά ρξφληα φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ Ηζξαήι»
59

. Τπάξρεη 

θάπνηνπ είδνπο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ηηο ΖΠΑ, πνπ είλαη 

πξαζηλνγάιαδνο θαηακεξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ΔΔ βνεζά ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζηπλφκεπζεο ησλ κε-ζηξαηησηηθψλ δνκψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

Παιαηζηηληαθή Πνιηηηθή Αζηπλνκία, ελψ νη ΖΠΑ βνεζνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δνκψλ, φπσο ηηο Δζληθέο Γπλάκεηο Αζθαιείαο  θαη ηνπο Πξνεδξηθνχο 

Φξνπξνχο .  

Ζ Esra Bulut ππνζηεξίδεη φηη ε Παιαηζηηληαθή Πνιηηηθή Αζηπλνκία, ε νπνία 

εθπαηδεχηεθε απφ ηελ ΔΔ, είλαη ε ιηγφηεξν θαηαρξεζηηθή
60

. Ζ ΔΔ θαίλεηαη λα έρεη 

θάλεη ζνθή επηινγή εθπαηδεχνληαο ηελ πνιηηηθή αζηπλνκία, θαζψο θαη απηφο ν 

ηνκέαο είλαη ιηγφηεξν ακθηιεγφκελνο απφ ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

θαηαζθνπίαο ή ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο. Σαπηφρξνλα είλαη ιηγφηεξν 

πνιηηηθνπνηεκέλν θαη γεληθά νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα επεπθεκνχλ πξνζπάζεηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο θαη άιιεο ζπλεζηζκέλεο ππεξεζίεο αζηπλφκεπζεο
61

. 

 

2.2.3 Η εμάπισζε ησλ Γπλάκεσλ ηεο  UNIFIL ζην Νόηην Λίβαλν 

Ζ UNIFIL ηδξχζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ ην 1978 κεηά απφ κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηεο Οξγάλσζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο 

(ΟΑΠ), θαη κηα Ηζξαειηλή εηζβνιή ζην λφηην Λίβαλν
62

. Σν έξγν ηεο ήηαλ ε 

                                                            
58An Israeli official (2010), Interviewed by Dimitris Bouris, Jerusalem, 12 May όπωσ αναφζρεται ςτο 
D.Bouris (2012), The European Union's role in the Palestinian Territories: state-building through 
Security Sector Reform?, European Security, ςελ.261 
59 Haaretz (2011),Barak: 2010 was Israel’s quietest year in many, but IDF is prepared, January 4, 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/barak-2010-was-israel-s-quietest-year-in-many-
but-idf-is-prepared-1.335150?localLinksEnabled_false όπωσ αναφζρεται ςτο D.Bouris (2012), The 
European Union's role in the Palestinian Territories: state-building through Security Sector Reform?, 
European Security, ςελ.261 
60 E.Bulut (2009),The EU police mission for the Palestinian Territories - EU coordinating office 
for Palestinian police support (EUPOL COPPS) από το G. Grevi, D. Helly, and D. Keohane, 
eds. European security and defence policy _ the first 10 years (1999_2009). Paris: The 
European Union Institute for Security Studies, 287-298 ςτο D.Bouris (2012), The European Union's role 
in the Palestinian Territories: state-building through Security Sector Reform?, European Security, 
ςελ.262 
61 International Crisis Group (ICG) (2010), Squaring the circle: Palestinian security reform 
under occupation. Middle East Report No. 98, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Pal
estine/98%20Squaring%20the%20Circle%20%20Palestinian%20Security%20Reform%20unde
r%20Occupation.ashx.  
62United Nations Security Council (UNSC) (1978),Resolutions 425 and 426 όπωσ αναφζρεται ςτο 
Shlomo Shpiro,(2008),Renewing the Middle East: Climate change in Security and Energy and the New 
Challenges  for EU-Israel Relation, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf, Israeli European Policy 
Network,II,ςελ.86 
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33 
 

επηβεβαίσζε ηεο αλαρψξεζεο ησλ Ηζξαειηλψλ απφ ην λφηην Λίβαλν, ε 

απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ε παξνρή 

βνήζεηαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Ληβάλνπ έηζη ψζηε λα επαλαθηήζεη ηνλ έιεγρν ζηελ 

πεξηνρή.  

Οη δπλάκεηο ηεο UNIFIL ζην Νφηην Λίβαλν δξνπλ απφ κηα ζεηξά βάζεσλ θαη 

ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηεμάγνπλ θηλεηέο πεξηπνιίεο ζε πεξηνρέο ηνπ λφηηνπ 

Λίβαλνπ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θαηάζηαζε αζθαιείαο 

έρεη πεξηζσξηνπνηεζεί. Μεηαμχ ηνπ 1982 θαη ηνπ 2000 ην λφηην θνκκάηη ηνπ Λίβαλνπ 

είρε θαηαιεθζεί απφ ην Ηζξαήι θαη ν Ηζξαειηλφο ζηξαηφο καδί κε ηνπο ληφπηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπ, ην ηξαηφ ηνπ Νφηηνπ Λίβαλνπ (ΝΛ), δεκηνχξγεζε κηα «δψλε 

αζθαιείαο» θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ κε ην Ηζξαήι. Γπλάκεηο ηεο Υεδκπνιάρ, 

ελεξγψληαο απφ ην βνξξά, εμαπέιπζαλ επηζέζεηο ζηε δψλε αζθαιείαο θαη αλάγθαζαλ 

ηηο Ηζξαειηλέο νκάδεο θαη ηηο νκάδεο ηνπ ΝΛ λα παξακείλνπλ ζηηο θαζεισκέλεο ζε 

νρπξσκέλεο ζέζεηο. Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Ηζξαειηλψλ δπλάκεσλ απφ ην λφηην 

Λίβαλν, ηνλ Μάην ηνπ 2000, ε Υεδκπνιάρ αλέιαβε ην ζηξαηησηηθφ έιεγρν ηεο 

πεξηνρήο θαη ίδξπζε αξθεηέο νρπξσκέλεο ζέζεηο θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ κε ην 

Ηζξαήι. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ, νη δπλάκεηο ηεο UNIFIL είραλ 

επηθεληξσζεί ζην λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη είραλ αξθεηέο απψιεηεο. Οη 

Γπλάκεηο απηέο είραλ ηηο πεξηζζφηεξεο απψιεηεο απφ θάζε εηξελεπηηθή απνζηνιή ηνπ 

ΟΖΔ. Πάλσ απφ 250 ζηξαηηψηεο θαη παξαηεξεηέο ζθνηψζεθαλ ζηηο ηξεηο δεθαεηίεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

        Οη ζρέζεηο ησλ Γπλάκεσλ ησλ ΖΔ κε ην Ηζξαήι παξαδνζηαθά ήηαλ δχζθνιεο. 

Οη αξρηθέο ειπίδεο ησλ Ηζξαειηλψλ φηη ε UNIFIL ζα αθνπιίζεη ηηο δηάθνξεο 

εζλνθξνπξέο ζην λφηην Λίβαλν δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. ηα κάηηα ησλ Ηζξαειηλψλ 

ε UNIFIL ζχληνκα θαίλνληαλ ζαλ άρξεζηε αθφκε θαη πεξηηηή. Ζ Ηζξαειηλή 

θπβέξλεζε έπξεπε λα απνδερηεί ηελ ζρεδφλ απηφκαηε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

εληνιήο ηεο UNIFIL θάζε ρξφλν απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο αιιά είρε ιίγεο 

ειπίδεο γηα ηελ επηηπρία ηεο. Μεηά ηελ Ηζξαειηλή εηζβνιή ην 1982 ζην λφηην Λίβαλν, 

ε παξνπζία ηεο UNIFIL έδηλε ηελ εληχπσζε πσο εκπνδίδεη ηελ ειεπζεξία δξάζεο ησλ 

Ηζξαειηλψλ ζην λφην. Παξά ηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ζε ηνπηθέο 

θηιαλζξσπηθέο εξγαζίεο, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ UNIFIL θαη ζηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ ηνπ Ληβάλνπ δελ παξνπζίαζαλ κεγάιε βειηίσζε. Ο ηνπηθφο πιεζπζκφο 

δπζαλαζρεηνχζε εμαηηίαο απηνχ πνπ ζεσξνχζε σο αδπλακίαο ηεο UNIFIL λα 

ζηακαηήζεη ηηο Ηζξαειηλέο επηδξνκέο θαη γηα πνιινχο ληφπηνπο νη ζηξαηηψηεο ηεο 

UNIFIL ήηαλ αλεπηζχκεηνη μέλνη πνπ αλαθαηεχνληαλ ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ 

Ληβάλνπ.  

Οη ζρέζεηο ηεο UNIFIL κε ην Ηζξαήι έθηαζαλ ζην ρεηξφηεξν ζεκείν κεηά ην 

ζπκβάλ φπνπ ηξνκνθξάηεο ηεο Υεδκπνιάρ απήγαγαλ ηξεηο Ηζξαειηλνχο ζηξαηηψηεο 

πνπ πεξηπνινχζαλ ηα ζχλνξα ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 2000. Ζ επηρείξεζε ηεο 

απαγσγήο είρε ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά θαη νη επηηεζέληεο θνξνχζαλ ςεχηηθεο ζηνιέο 

ηνπ ΟΖΔ θαη είραλ ςεχηηθα νρήκαηα πνπ έκνηαδαλ κε ηα ηδηπ ηεο UNIFIL. Ο 

δηνηθεηήο ηεο UNIFIL, ν ηξαηεγφο Obeng, δηέηαμε ηελ εηξελεπηηθή δχλακε λα 
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επηζηξέςεη ζηα ηδηπ ζηε Υεδκπνιά «…θαζψο ηα ηδηπ δελ αλήθαλ ζηνλ ΟΖΔ» φκσο νη 

δπλάκεηο θξάηεζαλ κεξηθά ξνχρα εκπνηηζκέλα κε αίκα πνπ βξήθαλ κέζα ζηα 

νρήκαηα.  

ηηο 12 Ηνπλίνπ ηνπ 2006, ηξνκνθξάηεο ηεο Υεδκπνιάρ δηέζρηζαλ μαλά ηα 

ζχλνξα ηνπ Ηζξαήι θαη επηηέζεθαλ ζε κηα πεξίπνιν ηνπ Ηζξαειηλνχ ζηξαηνχ. Σξεηο 

Ηζξαειηλνί ζηξαηηψηεο ζθνηψζεθαλ θαη δχν άιινη απήρζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ζην 

Λίβαλν. Σν Ηζξαήι απάληεζε κε ελαέξηεο επηζέζεηο ζε ζηφρνπο ηεο Υεδκπνιάρ ζην 

λφηην Λίβαλν. Αθνινχζεζαλ καδηθέο επηζέζεηο κε ξνπθέηεο απφ ηε Υεδκπνιάρ 

ελαληίνλ Ηζξαειηλψλ πφιεσλ, γεγνλφο ην νπνίν βχζηζε ηελ πεξηνρή ζε έλαλ πφιεκν ν 

νπνίνο δηήξθεζε 34 εκέξεο. Οη ελαέξηεο επηζέζεηο θαη νη βνκβαξδηζκνί ηνπ 

ππξνβνιηθνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηζξαήι πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζην 

λφηην Λίβαλν, ελψ νη επηζέζεηο ξνπθεηψλ ηεο Υεδκπνιάρ ζε Ηζξαειηλά πιεζπζκηαθά 

θέληξα έθεξαλ ην βφξεην Ηζξαήι ζε αθηλεζία.  

    Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ε UNIFIL ζπλέρηζε λα επαλδξψλεη ηηο ζέζεηο ηεο 

θαη βνεζά ηηο αλζξσπηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζην λφηην Λίβαλν, παξά ηνλ ηεξάζηην 

θίλδπλν πνπ εκπεξηέρεηαη φηαλ δξα θαλείο ζε εκπφιεκεο δψλεο. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, ηα Ηζξαειηλά ππξά ρηππνχζαλ ρσξίο λα ζέινπλ ζέζεηο ηεο UNIFIL. Σν 

πην ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ ζπλέβε ζηηο 25 Ηνπιίνπ, φηαλ ηέζζεξηο παξαηεξεηέο ηνπ 

ΟΖΔ ζθνηψζεθαλ, φηαλ Ηζξαειηλά ππξά έπιεμαλ ηε ζέζε ηνπο θνληά ζην ρσξηφ 

Khiam. πλνιηθά, πέληε άηνκα πνπ αλήθαλ ζην πξνζσπηθφ ηεο UNIFIL ζθνηψζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη άιινη 16 ηξαπκαηίζηεθαλ. Μεηά ηνλ 

πφιεκν, νη θαηεγνξίεο ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο UNIFIL, θαζψο φπσο ην Ηζξαήι 

ηζρπξίζηεθε, ε νξγάλσζε παξείρε κέζα απφ ηε δηαδηθηπαθή ηεο ηζηνζειίδα 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ Ηζξαειηλψλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, 

δηεπθνιχλνληαο έηζη γηα ηε Υεδκπνιάρ λα επηηεζεί ζε απηέο ηηο δπλάκεηο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, νη αλαθνξέο ηεο UNIFIL γηα ηηο δπλάκεηο ηεο Υεδκπνιάρ ήηαλ πξφρεηξεο θαη 

γεληθέο
63

. Οη θαηεγνξίεο απηέο, ρεηξνηέξεςαλ πεξαηηέξσ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην 

Ηζξαήι θαη ηελ UNIFIL.  

Οη δηεζλείο δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ηηο 

κάρεο εθ κέξνπο ηνπ ΟΖΔ, επηθεληξψζεθαλ ζην λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα επεθηείλνπλ 

ηελ πνιπεζληθή παξνπζία εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ ζην Λίβαλν θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ ην θχξνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ληβάλνπ ζην λφηην κέξνο ηεο ρψξαο. 

Μεηά απφ έλα κήλα έληνλσλ καρψλ ζην λφηην Λίβαλν, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΖΔ ελέθξηλε ζηηο 11 Απγνχζηνπ ηνπ 2006 ην Φήθηζκα 1701, απαηηψληαο ηελ 

θαηάπαπζε ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, «ηνλ άκεζν ηεξκαηηζκφ φισλ 

ησλ επηζέζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Υεδκπνιάρ θαζψο θαη ηνλ άκεζν ηεξκαηηζκφ 

                                                            
63  Lowenthal, Marcus (2006), 4 September ςτο Shlomo Shpiro,(2008),Renewing the Middle 
East:Climate change in Security and Energy and the New Challenges  for EU-Israel Relation, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf, Israeli European Policy 
Network,II,ςελ 89 

http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf
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φισλ ησλ επηζεηηθψλ ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηζξαήι» ζην 

Λίβαλν
64

. 

Ζ Ηζξαειηλή θπβέξλεζε δελ ήηαλ ραξνχκελε απιά κε ηελ εμάπισζε ηεο 

UNIFIL, πνπ ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ «πνιχ άρξεζηε θαη πνιχ αλίθαλε». Ζ Ηζξαειηλή 

αξρεγία επηζπκνχζε κηα πνιπεζληθή δχλακε κε ελεξγή εληνιή λα ζηακαηήζεη ηηο 

επηζέζεηο ηεο Υεδκπνιάρ. Ο Πξσζππνπξγφο, Ehud Olmert, φξηζε δχν βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα κηα απνδνηηθή πνιπεζληθή εηξελεπηηθή δχλακε ζην λφηην Λίβαλν: 

φηη ζα δξνχζε βάζεη ηνπ Κεθάιαην 7 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΟΖΔ, πξάγκα ην νπνίν 

θαη ζα ζήκαηλε φηη ζα ήηαλ ηθαλή λα ιάβεη ελεξγά κέηξα έηζη ψζηε λα εθαξκνζηεί ε 

Απφθαζε 1559 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, θαη φηη ε δπλάκεηο ζα απνηεινχληαλ απφ 

κάρηκεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαη «…φρη απφ κνλάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ 

απφζηξαηνπο, αιιά απφ πξαγκαηηθνχο ζηξαηηψηεο. Όρη απφ ζπληαμηνχρνπο πνπ 

ζέινπλ απιά λα πεξάζνπλ μεθνχξαζηα ηνπο κήλεο ζην λφηην Λίβαλν, αιιά απφ έλαλ 

ζηξαηφ κε κάρηκεο κνλάδεο πνπ είλαη πξνεηνηκαζκέλεο λα εθαξκφζνπλ ηηο απνθάζεηο 

ηνπ ΟΖΔ»
65

. Σν Ηζξαήι φκσο, έπξεπε λα είλαη κείλεη ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ Απφθαζε 

1701, πνπ παξείρε εληζρπκέλε UNIFIL αιιά κε αδχλακεο δηαηαγέο θαη θακία 

πξαγκαηηθή δέζκεπζε λα αθνπιίζεη ηε Υεδκπνιάρ ή λα απνηξέςεη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζην λφηην Λίβαλν
66

.  

Σνπο κήλεο κεηά ηνλ πφιεκν, νη δπλάκεηο ηεο UNIFIL εμαπιψζεθαλ 

ηαρχηαηα. Ζ Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία έζηεηιαλ γξήγνξα ζεκαληηθέο 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ψζηε λα παξαηαρζνχλ δίπια ζηηο δπλάκεηο ηεο UNIFIL ζην 

λφηην Λίβαλν. Ο Γαιιηθφο ζηξαηφο επίζεο έζηεηιε κνλάδεο βαξηψλ ηεζσξαθηζκέλσλ. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2007, νη εληζρπκέλεο δπλάκεηο ηεο UNIFIL πεξηιάκβαλαλ 

πεξίπνπ 14,000 ζηξαηηψηεο απφ 30 ρψξεο. ηηο 24 Απγνχζηνπ ηνπ 2007, ε εληνιή ηεο 

ζεηείαο ηεο UNIFIL παξαηάζεθε απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ. 

Ζ επέθηαζε ηεο UNIFIL εηζήγαγε ζην ρψξν θαη ζε ρψξεο πνπ πξσηχηεξα δελ 

είραλ αλάκεημε ζηελ πνιπεζληθή εηξελεπηηθή πξνζπάζεηα ζηε Μέζε Αλαηνιή. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Σνπξθία έζηεηιε κηα ζηξαηησηηθή κνλάδα κεραληθνχ πνπ 

απνηεινχληαλ απφ πάλσ απφ 260 ζηξαηηψηεο θαη κηα λαπηηθή θξεγάηα γηα λα 

ζπκκεηάζρεη ζηηο δπλάκεηο ηεο UNIFIL
67

. Ζ Γεξκαλία έζηεηιε  δπλάκεηο ηνπ 

                                                            
64 United Nations Security Council Resolution 1701 (UNSC 2006) 
65 S.Farrell ( 2006),Interview with Prime Minister Olmert. The Times,  
2 August ςτο Shlomo Shpiro,(2008),Renewing the Middle East:Climate change in Security and Energy 
and the New Challenges  for EU-Israel Relation, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf, Israeli European Policy 
Network,II,ςελ 89 
66  UNIFIL (2008), Unifil Mandate.  
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/mandate.html. ςτο Shlomo Shpiro,(2008),Renewing 
the Middle East:Climate change in Security and Energy and the New Challenges  for EU-Israel Relation, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf, Israeli European Policy 
Network,II,ςελ 89 
67Turkish Weekly (2006),The Turkish UNIFIL troops set off for Lebanon,  

http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/mandate.html
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf
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πνιεκηθνχ λαπηηθνχ πνπ απνηεινχληαλ απφ επηά πινία, κε ζθνπφ λα πεξηπνινχλ ηηο 

αθηέο ηνπ Ληβάλνπ θαη λα απνηξέπνπλ ην ιαζξεκπφξην φπισλ ζηε ζάιαζζα. Ζ Νφηηα 

Κνξέα έζηεηιε κηα κνλάδα απφ 350 κάρηκνπο ζηξαηηψηεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο εδάθνπο ηεο UNIFIL
68

.  

 

2.3 Δπξώπε θαη Ιζξαειηλό-Παιαηζηηληαθή Γηακάρε 

Το άπθπο παπακάηω ηηρ Nathalle Tocci με ηίηλο « Δλεξγή αιιά ζπγθαηαβαηηθή: Η 

απάληεζε ηεο ΔΔ ζηελ Ιζξαειηλή ζηξαηηωηηθή επίζεζε ζηε Λωξίδα ηεο Γάδαο
69

» 

πος αναπηήθηκε από ηο  Euro-Mediterranean Human Rights Network, αναλύει ηην 

θέζη και ζηάζη ηηρ ΕΕ για ηην Διαμάση αςηή. 

2.3.1 Οη ζηόρνη ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ όζνλ αθνξά ην Ιζξαήι, ηα θαηερόκελα θαη 

ε Γηακάρε  

Οη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Ηζξαήι θαη ηα Καηερφκελα 

Παιαηζηηληαθά Δδάθε (KΠΔ) βαζίδνληαη ζε δχν ππιψλεο, νη νπνίνη κε ην πέξαζκα 

ησλ δεθαεηηψλ έρνπλ παγησζεί πεξηιακβάλνληαο κηα μεθάζαξε άπνςε ζρεηηθά κε ηε 

δηακάρε θαη ηνλ ηξφπν επίιπζήο ηεο.  

Ο πξψηνο ππιψλαο απνηειείηαη απφ ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ηεο Παιαηζηίλεο ζηελ απηνδηάζεζε. Ηζηνξηθά, ε ΔΔ αλαγλψξηζε ην 

δηθαίσκα θξαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ Ηζξαήι, δειαδή ην δηθαίσκα ηεο εηξεληθήο 

δηαβίσζεο κε ηνπο γείηνλέο ηνπ ζηα πιαίζηα εηξεληθψλ θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ 

ζπλφξσλ, μεθηλψληαο κε αλνηρηή ππνζηήξημε γηα ηελ Παιαηζηηληαθή απηνδηάζεζε 

ζηε Γηαθήξπμε ηεο Βελεηίαο ην 1980, κέρξη πνπ θηάζακε ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζην Όζιν, νπφηε θαη εληζρχζεθε ε ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο Παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο.  Μεηά ηελ έθξεμε ηεο δεχηεξεο Ηληηθάληα 

ην 2000, ε ΔΔ δηαηχπσζε γη άιιε κηα θνξά ην φξακά ηεο γηα εηξήλε, ην νπνίν κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία δχν θξαηψλ πνπ ζα δνπλ εηξεληθά ζηα πιαίζηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλφξσλ. Σν θξάηνο ηεο Παιαηζηίλεο ζα ηδξχνληαλ ζηε 

Γπηηθή Όρζε, ηελ Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ θαη ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο ζχκθσλα κε ηα 

ζχλνξα ηνπ 1967 (κε κηθξέο ξπζκίζεηο ζπκθσλεκέλεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο φπνπ 

                                                                                                                                                                          
19 October ςτο Shlomo Shpiro,(2008),Renewing the Middle East:Climate change in Security and 
Energy and the New Challenges  for EU-Israel Relation, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf, Israeli European Policy 
Network,II,ςελ 90 
68  The Associated Press (2007a), South Korean troops arrive in Lebanon to  
join UN peacekeepers. Haaretz, 19 July ςτο Shlomo Shpiro,(2008),Renewing the Middle East:Climate 
change in Security and Energy and the New Challenges  for EU-Israel Relation, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf, Israeli European Policy 
Network,II,ςελ 90 
69 Nathalle Tocci (2009), Active but Acquiescent: the EU’s Response to the Israeli Military offensive in 
the Gaza strip, 
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θξίλεηαη απαξαίηεην) θαη ζα ήηαλ βηψζηκν, αλεμάξηεην, θπξίαξρν θαη δεκνθξαηηθφ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξννπηηθέο γηα έλα ηέηνην θξάηνο νινέλα θαη ειαηηψλνληαη, ε 

ΔΔ έρεη παξακείλεη ζηαζεξή ζηηο δεζκεχζεηο ηεο. ηα πιαίζηα ησλ βίαησλ επηζέζεσλ 

ηνπ Ηζξαειηλνχ ζηξαηνχ ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 θαη ηoλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ε ΔΔ επαλέιαβε ηελ ππνζηήξημή ηεο γηα κηα βηψζηκε θαη 

δεκνθξαηηθή Παιαηζηίλε πνπ ζα δεη πιάη-πιάη κε ην Ηζξαήι κε εηξήλε θαη 

αζθάιεηα
70

 θαη έθηνηε επαλαιακβάλεη ζπλερψο απηή αθξηβψο ηε ζέζε
71

.     

Ο δεχηεξνο ππιψλαο είλαη ε ζεκαζία ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα δηεζλή 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην αλζξσπηζηηθφ δίθαην. Οη πεξηζζφηεξεο δηαθεξχμεηο ηεο 

ΔΔ ζρεηηθά κε ηε δηακάρε απφ ην 1970 έρνπλ θαηαδηθάζεη ηηο «ηξνκνθξαηηθέο» 

πξάμεηο ησλ Παιαηζηηλίσλ, ηνλίδνληαο ηηο ζρεηηθέο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 

ελψ παξάιιεια έρνπλ θαηαδηθάζεη ηνπο Ηζξαειηλνχο νηθηζκνχο, ε δεκηνπξγία ησλ 

νπνίσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Σέηαξηε χκβαζε ηεο Γελεχεο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εηψλ ηνπ Όζιν, ε ΔΔ παξέκεηλε ζρεηηθά ζησπειή, εηδηθά ζρεηηθά κε ηνλ νινέλα 

θαη απμαλφκελν ξπζκφ ηεο δεκηνπξγίαο νηθηζκψλ ζηα ΚΠΔ, κε ηνλ θφβν φηη «ζα 

δηαηάξαζζε ηηο εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο». Σέινο, απφ ηε κνλνκεξή απνρψξεζε ηνπ 

Ηζξαήι απφ ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο ην 2005 θαη ηνλ πνιηηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ 2007 ζηε 

Λσξίδα ηεο Γάδαο πνπ ειεγρφηαλ απφ ηε Υακάο θαη ηε Γπηηθή Όρζε πνπ ειεγρφηαλ 

απφ ηηο ΠΑ/Φαηέρ, νη θαηαδίθεο ησλ Ηζξαειηλψλ ζηξαηησηηθψλ επηδξνκψλ θαη ην 

θιείζηκν ηεο Γάδαο θαζψο θαη ε εθηφμεπζε ξνπθεηψλ ηεο Υακάο ζε πφιεηο ηνπ 

Ηζξαήι πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηα ζχλνξα, έρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηηο δηαθεξχμεηο 

ηεο ΔΔ. 

Έηζη ινηπφλ, κεηά ην 2000 ζηηο δηαθεξχμεηο ηεο ΔΔ θαηαγξάθεηαη κε 

ζαθήλεηα ην φξακα γηα ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. Ο ζηφρνο, ε δεκηνπξγία δπν θξαηψλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλφξσλ 

ηνπ 1967. Σα κέζα ήηαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ν ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ζηε δεκνθξαηία θαη ζην δηεζλή λφκν. Πέξα απφ έλα φξακα, ε επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ ζεσξνχληαλ σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ζπκθεξφλησλ 

αζθαιείαο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ.  
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http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_Gaza.

pdf,ςελ.13 

http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_Gaza.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/88&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/88&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_Gaza.pdf
http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_Gaza.pdf


38 
 

2.3.2Νόκηκεο Τπνρξεώζεηο ηεο ΔΔ θαη ησλ Κξαηώλ-Μειώλ ππό ην Γηεζλέο 

Αλζξσπηζηηθό Γίθαην (ΓΑΓ) θαη  ην Γηεζλέο Γίθαην ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (ΓΓΑΓ)  

Ζ πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηελ Ηζξαειηλν-Παιαηζηηληαθή δηακάρε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίδξαζήο ηεο ζηελ ζηε δηακάρε ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο, 

απνηειείηαη απφ βαζηθά ζχλνια θαλφλσλ: α) αξρέο θαη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην 

δεκφζην δηεζλέο δίθαην, ην δηεζλέο δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (ΓΓΑΓ) θαη 

ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην (ΓΑΓ) θαη β) ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο θαη φξγαλα 

ηεο ΔΔ, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ δεζκεπηηθφ ή κε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Δμεηάδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ απφ κηα  λνκηθή νπηηθή γσλία ζεκαίλεη πσο 

απαηηείηαη εμέηαζε ησλ δχν βαζηθψλ θαλφλσλ, φζνλ αθνξά ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ, 

θαζψο επίζεο θαη εμέηαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο. 

ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ-

κειψλ ππφ ην πξίζκα ηoπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, είλαη πνιχ βαζηθφ ην λα έρνπκε ζην κπαιφ 

καο ην ζθνπφ απηήο ηεο κειέηεο, δειαδή, ην λα εζηηάζνπκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΔ 

θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ κέζα ζην πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ. Απηφ έρεη 

ζεκαληηθέο λνκηθέο επηπηψζεηο. Αλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ΔΔ πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο θαη φξγαλα θαη αθνξνχλ θπξίσο ην δίθαην 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην θαη απφ λφκνπο ζρεηηθνχο κε ηελ επζχλε ηνπ 

θξάηνπο. 

2.3.3 Τπνρξεώζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ ππό ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθό Γίθαην 

(ΓΑΓ) θαη θαλόλεο ηεο θξαηηθήο επζύλεο   

Δλψ απνηεινχλ κέξνο ηεο ΔΔ, ηα θξάηε-κέιε εμαθνινπζνχλ λα δεζκεχνληαη 

απφ ηηο δηεζλείο ηνπο ππνρξεψζεηο ππφ ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην θαη ην δίθαην 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, είηε πξφθεηηαη γηα ζπκβαηηθήο ή εζηκηθήο θχζεσο 

δεζκεχζεηο. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνκείο πνιηηηθήο ζηνπο 

νπνίνπο ηα θξάηε-κέιε δελ έρνπλ κεηαθέξεη αξκνδηφηεηεο ζηελ ΔΔ.  

Πξψηα, ζε αληίζεζε κε ην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ην ΓΑΓ 

θαζνξίδεη κηα θνκβηθή ππνρξέσζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνηλφ Άξζξν 1 ηεο 

χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949, ε εζηκηθή θχζε ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ 

απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ην 1984 ζηελ Τπφζεζε ηεο Νηθαξάγνπα. Οξίδεη 

κε ζαθήλεηα ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, λα ζέβνληαη θαη 

λα εμαζθαιίδνπλ ην ζεβαζκφ πξνο ην ΓΑΓ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο ππνρξέσζε έρεη 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε έλα ηξίην θξάηνο πνπ βξίζθεηαη ζε έλνπιε δηακάρε. Δπηπιένλ, κηα ηέηνηα 

ππνρξέσζε επηβάιιεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε πνπ είλαη 

κέιε ελφο νξγαληζκνχ φπσο ε ΔΔ, δελ κπνξνχλ λα θξπθηνχλ πίζσ απφ ηελ ΔΔ ψζηε 

λα απνθχγνπλ ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο. 
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Σν 2005, ε βξεηαληθή Πξνεδξία ηεο ΔΔ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη «ην Άξζξν 1 

ηεο Σέηαξηεο πλζήθεο ηεο Γελεχεο δελ απνηειεί ππνρξέσζε ζην δηεζλέο δίθαην 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη άιια Τςειά πκβαιιφκελα Μέιε ζα ηεξνχλ επίζεο ηε 

ζχκβαζε(…). Ζ ππνρξέσζε λα ηεξείηαη ην δίθαην πξέπεη λα παξακείλεη ζηα κέιε ηεο 

δηακάρεο». Μηα ηφζν πεξηνξηζηηθή εξκελεία ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο 

απνξξίθζεθε απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ζηε πκβνπιεπηηθή Γλσκνδφηεζε ηνπ 2004 

ζρεηηθά κε ηηο Ννκηθέο πλέπεηεο ηεο Καηαζθεπήο ελφο Σείρνπο ζηα Καηερνκέλα 

Παιαηζηηληαθά Δδάθε, φηαλ δηαηχπσζε φηη θάζε Τςειά πκβαιιφκελν Μέινο ηεο 

πλζήθεο, αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα θξάηνο πνπ εκπιέθεηαη ζε δηακάρε, 

δεζκεχεηαη απφ απηή ηελ ππνρξέσζε
72

. Απηή ε αλάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο είλαη θαιά 

ζεκειησκέλε ζηελ πξαθηηθή ησλ θξαηψλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη 

ζηηο δνγκαηηθέο απφςεηο. Δπνκέλσο, ηα θξάηε πξέπεη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηνπο θαλφλεο ηνπ ΓΑΓ απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα αληηδξνχλ ζε παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ. Δλψ δελ 

ππάξρεη θακία έλδεημε ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ 

απηψλ
73

, ην ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ πξνζθέξεη ζεκαληηθά εξγαιεία έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηα θξάηε κέιε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο.  

Γεχηεξνλ, ην ζπιινγηθφ λνκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ζηνπο 

ζεκειηψδεηο θαλφλεο πνπ έρνπλ εδξαησζεί έρεη επηπηψζεηο ππφ ην γεληθφ δηεζλέο 

δίθαην ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ησλ θξαηψλ. Σν Άξζξν 41 ησλ Άξζξσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζρεηηθά κε ηελ Δπζχλε ησλ Κξαηψλ γηα Γηεζλή Πηαίζκαηα ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο γηα ζνβαξή παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ 

επηηαθηηθψλ θαλφλσλ ηνπ γεληθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ: 1) ηα θξάηε ζα ζπλεξγάδνληαη 

ψζηε λα δψζνπλ έλα ηέινο κε λφκηκα κέζα ζε νπνηαδήπνηε ζνβαξή παξάβαζε 

(θαηάθσξε ή ζπζηεκαηηθή) ησλ αλαγθαζηηθψλ θαλφλσλ ηνπ γεληθνχ δηεζλνχο 

δηθαίνπ θαη 2) θαλέλα θξάηνο δε ζα αλαγλσξίδεη σο λφκηκε κηα θαηάζηαζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ κηα ζνβαξή παξάβαζε, νχηε ζα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηε δηαηήξεζε 

κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο.  

 Ζ ηειεπηαία ππνρξέσζε, δειαδή ε κε παξνρή βνήζεηαο, αθνξά επίζεο έλα 

επξχηεξν εξψηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ην λφκν πεξί επζχλεο ηνπ θξάηνπο. Σν Άξζξν 

                                                            
72 International Court of Justice (2004) ,‘Legal consequences of the construction of a wall in the 
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Tocci (2009), Active but Acquiescent: the EU’s Response to the Israeli Military offensive in the Gaza 

strip,http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_

Gaza.pdf, ςελ.16 

73 Umesh Palwankar (1994) ‘Measures available to States for fulfilling their obligation to ensure 

respect for international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, No. 298, February, 

p. 9-25 όπωσ αναφζρεται ςτο Nathalle Tocci (2009), Active but Acquiescent: the EU’s Response to the 

Israeli Military offensive in the Gaza strip, 
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16 ησλ Άξζξσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζρεηηθά κε ηελ Δπζχλε ησλ Κξαηψλ 

πξνβιέπεη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο επζχλεο ηνπ θξάηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο 

ελφο άιινπ θξάηνπο: «έλα Κξάηνο ην νπνίν βνεζά έλα άιιν Κξάηνο πνπ έρεη 

δηαπξάμεη κηα δηεζλψο παξάλνκε πξάμε, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξάμε απηή» θάησ 

απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Απηή ε εξκελεία θέξλεη ζην πξνζθήλην ην πεξίπινθν ζέκα 

ηεο ζπλελνρήο ππφ ην δηεζλέο δίθαην, πνπ αιιηψο νλνκάδεηαη «ππνζηήξημε ή 

βνήζεηα». Όπσο έρεη ηνληζζεί απφ θάπνηνπο ζπγγξαθείο, «νη θαλφλεο ζπλελνρήο ζην 

δηεζλέο δίθαην δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε ιήςε 

μεθάζαξσλ απνθάζεσλ».  

 

 

2.3.4 Γεζκεύζεηο ηεο ΔΔ ππό ην ΓΑΓ  θαη  ην ΓΓΑΓ   

πγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηα πιαίζηα 

ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ
74

 βαζίδνληαη ζηελ γεληθή ππνρξέσζε πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Άξζξν 6 ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Απηφ νξίδεη φηη ε ΔΔ «ζα ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο 

θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο πνπ είλαη θνηλέο ζε φια ηα θξάηε 

κέιε, σο γεληθέο αξρέο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ».  

Αλαιφγσο, νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή νη ζπκθσλίεο πνπ 

ζπλάπηνληαη απφ ηελ ΔΔ κε κηα ηξίηε ρψξα πξέπεη λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Γηαηππψλνληαο ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ πεξί αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

έλαληη ησλ ηξίησλ ρσξψλ κε έλαλ πην πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν, ηα Άξζξα 177 

παξάγξαθνο 2 θαη 181 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο (ΔΚ) ζεζπίδνπλ ηελ αξρή φηη νη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηεο νηθνλνκηθήο, ρξεκαηνδνηηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο «ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ». ην ίδην 

πλεχκα, ην Άξζξν 11 ηεο πλζήθεο ηεο ΔΔ ηνλίδεη φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Κνηλήο Δμσηεξηθήο  Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο (ΚΔΠΠΑ) ηεο ΔΔ είλαη λα 

«αλαπηπρζεί θαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ν ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ».  

                                                            
74 Barbara Brandtner and Allan Rosas (1998) ‘Human Rights and the External Relations of the 

European Community: An Analysis of Doctrine and Practice’, European Journal of International Law, 

Vol. 9, p.468-490. όπωσ αναφζρεται ςτο Nathalle Tocci (2009), Active but Acquiescent: the EU’s 

Response to the Israeli Military offensive in the Gaza strip, 

http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_Gaza.

pdf, ςελ.17 
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Δπνκέλσο, ε ΔΔ έρεη ζέζεη σο φξν ην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηξίηεο ρψξεο. Οη πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα αζθεζνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ή εθ ησλ πζηέξσλ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 1970, ε ΔΔ έρεη εηζάγεη κηα ξήηξα 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη ηηο ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην Ηζξαήι, θαη ηνλ Οξγαληζκφ γηα 

ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο (ΟΑΠ). Ζ ξήηξα απηή πξνβιέπεη φηη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο. Βάζεη απηήο ηεο ξήηξαο, ηα νθέιε πνπ 

απνξξένπλ απφ ζπκθσλίεο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ λφκηκα κε κεξηθή ή νιηθή 

αλαζηνιή ηεο ζπκθσλίαο.  

Δπηπξνζζέησο, ε ΔΔ κπνξεί λα θαηαθχγεη ζε αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο, 

δειαδή ζε απηφλνκα πεξηνξηζηηθά κέηξα (ή θπξψζεηο) ζηα πιαίζηα ηεο ΚΔΠΠΑ, 

πξνθεηκέλνπ «λα ζηεξίμεη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο
75

». Σα κέηξα απηά 

κπνξεί πεξηιακβάλνπλ δηπισκαηηθέο θπξψζεηο, αλαζηνιή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηε 

ρψξα, εκπνξηθέο θπξψζεηο (γεληθέο ή εηδηθέο εκπνξηθέο θπξψζεηο, εκπάξγθν φπισλ), 

νηθνλνκηθέο θπξψζεηο (δέζκεπζε θεθαιαίσλ ή νηθνλνκηθψλ πφξσλ, απαγφξεπζε 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηνξηζκνχο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ θαη επελδχζεσλ), 

απαγνξεχζεηο πηήζεσλ θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηελ εηζδνρή. Χζηφζν, ε πηνζέηεζε 

απηψλ ησλ θπξψζεσλ εμαξηάηαη επίζεο απφ κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία, φπσο 

ππελζπκίδεηαη απφ ηηο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ»
76

. Απηφ ην πεξηζψξην εθηίκεζεο φζνλ αθνξά 

ηελ αληίδξαζε ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο απαηηεί πνιηηηθή βνχιεζε εθ κέξνπο ηεο ΔΔ 

θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη θνηλέο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπο εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα.  

 Όζνλ αθνξά ην ΓΑΓ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην (2005/C 327/04) ζέηεη ηα 

επηρεηξεζηαθά εξγαιεία γηα ηελ ΔΔ θαη ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα, ψζηε λα επέιζεη ε 

ζπκκφξθσζε. Καηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη θπξψζεσλ σο 

δπλεηηθά απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηε ζπκκφξθσζε κε ην ΓΑΓ. 

                                                            
75 Council of Ministers (2004),‘Basic principles on the use of restrictive measures’ (sanctions), doc. 
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Response to the Israeli Military offensive in the Gaza strip, 
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Δπίζεο, ιεηηνπξγνχλ σο κέζν ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Κψδηθα πκπεξηθνξάο 

ηνπ 1998 ηεο ΔΔ γηα ηηο Δμαγσγέο Όπισλ, ην δεχηεξν Κξηηήξην ηνπ νπνίνπ νξίδεη 

πσο ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηάδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο εηζαγσγήο κε ην ΓΑΓ 

πξηλ λα επηηξαπεί ε εμαγσγή φπισλ πξνο ηε ρψξα απηή. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008, ν 

Κψδηθαο πκπεξηθνξάο ηεο ΔΔ θαηέζηε λνκηθά δεζκεπηηθφο κέζσ κηαο «Κνηλήο 

Θέζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Κνηλψλ Καλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ 

Διέγρνπ Δμαγσγψλ ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Σερλνινγίαο»
77

. Απηή ε λνκηθά 

δεζκεπηηθή θνηλή ζέζε έρεη νθηψ θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ ηε κεηαθνξά φπισλ απφ ηα 

θξάηε κέιε, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απαγφξεπζε κεηαθνξάο φπισλ ζε θξάηε ηα 

νπνία εκπιέθνληαη ζε ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ζε 

θξάηε φπνπ ε εμαγσγή φπισλ ελέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηελ παξάηαζε ησλ έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

Δπηπιένλ, ε Κνηλφηεηα ζέηεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκθσλίεο πέξα απφ ηηο ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, ε λέα 

πκθσλία-Πιαίζην Δηαηξηθήο ρέζεο κε Αλζξσπηζηηθέο Οξγαλψζεηο, πνπ δηέπεη ηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζην Γξαθείν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο 

(ECHO) θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ν ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο 

ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή αλζξσπηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ, αλαθέξεη ξεηά πσο πξνθεηκέλνπ  νη δξάζεηο λα 

είλαη επηιέμηκεο γηα Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ην ΓΑΓ
78

.  

Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο απφ ηελ ΔΔ γηα λα απμεζεί ε ζπλνρή θαη ε ζπλέρεηα 

κεηαμχ απηψλ ησλ δεζκεχζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

πξνζπάζεηεο επηδίσθαλ λα νξγαλσζεί θαιχηεξα ε «εξγαιεηνζήθε» ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαβεκάησλ, 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, δηαιφγσλ, αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο θιπ
79

. Όπσο έρεη 
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ζεκεησζεί ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο ΔΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ 2008: «Ζ 

ΔΔ έρεη θαηαβάιεη επηπιένλ πξνζπάζεηεο έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπλνρή θαη ε 

δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

ην λα θαηαζηεί απηή ε πνιηηηθή πην απνηειεζκαηηθή θαη λα ιακβάλνληαη πιήξσο 

ππφςε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, εληφο 

θαη εθηφο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηεο ΔΔ ελψπηνλ ηξίησλ 

ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ξεηξψλ πάλσ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηα βαζηθά εξγαηηθά δηθαηψκαηα ζπζηεκαηηθά ζε δηαπξαγκαηεχζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ζε ζπκθσλίεο ηεο ΔΔ κε ηξίηεο ρψξεο».  

2.3.5 Μέζα ηεο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, λνκηθέο ππνρξεώζεηο ζην Ιζξαήι θαη ηηο 

Παιαηζηηληαθέο Αξρέο  

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ εθπιήξσζε ηεο ιχζεο ησλ δχν θξαηψλ, 

έρνληαο πάληα ζε πξψην πιάλν θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ηνπ ΓΑΓ, θαζψο θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

λνκηθέο αξρέο θαη ππνρξεψζεηο, ε ΔΔ έρεη αλαπηχμεη ηα κέζα πνιηηηθήο ηεο ζην 

Ηζξαήι θαη ηα ΚΠΔ θάησ απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο: δηπισκαηία, ζπκβαηηθέο ζρέζεηο 

θαη ηθαλφηεηα ελίζρπζε δπλαηνηήησλ. Κάζε πνιηηηθή αξρή δηέπεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε θαζεκία έρεη εδξαηψζεη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηνλ επεξεαζκφ δηακαρψλ θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ. Γεληθά, απηέο νη ηξεηο πνιηηηθέο αξρέο 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, νδεγψληαο έηζη ζε απνηειέζκαηα ακνηβαίαο ελίζρπζεο.  

2.3.6 Γηπισκαηία: πνιπκεξείο θαη κνλνκεξείο πξσηνβνπιίεο 

Ζ πξψηε αξρή ηεο πνιηηηθήο είλαη ε δηπισκαηία, ε νπνία δηεμάγεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ΚΔΠΠΑ ηεο ΔΔ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απαηηνχλ 

νκνθσλία αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε θαη ε κέζνδνο επηξξνήο είλαη απηή ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, αθνχ έρεη θαζνξηζηεί κηα νκφθσλα θνηλή ζέζε, ε 

ΔΔ ελεξγεί φρη κέζσ πίεζεο θαη εμαλαγθαζκνχ, αιιά κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, 

επηρεηξεκαηνινγψληαο, πείζνληαο θαη ληξνπηάδνληαο ηελ ελ ιφγσ ηξίηε ρψξα, ηελ 

πξνθαιεί λα αλαδηαηππψζεη ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηηο ελέξγεηέο ηεο ζηε δηακάρε.  

Ο δηπισκαηηθφο ξφινο ηεο ΔΔ ζηε Μέζε Αλαηνιή, πεξηιακβάλεη πνιπκεξείο 

θαη κνλνκεξείο πξσηνβνπιίεο. Μεηά ηε Γηάζθεςε ηεο Μαδξίηεο ην 1991, ε 

πνιπκεξήο δηπισκαηηθή εκπινθή ηεο ΔΔ πήξε ηεο πξνεδξίαο ηεο Οκάδαο 

Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο ζπκπξνεδξίαο αξθεηψλ άιισλ 

νκάδσλ αλάπηπμεο. Σν 1995 θαη ζηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο ηνπ Όζιν, ε ΔΔ 

εγθαηλίαζε ηελ Δπξσ-Μεζνγεηαθή Δηαηξηθή ρέζε (ΔΜΔ), έλα πνιπκεξέο θφξνπκ 

πνπ είρε σο ζθνπφ λα πξνσζήζεη κηα δηαξζξσηηθή εηξήλε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηε Μεζφγεην. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ε ΔΜΔ ελζσκαηψζεθε ζηελ  

Γαιιηθήο εκπλεχζεσο Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην (ΔγΜ), ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 

αλάκεζα ζε άιιεο θαη ην Ηζξαήι, νη ΠA θαη νη Αξαβηθέο Μεζνγεηαθέο ρψξεο. Όπσο ε 
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EMΔ, έηζη θαη ε ΔγΜ έρεη σο ζθνπφ λα πξνσζήζεη ζπλεξγαζία ακνηβαίνπ 

ελδηαθέξνληνο αλάκεζα ζηηο δχν αθηέο ηεο Μεζνγείνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

επαίζζεηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο. Με ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Όζιν, ε ΔΔ έρεη 

απνθηήζεη έλαλ πην δνκεκέλν ξφιν ζηελ πνιχπιεπξε δηακεζνιάβεζε, θπξίσο ράξε 

ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Σεηξακεξή δηάζθεςε γηα ηε Μέζε Αλαηνιή καδί κε ηηο 

ΖΠΑ, ηε Ρσζία θαη ηνλ ΟΖΔ. ηα πιαίζηα ηεο Σεηξακεξνχο, ε ΔΔ έρεη πξνσζήζεη 

αξθεηέο δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο ηνλ Υάξηε Πνξείαο γηα ηελ Δηξήλε, πνπ 

αξρηθά είρε ζπιιεθζεί ζαλ ηδέα απφ ηελ πξνεδξία ηεο Γαλίαο ηνπ 2002 θαη ηελ πίεζε 

ηνπ 2002-05 γηα κεηαξξχζκηζε ησλ ΠA πνπ ηελ είρε αλαιάβεη ε Δηδηθή 

Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα ηεο Σεηξακεξνχο γηα ηελ Μεηαξξχζκηζε ηεο Παιαηζηίλεο, ππφ 

ηελ πξνεδξία ηεο Κνκηζηφλ. Ζ ΔΔ έρεη επαλδξψζεη θαη έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο Σεηξακεξνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ απεζηαικέλνο ηεο 

Σεηξακεξνχο γηα Απνρψξεζε θαηά ην 2005-6 θαη ην Γξαθείν ηνπ Αληηπξφζσπν ηεο 

Σεηξακεξνχο απφ ην 2007.  

Πξνρσξψληαο ζε κνλνκεξή πιαίζηα δξάζεο, βξίζθνπκε ηε δεισηηθή 

δηπισκαηία ηεο ΔΔ θαη ηνπο ξφινπο ηνπ χπαηνπ Αληηπξνζψπνπ ηεο ΚΔΠΠΑ, Υαβηέ 

νιάλα, θαζψο θαη ηνπ Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ γηα ηελ Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. «Ζ δεισηηθή δηπισκαηία» ζπλεπάγεηαη θαη δεκφζηεο δειψζεηο θαη 

δηαβήκαηα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγψλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, θαη πάληα σο απάληεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. Οη δηαθεξχμεηο απηέο παίξλνπλ ηε κνξθή ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ/ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ή δειψζεσλ απφ ηε 

Πξνεδξία ηεο ΔΔ, ηελ Σξφηθα (Ύπαηνο Δθπξφζσπνο ηεο ΚΔΠΠΑ, Δπίηξνπνο 

Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ θαη Πξφεδξνο) ή ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ηεο ΚΔΠΠΑ. O 

ζθνπφο απηψλ ησλ δηαθεξχμεσλ είλαη ε ζεκαηνδφηεζε ηεο ζπιινγηθήο ζέζεο ηεο ΔΔ 

θαη ε δηαπφκπεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαη δξαζηψλ. Οη δηαθεξχμεηο θαη ηα 

δηαβήκαηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζαλ κνξθέο δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην 

ΓΑΓ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δηαθήξπμε πνπ έγηλε ην Μάξηην ηνπ 2009 απφ ηελ 

Σζέρηθε Πξνεδξία ηεο ΔΔ, ε ΔΔ ππελζχκηζε ζην Ηζξαήι ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη 

ηνπ Οδηθνχ Υάξηε θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη αλέθεξε φηη ε θαηεδάθηζε ησλ 

ζπηηηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ απεηιεί ηε βησζηκφηεηα κηαο ζπλνιηθήο, δίθαηεο 

θαη δηαξθνχο επίιπζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην.  

Όζν γηα ηνπο ξφινπο ηνπ Ύπαηνπ Αληηπξνζψπνπ ηεο ΚΔΠΠΑ θαη ηνπ 

Δηδηθνχ Αληηπξνζψπνπ γηα ηε Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή, ελψ ν 

Ύπαηνο Αληηπξφζσπνο νιάλα ελεξγεί ζε απάληεζε πξνο θαη ζηα πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλσλ δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. ν Οδηθφο Υάξηεο, νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ θαηάπαπζε ππξφο, ε απνρψξεζε), ν Δηδηθφο Αληηπξφζσπνο 

(θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ν Μαξθ Όηηε, θαη πην πξηλ ν Μηγθέι Μνξαηίλνο) είλαη 

επηθνξηηζκέλνο κε  ηελ εδξαίσζε ηεο επαθήο κε φια ηα κέιε, πξνζθέξνληαο θαιέο 

ππεξεζίεο θαη πξνσζψληαο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπκθσλίεο, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ην δηεζλέο δίθαην. Ζ δηπισκαηία ηεο ΔΔ ζπλήζσο αλαιακβάλεη κφλν 
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ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο θξίζεο  (π.ρ. ε Ηζξαειηλή πνιηνξθία ηνπ 

Νανχ ηεο Γελλήζεσο ην 2002), παξά ηελ γεληθή δηακεζνιάβεζε ζηε ζχγθξνπζε, ε 

νπνία παξακέλεη ζηαζεξά ζηα ρέξηα ησλ ΖΠΑ.  

2.3.7 πκβαηηθέο ρέζεηο: πζρεηηζκνί θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο          

Ζ αξρή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ αθνξά ηηο δηκεξείο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κε ην 

Ηζξαήι θαη ηελ ΟΑΠ θαη ηηο ΠΑ. Δδψ, ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη κηθηή - εηδηθή 

πιεηνςεθία θαη νκφθσλε πιεηνςεθία - αληαλαθιψληαο έηζη ηελ κηθηή θχζε ησλ 

ζπκθσληψλ πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΔΔ κε ηα κέιε. Ζ πκθσλία χλδεζεο ηνπ Ηζξαήι, 

πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2000, είλαη εθηελήο θαη θαιχπηεη ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν, ην 

ειεχζεξν εκπφξην βηνκεραληθψλ θαη επηιεγκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ 

ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θεθαιαίνπ, ηελ ελαξκφληζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία. Σν 

Ηζξαήι πξφζθαηα έρεη ππνγξάςεη επηπιένλ ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο, ηε 

γεσξγία, ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζπλεξγαζία, ηελ αεξνπνξία θαη ην Δπξσπατθφ 

Παγθφζκην Γνξπθνξηθφ χζηεκα Πινήγεζεο (Galileo). Δλψ ζαθψο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλε ζε ζρέζε κε ην Ηζξαήι, ε ΟΑΠ ππέγξαςε κηα ελδηάκεζε ζπκθσλία 

ζχλδεζεο κε ηελ ΔΔ ην 1997, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ κεξηθή απειεπζέξσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ΔΔ- Ηζξαήι, ε 

εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο αλάκεζα ζε EE- ΟΑΠ έρεη ππάξμεη κε απνδνηηθή, εμ αηηίαο 

ηεο κε αλαγλψξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο κε ζπλεξγαζίαο ζηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο. Σέινο, θαη ην Ηζξαήι θαη νη ΠA ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί  ρέδηα Γξάζεο θαη 

ηνπο δχν γηα ην 2004. Ζ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο αλάκεζα ζε ΔΔ- Ηζξαήι έρεη 

επηηαρπλζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ην ρέδην πξφθεηηαη λα ιήμεη θαη 

πξνγξακκαηηδφηαλ λα αληηθαηαζηαζεί ην 2009. 

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ, ε θνηλσληθνπνίεζε είλαη ην 

κέζν επηξξνήο πνπ πξνηηκάεη ε ΔΔ. Ηδηαίηεξα φζν έρεη λα θάλεη κε ηελ πεξίπησζε 

ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ΔΔ-Ηζξαήι
80

, ε πκθσλία πλδέζεσο ζπκπεξηιακβάλεη 

αξθεηά ζεζκνζεηεκέλα ζέκαηα θφξνπκ δηαιφγνπ: ην πκβνχιην χλδεζεο, ηελ 

Δπηηξνπή χλδεζεο, ηελ Τπν-Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηνλ Πνιηηηθφ Γηάινγν θαη, ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο ππν-επηηξνπήο, ηελ άηππε νκάδα εξγαζίαο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα. Ο πνιηηηθφο δηάινγνο έρεη επίζεο αλαδεηρζεί απφ ηηο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηεο ΔΔ σο ε θπξηφηεξε κέζνδνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ 

ΓΓΑΓ θαη ηνπ ΓΑΓ, ηδηαίηεξα νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην.  

Ζ ΔΔ κπνξεί επίζεο λα εκπιαθεί  ζέηνληαο εθ ησλ πζηέξσλ πξνυπνζέζεηο θαη 

κε παζεηηθή επηβνιή ηφζν κε ην Ηζξαήι φζν θαη κε ηνλ ΟΑΠ θαη ηηο ΠΑ, κε ην λα 

                                                            
80 EU-Israel Action Plan (2004), EU-PA Action Plan, 9 December  όπωσ αναφζρεται ςτο Nathalle Tocci 
(2009), Active but Acquiescent: the EU’s Response to the Israeli Military offensive in the Gaza strip, 
http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_Gaza.pdf,ςελ.2
3 

http://community.eldis.org/.59bfba6d/EU_Response_to_Israeli_military_offensive_in_Gaza.pdf
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απνζχξεη ηελ παξνρή πξνλνκίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

ζρέζεσλ, κέζσ κεξηθήο ή νιηθήο παχζεο ησλ ζπκθσληψλ ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ 

παξαβάζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζρέζεσλ ΔΔ- Ηζξαήι, απηφ αθνξά ην Άξζξν 83 

θαη ην Πξσηφθνιιν 5 ηεο πκθσλίαο χλδεζεο, πνπ θαζνξίδεη ην έδαθνο βάζεη 

λφκνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζπκθσλία, δειαδή, ην Κξάηνο ηνπ Ηζξαήι κε βάζε ηα 

ζχλνξα ηνπ 1967, θαη έηζη απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή παξάλνκσλ Ηζξαειηλψλ 

νηθηζκψλ ζηα ΚΠΔ. Οη εθ ησλ πζηέξσλ Πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ κέζσ ησλ «νπζησδψλ ζηνηρείσλ» θαη ησλ άξζξσλ «κε εθπιήξσζεο». 

Σν Άξζξν 2 ηεο πκθσλίαο χλδεζεο  ΔΔ- Ηζξαήι αλαθέξεη φηη νη ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηα κέιε θαζψο θαη φινη νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο ζα βαζηζηνχλ ζην ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ.. Ζ ελδηάκεζε πκθσλία 

χλδεζεο αλάκεζα ζε ΔΔ- ΟΑΠ πεξηέρεη ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ εθθξάδνληαη 

πεξηζζφηεξν κέζα απφ κηα ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο 

απηά θαηνρπξψλνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε πκθσλία χλδεζεο ΔΔ- Ηζξαήι. Σν 

Άξζξν 79 θαη ην Άξζξν 70 ησλ δχν απηψλ ζπκθσληψλ αληίζηνηρα δίλνπλ ην 

δηθαίσκα ζηα κέιε λα πάξνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα εάλ έλα απφ ηα κέιε πηζηεχεη φηη 

ην άιιν έρεη απνηχρεη ζην λα εθπιεξψζεη κηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο.  

Δλ ηέιεη, ε ΔΔ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη πίεζε κέζσ εθ ησλ πξνηέξσλ 

πξνυπνζέζεσλ κέζσ ηεο ΔΠΓ, κε ην λα παξέρεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ είραλ 

πξνβιεθζεί ζηα ζρέδηα δξάζεο κφλν εάλ ηα κέιε εθπιεξψζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηα ελ ιφγσ ζρέδηα. Σα ζρέδηα δξάζεο ηεο EΠΓ γηα ην Ηζξαήι 

θαη ηηο ΠΑ εθηεινχληαη θαη ειέγρνληαη ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο χλδεζεο θαη ηεο 

ελδηάκεζεο πκθσλίαο αληίζηνηρα θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ηζξαήι, ην ρέδην 

Γξάζεο αλαθέξεη κφλν κε αζάθεηα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ 

«δηακεζνιαβεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα επίιπζε ηεο δηακάρεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ αγψλα θαηά ηεο δηαζπνξάο ησλ 

φπισλ, πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε βειηίσζε ηνπ 

δηάινγν αλάκεζα ζε πνιηηηζκνχο θαη ζξεζθείεο, ηε ζπλεξγαζία ζηε κάρε θαηά ηνπ 

αληί-ηκηηηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο». ε φ,ηη αθνξά ην δηεζλέο 

δίθαην, ην ζρέδην δξάζεο πεξηνξίδεηαη ζην λα αλαθέξεη φηη ε ΔΔ θαη ην Ηζξαήι ζα 

«εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ πξνψζεζε (…) ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ αλζξσπηζηηθφ δηθαίνπ», θη έηζη λα ζπγθξαηήζεη ην ελδερφκελν 

γηα ζεζκνπνίεζε εθ ησλ πξνηέξσλ φξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο EΠΓ.  

2.3. 8.Δλίζρπζε δπλαηνηήησλ: αξσγή θαη νη απνζηνιέο ηεο ΔΠΑΑ  

Ζ ηειεπηαία αξρή πνιηηηθήο είλαη απηή ηεο βνήζεηαο πξνο ηνπο 

Παιαηζηίληνπο. ε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα, ε νπνία 

θαηαβάιιεηαη θαηά βάζε απφ ηελ Κνκηζηφλ ζχκθσλα κε ηνλ θνηλνηηθφ ππιψλα θαη 

κεηά απφ ιήςε απνθάζεσλ βάζεη πιεηνςεθίαο, θαζψο επίζεο θαη ηηο απνζηνιέο  ηεο 

EΠΑΑ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ππιψλα ηεο ΚΔΠΠΑ θαη 

ζπκθσλήζεθε απφ ηα θξάηε κέιε κε νκνθσλία. Δλαιιαθηηθά, ε ΔΔ κπνξεί λα 
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ζεζπίζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή αξσγήο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηφζν αξλεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο, φπσο ηελ δηαθνπή παξνρήο βνεζείαο ζηελ θπβέξλεζε ηεο Υακάο, φζν 

θαη ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο νη πξνυπνζέζεηο ηεο ΔΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 2002-5. 

Ζ αξσγή ηεο ΔΔ πξνο ηνπο Παιαηζηίληνπο έρεη θαηαβιεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη 

ηε «δεκηνπξγία θξάηνπο» (ή ηελ «επηβίσζε ηνπ θξάηνπο») θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε (ή ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε), αλ θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη 

θπξίσο κεηά ην 2000, έρεη πάξεη ηε κνξθή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη πιεξσκψλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ πάγησλ εμφδσλ ησλ ΠA. Απφ ην 2000, ν κέζνο φξνο ησλ εηήζησλ 

παξνρψλ ηεο ΔΔ πξνο ζηνπο Παιαηζηίληνπο έρεη απμεζεί εθζεηηθά, θηάλνληαο ζρεδφλ 

ην 1 δηζεθαηνκκχξην € ην 2008, αλ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη εηζθνξέο ησλ θξαηψλ-

κειψλ. ηα πιαίζηα ηεο EΠΑΑ, ε ΔΔ έρεη αλακεηρζεί ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε δπλαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα αζθαιείαο. Απφ ην 2005 (πξαθηηθά απφ ην 

2007), νη Αζηπλνκηθέο Απνζηνιέο ηεο ΔΔ ζηα Παιαηζηηληαθά Δδάθε (EUPOL-

COPPS) έρνπλ παξάζρεη εθπαίδεπζε πνιηηηθήο αζηπλφκεπζεο θαη εμνπιηζκφ θαη 

έρνπλ αλακεηρζεί ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηελ Παιαηζηίλε θαη 

ησλ δηθαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θπιαθέο, δηθαζηήξηα θαη αζηπλνκηθά ηκήκαηα). ηα 

πιαίζηα ηεο ακεξηθαληθήο δηακεζνιάβεζεο πκθσλίαο γηα ηελ Κπθινθνξία θαη ηελ 

Πξφζβαζε (ΚΠ) ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2005, θαη κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, ε ΔΔ είρε 

αλακεηρζεί επίζεο ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ ζην πέξαζκα ηεο Ράθαο (ην ζεκείν 

δηέιεπζεο γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ αλάκεζα ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο θαη ηελ 

Αίγππην) κέζσ ηεο απνζηνιήο ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ EUBAM. Αλ θαη δελ είρε 

εθηειεζηηθή εμνπζία επί ηνπ πνηνο ζα κπνξνχζε λα δηαζρίζεη ηε Ράθα, ε EUBAM  

έιαβε ηελ εληνιή λα παξαθνινπζεί ιεηηνπξγηθά, λα επηθπξψλεη θαη λα αμηνινγεί ηελ 

επίδνζε ησλ ΠΑ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ΠΑ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλνξηαθήο θαη ηεισλεηαθήο δηαρείξηζεο, κέζσ 

εθπαίδεπζεο, παξνρήο εμνπιηζκνχ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. Χζηφζν, ην Ηζξαήι, 

πέξα απφ ηε δηαηήξεζε κηαο έκκεζεο παξνπζίαο θαη ειέγρνπ κέζσ ηνπ γξαθείνπ 

επηθνηλσλίαο ζην Kerem Shalom, ζα κπνξνχζε επίζεο λα απνθαζίζεη θαηά βνχιεζε 

πφηε θαη εάλ ζα επηηξέςεη ηελ EUBAM λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πξάμε κε ην λα 

επηηξέπεη ή λα ζηακαηά ηνπο ειέγρνπο ηεο ΔΔ πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζην Ηζξαήι απφ 

ην λα θηάζνπλ ζηε Ράθα. Έηζη, ην Ηζξαήι δηαηήξεζε ην δηθαίσκα λα απνζχξεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηε ζπκθσλία ησλ ζπλφξσλ θαη λα δηαηάμεη ην θιείζηκν ηνπ 

ζεκείνπ δηέιεπζεο θαη ε EUBAM δελ είρε ηε δχλακε λα δηαζθαιίζεη ην ζεβαζκφ ηνπ 

Ηζξαήι γηα ηνπο φξνπο ηεο ΚΠ. Ζ ΚΠ θαη ε EUBAM δελ εμαζθάιηζαλ ειεχζεξε 

πξφζβαζε αλάκεζα ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο θαη ηελ Αίγππην. 
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2.4  Action Plan θαη Ιζξαήι 

Η ζπλεξγαζία EE-Ιζξαήι ζύκθσλα κε ην ρέδην Γξάζεο(Action Plan) ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) ζα αλαιπζεί κε βάζε ην άξζξν ηεο 

Raffaela A. Del Sarto κε ηίηιν “Wording and Meaning(s): EU-Israeli Political 

Cooperation according to the ENP Action Plan
81

” 

 

Γηαηύπσζε θαη εκαζία: Δπξσ-Ιζξαειηλή Πνιηηηθή  πλεξγαζία/εο ζύκθσλα 

κε ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΠΓ 

Ο πφιεκνο αλάκεζα ζε Ηζξαήι θαη Υεδκπνιάρ ην θαινθαίξη ηνπ 2006 θαη ε 

ζπλερηδφκελε βία ζηηο ζρέζεηο Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλεο ππήξμαλ ην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο ζηα πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ην Ηζξαήι. Χζηφζν, Σν 

ρέδην Γξάζεο ΔΔ- Ηζξαήι ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004, πνπ ελζσκαηψζεθε ζην 

ζθειεηφ ηεο EΠΓ ηεο ΔΔ, δηακνξθψλεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο κέρξη θαη ζήκεξα. Όληαο 

ην βαζηθφ κέζν πνιηηηθήο ηεο ΔΠΓ, ην ρέδην Γξάζεο δελ είλαη κφλν ζρεηηθφ κε ην 

πιαίζην ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηζξαήι, αιιά αθφκα ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο εμειηζζφκελεο 

θηινδνμίεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

Αξρηθά, ε ΔΠΓ πξνηάζεθε σο κηα πξσηνβνπιία «επξχηεξεο Δπξψπεο» ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2003
82

 θαη ζηνρεχεη ζην λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε λέσλ δηαρσξηζηηθψλ 

γξακκψλ αλάκεζα ζηε δηεπξπκέλε  ΔΔ θαη ζηνπο γείηνλέο ηεο, θαη ζην λα ηνπο 

πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΔ
83

. Αλ 

θαη ζηεξίδεηαη ζε κηα εληειψο δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, νη Βξπμέιιεο 

δηαθήξπμαλ φηη παξέρνληαη «ηα πάληα, εθηφο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο»
84

. 

Αλάκεζα ζηα θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζηα ζχλνξα ηεο δηεπξπκέλεο ΔΔ, ην Ηζξαήι έρεη 

ηελ πην πξνεγκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πην αλαπηπγκέλεο ζρέζεηο κε ηελ 

ΔΔ. Καη, πξάγκαηη, ην δηκεξψο δηαπξαγκαηεχζηκν ρέδην Γξάζεο ΔΔ-Ηζξαήι ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004
85

, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην χλδεζεο ΔΔ-Ηζξαήι 

ηελ άλνημε ηνπ 2005, αληαλαθιά ηελ «πξνρσξεκέλε» ηδηφηεηα ηνπ Ηζξαήι αλάκεζα 

ζηνπο «γείηνλεο» ηεο ΔΔ, εηδηθά αλ ηε ζπγθξίλνπκε κε άιια ρέδηα Γξάζεο πνπ είλαη 

ππφ δηαπξαγκάηεπζε κε άιιεο ρψξεο. Δλψ ε εηζαγσγή αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηελ 

«εηδηθή ζέζε» ηνπ Ηζξαήι ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Essen ηεο ΔΔ ην 1994, ην 

ρέδην Γξάζεο θαζνξίδεη κεηαμχ άιισλ ηελ ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 

                                                            
81 Del Sarto A. Raffaela (2007), Wording and Meaning(s): EU-Israeli Political Cooperation according to 
the ENP Action Plan, Mediterranean Politics, 59-75 
82 Commission of the European Communities (2003), Wider Europe Neighborhood: a new framework 
for relations with our Eastern and Southern neighbors, Brussels, 11 March, COM(2003) 104 final 
83 Commission of the European Communities (2004a), European Neighborhood Policy: strategy paper, 
Brussels, 12 May, COM(2004) 373 final 
84 R.Prodi(2003), Sharing stability and prosperity, speech delivered at the Tempus MEDA regional 
conference at the bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt, 13 October, Euromed Report 66, 
14 October 2003 
85 Commission of the European Communities (2004b), EU/Israel Action Plan, final (adopted in April 
2005), www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/israel_enp_ap_final_en.pdf,  last accessed 10 
July 2006 

http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/israel_enp_ap_final_en.pdf
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ππεξεζηψλ, ην ακνηβαίν άλνηγκα ηεο δεκφζηαο αγνξάο πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζην δηθαίσκα ίδξπζεο εηαηξηψλ σο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

κειινληηθψλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ην έγγξαθν αλαθέξεηαη ζε δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλνίμνπλ γηα λα ζπκκεηέρεη 

θαη ην Ηζξαήι. Αλ θαη θάπνηνη απφ ηνπο εμαληιεηηθνχο φξνπο ησλ δηκεξψλ 

οικονομικών ζρέζεσλ κπνξεί λα είλαη δχζθνινη ζηελ εθαξκνγή
86

, ηα ηκήκαηα  

ζρεηηθά κε ηελ πολιηική ζπλεξγαζία είλαη εκθαλψο αζαθή. ίγνπξα, αξθεηά ζέκαηα 

έρνπλ θαιπθζεί, φπσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ε κε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (ΟΜΚ), ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αληηζεκηηηζκνχ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, θαη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο.  

 To Ηζξαήι ζαθψο θαη αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηεο ΔΔ ζηελ Σεηξακεξή, θαζψο 

θαη ηελ αλάγθε λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε βησζηκφηεηα ελφο κειινληηθνχ 

Παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν 

Ηζξαήι δελ ήηαλ πνηέ πξφζπκν λα δεζκεπηεί έηζη εγγξάθσο κε θάπνηνλ άιιν εηαίξν. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Ηζξαήι φζνλ αθνξά ηα ΟΜΚ.  

 

Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο Βξπμέιιεο θαη  ην 

Ηζξαήι ζηηο αξρέο ηηο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο γεληθά, θαη ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ ζηελ 

πνιηηηθή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζπγθεθξηκέλα, κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο εγείξεη ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ην εάλ θαη νη δχν πιεπξέο πξάγκαηη 

ζπκθψλεζαλ γηα ηα ίδηα ζέκαηα. Δζηηάδνληαο ζηε δηαηχπσζε θαη ηε ζεκαζία, απηή ε 

ζπλεηζθνξά αλαιχεη ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα θξίζηκα ζέκαηα πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ απφ δχν ελλνηνινγηθέο γσλίεο. Πξψηνλ, νη δηαηάμεηο ηνπ εγγξάθνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ηέιε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2000, θαη 

ηεο ζπλερνχο δηακάρεο αλάκεζα ζην Ηζξαήι θαη ηελ Παιαηζηίλε. Γεχηεξνλ, ην 

ρέδην Γξάζεο ζπδεηείηαη απφ κηα ρξνληθή πξννπηηθή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εμειίμεηο ζηηο Ηζξαειηλν-Παιαηζηηληαθέο ζρέζεηο απφ ηελ εκθάληζε ηεο πνιηηηθήο 

«Δπξχηεξε Δπξψπε- Νένη Γείηνλεο» ην 2003. Ζ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ρέδην Γξάζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2005 θαη ηνπ 2006  ζα 

εμεηαζζεί κεηαγελέζηεξα. Καηαιήγσ κε ην επηρείξεκα φηη παξφιν πνπ ην ρέδην 

Γξάζεο ίζσο λα είλαη ν ιφγνο γηα ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο 

ΔΔ-Ηζξαήι, ε αλάπηπμε κηαο νπζηψδνπο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο δχν 

πιεπξέο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ, θαη πάλσ απ‟ 

φια απφ ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ε κηα πιεπξά ηελ άιιε.  

2.4.1 Πνιηηηθή πλεξγαζία ύκθσλα κε ην ρέδην Γξάζεο: Γηαηύπσζε θαη 

εκαζία 

                                                            
86 L.Herman (2006), An action plan or a plan for action? Israel and the European neighborhood policy, 
Mediterranean Politics, 11(3), pp. 371–394 
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θνπεχνληαο λα θαζνξίζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηζξαήι γηα ηα 

επφκελα ηξία κε πέληε ρξφληα, ην ρέδην Γξάζεο ζέηεη σο φξν φηη ε ΔΠΓ ζα 

πξνζθέξεη ζην Ηζξαήι «ηελ πξννπηηθή ηνπ λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηε ζπλεξγαζία 

ζε έλα βαζκφ νινθιήξσζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηε Γηεζλή 

Αγνξά ηεο ΔΔ θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα ην Ηζξαήι λα ζπκκεηέρεη ζηγά-ζηγά ζε 

βαζηθά δεηήκαηα  ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ». Σν ρέδην Γξάζεο 

δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ «αλαβάζκηζε ηνπ εχξνπο θαη ηεο έληαζεο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλεξγαζίαο»
87

, αλαθέξνληαο κάιηζηα πσο κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο είλαη:  

- Να εληζρχζεη ηνλ πολιηικό διάλογο θαη ηε ζςνεπγαζία, βάζεη θνηλψλ αμηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ φπσο ε δηεπθφιπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα 

ηελ επίιπζε ηεο δηακάρεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ε ελίζρπζε ηνλ αγψλα θαηά 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ Όπισλ Μαδηθήο Καηαζηξνθήο, ε 

πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ε βειηίσζε ηνπ 

δηαιφγνπ αλάκεζα ζε πνιηηηζκνχο θαη ζξεζθείεο θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο
88

.  

 

2.4.2 Κνηλέο αμίεο, Γεκνθξαηία θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα  

Οη δηαηάμεηο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζρεηηθά κε ηηο «Κνηλέο Αμίεο» 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζηφρν ηεο πξνψζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ 

«ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ηζιακνθνβίαο». 

Κάησ απφ απηφλ ηνλ ηίηιν, σζηφζν, ην έγγξαθν παξαζέηεη έλαλ αξηζκφ γεληθψλ 

πξνζέζεσλ. Έηζη, θαη νη  δχν πιεπξέο δεζκεχνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ 

πξνψζεζε «ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ», 

γηα «ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ», θαη γηα 

ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο
89

.  

Αλ θαη απηέο νη πξνηάζεηο είλαη αξθεηά αφξηζηεο θαηά βάζε, είλαη ελδηαθέξνλ 

ην γεγνλφο φηη κηα απφ ηηο δηαηάμεηο είλαη ηδηαίηεξα αζαθήο. Έηζη, ην ρέδην Γξάζεο 

αλαθέξεη φηη θαη νη δχν πιεπξέο ζα «εξεηάζοςν ηελ πηζαλφηεηα λα εληαρζνχλ ζε 

πξναηξεηηθά πξσηφθνιια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεζλήο ζπκβάζεηο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα»
90

. Δλψ απηή ε δήισζε ζα κπνξνχζε, κεηαμχ άιισλ, λα αλαθέξεηαη ζην 

Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα, πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα παξαζέηεη ηα παξάπνλά ηνπ ζηελ 

Δπηηξνπή Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ (θαη πνπ ην Ηζξαήι δελ έρεη ππνγξάςεη), ε 

                                                            
87 Commission of the European Communities (2004b), EU/Israel Action Plan, final (adopted in April 
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έθθξαζε «λα εμεηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα» δελ είλαη θαη πνιχ δεζκεπηηθή. Πξάγκαηη, 

αλ ιάβνπκε ππ‟ φςηλ ηε δηεζλή θαηαθξαπγή γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηζξαήι ζηα θαηερφκελα εδάθε, καδί κε ηελ 

ακθηβνιία γηα ην εάλ νη πκβάζεηο ηεο Γελεχεο ηζρχνπλ γηα ηα θαηερφκελα εδάθε 

(φπσο ππνζηεξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη δηθεγφξνη), ή φρη απηφ (ηζρπξίδνληαη νη 

Ηζξαειηλέο θπβεξλήζεηο), νη δηαηάμεηο πεξί αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο είλαη εμαηξεηηθά αηειέζθνξεο. Οη Βξπμέιιεο επίζεο επηβεβαηψλνπλ 

επαλεηιεκκέλα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 4
εο

 πλζήθεο ηεο Γελεχεο, ε νπνία 

δηέπεη ην θαζεζηψο ησλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ζηξαηησηηθή θαηνρή, ζηε 

Γπηηθή Όρζε θαη ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο
91

.  

Μηα παξφκνηα παξαηήξεζε εθαξκφδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Ηζξαειηλή 

ηξνπνπνίεζε ην 2003 ζηνλ λφκν γηα ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ είζνδν ζην Ηζξαήι 

πξνζήιθπζε ηδηαίηεξε θξηηηθή απφ ηνπο δηεζλείο θαη ηνπο Ηζξαειηλνχο νξγαληζκνχο 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Αληιψληαο δηθαηνινγίεο απφ ηελ αλεζπρία ησλ 

ηζξαειηλψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο, ε ηξνπνινγία απηή ζεζπίδεη δηαθξίζεηο θαηά ησλ 

Αξάβσλ πνιηηψλ ηνπ Ηζξαήι, πνπ ήδε ππνθέξνπλ απφ πξαθηηθέο πνπ εηζάγνπλ 

δηαθξίζεηο. Αθφκα, αλ θαη ε έθζεζε ηεο ΔΔ γηα ην Ηζξαήι, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο βάζε 

γηα ην ρέδην Γξάζεο, αζθνχζε θξηηηθή ζηνλ ηξνπνπνηεκέλν λφκν
92

, ην ρέδην 

Γξάζεο εμαθνινπζεί λα κελ έρεη αζρνιεζεί αθφκα κε ην ζέκα.  

Οη ηνκείο ζρεηηθά κε ηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αληηζεκηηηζκνχ είλαη θάπσο πην ζπγθεθξηκέλνη. Σν ρέδην Γξάζεο αλαηξέρεη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (OSCE) ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2004
93

 θαη δεζκεχεη θαη ηηο 

δχν πιεπξέο λα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Γηα λα γίλεη απηφ, παξαηίζεληαη 

νξηζκέλα κέηξα, φπσο ε ελίζρπζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε πξνψζεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάκλεζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο, ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα θαηαπνιέκεζε 

ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, θαζψο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ 

γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο. Παξφκνηεο δηαηάμεηο επαλαιακβάλνληαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηεο 

Ηζιακνθνβίαο.  

2.4.3 Πεξηθεξεηαθέο  Πνιηηηθέο θαη ν Ρόινο ηεο ΔΔ ζηελ Δηξελεπηηθή 

δηαδηθαζία      
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Κάησ απφ ηνλ ηίηιν ησλ «ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ ζεκάησλ», ε δηαηχπσζε ηνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο γίλεηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα. Πξάγκαηη, ζηελ νξακαηηδφκελε 

ζπλεξγαζία εληφο ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο 

(ΚΔΠΠΑ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (EΠΑΑ), ην 

έγγξαθν αλαθέξεη ξεηά ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα, ηε κάρε θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ηε κε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηνπηθά ζέκαηα «ζηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη αιινχ», ηελ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο. Σν ρέδην Γξάζεο αλαθέξεη φηη «ν δηάινγνο θαη ε 

ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα εληαζνχλ… θαη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ»
94

 ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

Μηα αμηνζεκείσηε αζάθεηα ραξαθηεξίδεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή. Τπφ ηνλ ηίηιν «θαηάζηαζε ζηε Μέζε 

Αλαηνιή», ην ρέδην Γξάζεο  επηβεβαηψλεη πξάγκαηη ην ζηφρν «ηεο επίηεπμεο ελφο 

ζπλνιηθνχ δηαθαλνληζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή», θαη αλαθέξεηαη 

ζην ζηφρν ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ, «ζε κηα δηκεξή βάζε θαη σο κέινο ηεο 

Σεηξακεξνχο» 
95

. Δπίζεο, ην έγγξαθν αλαθέξεη ηηο αξρέο επίιπζεο ηεο Ηζξαειηλν-

Παιαηζηηληαθήο δηακάρεο ζαλ κηα «κφληκε ιχζε δχν θξαηψλ κε ην Ηζξαήι θαη ην 

παιαηζηηληαθφ θξάηνο, πνπ ζα ζπκβηψλνπλ κε εηξήλε θαη αζθάιεηα, ζχκθσλα πάληα 

κε ηνλ Οδηθφ Υάξηε». Δπηπιένλ ζηφρνη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ Παιαηζηηληαθψλ Αξρψλ (ΠΑ) ζηελ δηάιπζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

αληηηξνκνθξαηηθψλ κέηξσλ (ηνπ Ηζξαήι) ελαληίσλ άκαρνπ πιεζπζκνχ, ηηο 

πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ γηα «φινπο ηνπο 

πιεζπζκνχο» θαζψο θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ππνδνκψλ. Δπίζεο, ην έγγξαθν ηνλίδεη ην ζηφρν ηεο πξνψζεζεο 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο επζχλε, θαη ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηε κεξηά ησλ 

ΠΑ
96

. Χζηφζν, ε θαηλνκεληθά ιεπηνκεξήο δέζκεπζε ζηηο αξρέο ηνπ Οδηθνχ Υάξηε 

θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ ζηε δηπισκαηηθή δηαδηθαζία πεξηνξίδεηαη απφ 

κηα θξάζε πνπ πξνεγείηαη ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. Πξάγκαηη, θάησ απφ ηνλ ηίηιν 

«Καηάζηαζε ζηε Μέζε Αλαηνιή», ην ρέδην Γξάζεο αλαθέξεη ηελ πξφζεζε λα: 

«Δληζρχζεη ην δηάινγν θαη λα αλαγλσξίζεη ηνκείο γηα πεξεηαίξσ ζπλεξγαζία»
97

, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηα ζεκεία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

2.4.4 Με δηαζπνξά ησλ Όπισλ Μαδηθήο Καηαζηξνθήο θαη Πεξηθεξεηαθή 

Αζθάιεηα 

ην ζέκα ηεο κε δηαζπνξάο ησλ ΟΜΚ, ην ρέδην Γξάζεο αλαθέξεη φηη θαη νη 

δχν πιεπξέο ζα ζπλεξγαζηνχλ «γηα ηε κε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο  

θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βαιιηζηηθψλ 
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ππξαχισλ,  κέζσ εθαξκνγήο ηνπ ςεθίζκαηνο 1540/04 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ηνπ ΟΖΔ.» Με παξφκνην ηξφπν θαη νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα αλαπηχμνπλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

παξάλνκνπ εκπνξίνπ πιηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ΟΜΚ», θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ 

αλάπηπμε «απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζληθνχ ειέγρνπ εμαγσγψλ, ειέγρνπ 

εμαγσγψλ θαη δηακεηαθφκηζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ΟΜΚ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηειηθήο ρξήζεο ησλ ΟΜΚ ζε δηπιήο 

ρξήζεο ηερλνινγίεο θαη ηε ζέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ θπξψζεσλ γηα παξαβηάζεηο ηνπ 

ειέγρνπ ησλ εμαγσγψλ»
98

. Δλψ ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο θαη ηεο 

δηακεηαθφκηζεο ησλ ΟΜΚ θαη ησλ ζπλαθψλ πιηθψλ δε ζα έπξεπε λα είλαη ζεκείν 

δηακάρεο, ην Ηζξαήι δε έρεη ππνγξάςεη ηελ πλζήθε πεξί κε δηαδφζεσο ησλ 

Ππξεληθψλ Όπισλ θαη έρεη, γηα παξάδεηγκα, αξλεζεί λα αλαθεξζεί ζε απηή ζηε 

Γηαθήξπμε ηεο Βαξθειψλεο ηνπ 1995.  

Σν ρέδην Γξάζεο, δελ αλαθέξεη πνπζελά ζρεηηθά κε ηίλνο ηα ΟΜΚ 

πξνηίζεληαη λα ζπδεηήζνπλ νη δπν πιεπξέο. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη 

θαη νη δχν πιεπξέο ζθνπεχνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε κε δηαζπνξά ησλ κε 

ζπκβαηηθψλ φπισλ , αο πνχκε, ηνπ Ηξάλ. Πην ζεκαληηθά, ην ρέδην Γξάζεο αλαθέξεη 

φηη ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ηα ΟΜΚ ζα βαζηζηεί ζε δχν έγγξαθα, πνπ παξφια απηά 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη. Σν πξψην έγγξαθν, πνπ έρεη ηίηιν «ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

θαηά ηεο Γηαζπνξάο ησλ Όπισλ Μαδηθήο Καηαζηξνθήο» ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2003, 

δεζκεχεη ηελ ΔΔ λα πξνσζήζεη κηα πνιηηηθή κε δηαζπνξάο ζηηο εμσηεξηθέο ηεο 

ζρέζεηο  θαη είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν
99

. Σν δεχηεξν έγγξαθν, «Σν φξακα ηνπ 

Ηζξαήι ζρεηηθά κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο θαη 

ειέγρνπ ησλ φπισλ ζηε Μέζε Αλαηνιή (1992)»
100

, σζηφζν δελ είλαη εχθνια 

αλαθηήζηκν.   

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ην επηέκβξην ηνπ 2005, ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο 

Κνκηζηφλ γηα ηηο Δμσηεξηθέο ρέζεηο έρεη δεηήζεη, αιιά δελ έρεη ιάβεη αθφκε ην 

έγγξαθν απφ ηνπο Ηζξαειηλνχο νκνιφγνπο ηεο. Ζ εκεξνκελία απηνχ ηνπ εγγξάθνπ 

είλαη ελδεηθηηθή γηα ηε ζέζε ηνπ Ηζξαήι, φπσο απηή πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνιπκεξνχο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Δμνπιηζκψλ θαη ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Αζθάιεηαο ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε Μαδξίηε ζηηο αξρέο ηνπ 

1990. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έιεγρνπ Δμνπιηζκψλ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αζθάιεηαο, 

ην Ηζξαήι ηφληζε φηη  νη νκηιίεο γηα ηνλ πεξηθεξεηαθφ έιεγρν ησλ φπισλ δε ζα πξέπεη 

λα ζηνρεχνπλ κφλν ζηε ζπδήηεζε ηεο κείσζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ φπισλ, αιιά 

λα εζηηάδεη ζε αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα, ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο. Δπνκέλσο, ην Ηζξαήι πξνηίκεζε κηα πξνζέγγηζε βήκα πξνο βήκα, 

μεθηλψληαο κε κέηξα αλάπηπμεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηειηθά θηλείηαη πξνο ηελ 
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θαηεχζπλζε επξχηεξσλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ φπισλ
101

. Σν Ηζξαειηλφ έγγξαθν, ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ην ρέδην Γξάζεο, επαλαιακβάλεη απηή ηε ζέζε, ελψ ηνλίδεη φηη ν 

έιεγρνο ησλ φπισλ θαη ε εηξήλε ζηε Μέζε Αλαηνιή πξέπεη λα αιιεινυπνζηεξίδνπλ 

ην έλα ην άιιν
102

. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ελψ νη ζπκθσλίεο ειέγρνπ ησλ φπισλ ζα 

ζπκπεξηιάβνπλ φια ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο, ε πξφνδνο ζα επηηεπρζεί κέζα απφ 

«ειεχζεξεο θαη απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο», φπνπ κέιε εθηφο ηεο πεξηνρήο ζα 

παίμνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν
103

. Μεηά ηνπο πξψηνπο εθηξνρηαζκνχο ζηελ εηξελεπηηθή 

δηαδηθαζία, ην Ηζξαήι επηζήκαλε φηη νη εηξεληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε φια ηα θξάηε 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ήηαλ πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ δεκηνπξγία «κηαο 

δψλεο ειεχζεξεο απφ κε ζπκβαηηθά φπια», φπσο ηφληζε ν  Eytan Bentsur (1997), 

πξψελ Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηνπ Ηζξαήι. Ο Bentsur 

επίζεο επηβεβαίσζε φηη απηή ε πξνζπάζεηα απαηηνχζε «απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο 

αλάκεζα ζε φια ηα κέιε» ηηο πεξηνρήο
104

.  

Έηζη, ε πξνζέγγηζε ηνπ Ηζξαήι γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα θαη ηνλ 

αθνπιηζκφ ελψλνπλ θάζε δηάινγν ζρεηηθά κε ΟΜΚ κε ηε ζπλέρεηα ησλ εηξελεπηηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ γηα ηε Μέζε Αλαηνιή, θαη κάιηζηα αλαβάιιεη απηφ ην δηάινγν γηα 

κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έρεη επηηεπρζεί κηα εθηελήο εηξελεπηηθή ιχζε. Χζηφζν, 

αθφκε θαη έηζη, δελ πξνβιέπεη θαλέλα ξφιν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα παξάγνληεο 

πνπ είλαη εθηφο πεξηνρήο, φπσο ε ΔΔ.  

2.4.5 Ο Αγώλαο Καηά ηεο Σξνκνθξαηίαο  

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε πξνβιεπφκελε ζπλεξγαζία θαιχπηεη ηεο 

πξαθηηθέο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηεζλείο πιεπξέο ηνπ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ελψ παξαπέκπνπλ ζηα δηιήκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε δεκνθξαηία απφ ηα 

ηειεπηαία. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, θαη νη δχν πιεπξέο ζθνπεχνπλ λα ελψζνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ, κία 

παξάγξαθνο κάιηζηα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΟΖΔ 
105

. Παξφια απηά, ε αλαθνξά 

ζην Φήθηζκα 1373 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ηνπ 2001 είλαη πξαγκαηηθά 

αξθεηά ελδηαθέξνπζα. Αθνχ έιαβε έγθξηζε δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ 11/9, ην 

ςήθηζκα απηφ θαιεί ηε δηεζλή θνηλφηεηα λα αλαιάβεη δξάζε θαηά ηεο δηεζλνχο 

ηξνκνθξαηίαο, ελψ επηβεβαηψλεη ην δηθαίσκα ηεο κεκνλσκέλεο ή ζπιινγηθήο απηφ-

άκπλαο ζχκθσλα κε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ. Όκσο ην εξψηεκα ηνπ ηη 

                                                            
101 Η.Maoz, E.Landau & T.Malz, (Eds) (2004), Building Regional Security in the Middle East: 
International, Regional, and Domestic Influences ,London, Frank Cass 
102 Israeli Defence Ministry (1993), Israel’s vision on the long term goals for the regional security and 
arms control process in the Middle East, January 1993 
103 O.π. 
104 Ε.Bentsur, (1997), Israel’s approach to regional security, arms control and disarmament, Geneva, 
4 September 1997, 

www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1997/9/Israels+Approach+to+Regional+Security+A
rms+Contr.htm  
105 Commission of the European Communities (2004b), EU/Israel Action Plan, final (adopted in April 
2005), www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/israel_enp_ap_final_en.pdf 
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κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο λφκηκε απηφ-άκπλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ 

ακθηζβεηήζεθε κφλν δηεζλψο, φζνλ αθνξά ηνλ ππφ ακεξηθαληθή εγεζία πφιεκν ζην 

Ηξάθ. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ηζξαήι απέλαληη ζηνπο Παιαηζηίληνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο Ηηηθάληα θαη κεηέπεηηα, είλαη επίζεο κηα ζπλερήο πεγή 

δηακάρε αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ην Ηζξαήι.  

Μηα δεχηεξε δηαθσλία αλάκεζα ζε ΔΔ-Ηζξαήι πνπ θξχβεη ην ρέδην Γξάζεο 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαληζκψλ. Δλψ ε ΔΔ 

ηειηθά ζπκπεξηέιαβε ηελ πνιηηηθή πηέξπγα ηεο Υακάο ζηε «καχξε ιίζηα» ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ην 2003, αληαπνθξηλφκελε έηζη ζηηο πξνζπάζεηεο 

άζθεζεο πίεζεο ηνπ Ηζξαήι, νη εθζέζεηο γηα ηηο κπζηηθέο επαθέο ησλ αμησκαηνχρσλ 

ηεο ΔΔ κε ηα κέιε ηεο Υακάο ην Ννέκβξην ηνπ 2004 ελφριεζαλ εκθαλψο ηελ 

Ηζξαειηλή θπβέξλεζε. Παιηφηεξα, δειαδή πξνηνχ ε Υακάο αλαιάβεη επίζεκν ξφιν 

ζηα Παιαηζηηληαθά εδάθε, ην Ηζξαήι θνβφηαλ φηη ηέηνηνπ είδνπο επαθέο ζα 

κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηε δηεζλή λνκηκνπνίεζε ηεο Υακάο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε 

γηα πνιιέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι. Καζψο νη 

επαλαιακβαλφκελεο εθθιήζεηο ηεο ΔΔ πξνο ηε λέα παιαηζηηληαθή θπβέξλεζε ηεο 

Υακάο λα απνθεξχμεη ηε βία, λα αλαγλσξίζεη ην Ηζξαήι, θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο δελ εηζαθνχζηεθαλ, ε ΔΔ αθνινχζεζε ην παξάδεηγκα ησλ 

ΖΠΑ θαη πάγσζε ηελ άκεζε παξνρή βνήζεηαο ζηηο Παιαηζηηληαθέο Αξρέο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2006.   

Γηα λα ζπλνςίζνπκε, ην ρέδην Γξάζεο αλαθέξεηαη ζηα θεληξηθά πνιηηηθά 

ζέκαηα κε έλαλ εληππσζηαθφ βαζκφ απξνζδηνξηζηίαο πνπ επηηξέπεη πνιχ δηάθνξεο 

εξκελείεο. Απηφ αθνξά ηδηαίηεξα ην ξφιν ηεο ΔΔ ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, ζηε κε δηαζπνξά ησλ ΟΜΚ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι έλαληη 

ησλ θαηερφκελσλ εδαθψλ, εηδηθά ζηα πιαίζηα ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Απηά ηα 

ζέκαηα σζηφζν, είλαη ακθηιεγφκελα ζέκαηα θιεηδηά ζηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι. Έηζη, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζεκαζία  ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ην επφκελν θνκκάηη 

εξεπλά ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηζξαήι ηα ηειεπηαία ρξφληα.   

2.4.6 Οη ρέζεηο ΔΔ-Ιζξαήι θαη ε Γηακάρε ζηε Μέζε Αλαηνιή 

Οη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ΔΔ-Ηζξαήι είλαη θαιά αλαπηπγκέλεο. 

Χζηφζν, νη πνιηηηθέο ζρέζεηο είλαη βαζεηά «πξνβιεκαηηθέο»
106

, θαη νη ακνηβαίεο 

αληηιήςεηο θαη παξεμεγήζεηο παξακέλνπλ
107

. Δλψ ε Μέζε Αλαηνιή έγηλε ε θαη‟ 

εμνρήλ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο γηα αλάπηπμε κηαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο 1970 θαη κεηά, νη ζέζεηο ησλ Βξπμειιψλ δελ άξεζαλ θαη πνιχ 

ζην Ηζξαήι. Αλ θαη ε Γηαθήξπμε ηεο Βελεηίαο ηνπ 1980, πνπ ηφληζε ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηα ησλ Παιαηζηίλησλ, εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρηεθε πξνθεηηθή, εληνχηνηο, 

ην θάιεζκά ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οξγαληζκνχ Απειεπζέξσζεο ηεο Παιαηζηίλεο- 

                                                            
106 J.Peters & G. Dachs (2004), Israel and Europe, the troubled relationship: between perceptions and 
reality, IEPN Discussion Paper, October 2004 Herzliya, Friedrich Ebert Stiftung 
107 Y.Dror & S.Pardo (2006), Approaches and principles for an Israeli grand strategy towards the 
European Union, European Foreign Affairs Review, 11(1), pp. 17–44 
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ν νπνίνο ππνζηήξηδε αλνηρηά ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ Ηζξαήι-εμαγξίσζε ηελ Ηζξαειηλή 

θπβέξλεζε. Με ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ, νη Βξπμέιιεο θάιεζαλ επαλεηιεκκέλα ην 

Ηζξαήι γηα λα παγψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο επνηθηζκνχ ζηα εδάθε,  λα ηεξεί ην 

δηεζλέο δίθαην ζχκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο 242 θαη 338 ηνπ ΟΖΔ, θαη ηδηαίηεξα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο Ηηηθάληα, θαη λα ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

Παιαηζηηλίσλ. Δλψ ην Ηζξαήι, πνπ θαηεγνξνχζε ζπρλά ηνπο Δπξσπαίνπο γηα θηιν-

παιαηζηηληαθή ή θηιν-αξαβηθή πξνθαηάιεςε, παξέκεηλε επηθπιαθηηθφ ζε έλαλ 

επξχηεξν πνιηηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή γηα ηηο Βξπμέιιεο.  

ε απηφ ην πιαίζην, ην Ηζξαήι έρεη αζθήζεη θξηηηθή ζηηο Βξπμέιιεο γηα ηε 

ρξήζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ ζθνπψλ, παξφιν πνπ ηέηνηεο 

πξνζπάζεηεο δελ απνηεινχλ νχηε απνθιεηζηηθφηεηα ηεο ΔΔ νχηε είλαη απαξαίηεηα 

αμηνζξήλεηεο. Χζηφζν, νη ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι βειηηψζεθαλ κεηά ην μεθίλεκα ηεο 

εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990, πνπ νδήγεζαλ ζε  ππνγξαθή 

κηαο λέαο δηκεξνχο πκθσλίαο χλδεζεο ην Ννέκβξην ηνπ 1995, πνπ αλαλέσζε ηελ  

ζπκθσλία ηνπ 1975 πεξί ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ησλ βηνκεραληθψλ αγαζψλ. Απφ ην 

1996 θαη κεηά, ην Ηζξαήι ζπζρεηίζηεθε κε ην πξφγξακκα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ηεο 

ΔΔ. Όπσο δεηήζεθε απφ ηελ Ηζξαειηλή θπβέξλεζε απφ ηνλ Itzhak Rabin, ε ΔΔ 

παξείρε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηηο εηξελεπηηθέο ηεο πξνζπάζεηεο. Ο βαζηθφο 

δηακεζνιαβεηήο, σζηφζν, παξέκεηλαλ νη ΖΠΑ. Δλνριεκέλε απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ 

«ν βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο αιιά φρη ν βαζηθφο παίθηεο» ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία, 

ε ΔΔ αχμεζε ηε δηπισκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή
108

, φκσο νη πνιηηηθέο 

ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι εμαθνινπζνχζαλ λα εμαξηψληαη απφ ηελ ηχρε ησλ εηξελεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Έηζη, δελ είλαη ζχκπησζε ην γεγνλφο φηη νη Βξπμέιιεο πξψηα 

ακθηζβήηεζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ γηα ηα «Ηζξαειηλά» 

αγαζά πνπ παξάγνληαλ ζε Ηζξαειηλνχο νηθηζκνχο ζηα θαηερφκελα εδάθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπβέξλεζεο Natanyahu, πνπ ζπλέπεζε κε ηηο πξψηεο εθηξνρηάζεηο ηεο 

εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ηε Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1999, ε ΔΔ άξρηζε λα 

δεηά ηελ ίδξπζε ελφο θπξίαξρνπ Παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο δίπια ζην Ηζξαήι, ελψ 

παξάιιεια ζπλέρηδε λα αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ Ηζξαήι λα εμαζθαιίζεη ηελ 

χπαξμή ηνπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν, σζηφζν, ε Ηζξαειηλή θπβέξλεζε δε ζπκθσλνχζε κε 

απηή ηε ζέζε. Όκσο ήηαλ ε επηζηνιή ηνπ πξψελ Γεξκαλνχ πξέζβε ζην Ηζξαήι ην 

Μάξηην ηνπ 1999, πνπ κηιψληαο εθ κέξνπο ηεο Γεξκαληθήο πξνεδξίαο, νλφκαζε ηελ 

Ηεξνπζαιήκ μερσξηζηφ ζψκα (corpus separatum) ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηρνηφκεζεο 

ηνπ 1947 ηνπ ΟΖΔ πνπ πξνθάιεζε δηπισκαηηθή αλαηαξαρή. Τπελζπκίδνληαο ζηελ 

ΔΔ ηα ζθνηεηλά θεθάιαηα ηεο ηζηνξίαο, ην Ηζξαήι θαηεγφξεζε ηνπο Δπξσπαίνπο φηη 

έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ
109

.  

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην μεθίλεκα ηεο 

δεχηεξεο Ηηηθάληα, νη πνιηηηθέο ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι εηζήιζαλ ζε κηα πεξίνδν πνπ 
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παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή πησηηθή ηάζε
110

. Οη Βξπμέιιεο δελ αθνινχζεζαλ ηελ 

εξκελεία ηεο δηακάρεο πνπ έδηλε ην Ηζξαήι, ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ 11/9,  δειαδή 

κηαο πεξηγξαθήο ελφο αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. ε αληίζεζε κε ηε θπβέξλεζε 

Μπνχο πνπ αγλννχζε θαινπξναίξεηα ηε ζχγθξνπζε κέρξη ηψξα, ε ΔΔ επαλεηιεκκέλα 

θαινχζε ην Ηζξαήι λα ζηακαηήζεη ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε βίαο, λα δψζεη ηέινο ζηηο 

παξάλνκεο εθηειέζεηο, λα αλαζηξέςεη ηε πνιηηηθή επνηθηζκνχ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηνπο Παιαηζηίληνπο 
111

. Δπίζεο, νη Βξπμέιιεο 

επηδεηνχζαλ λα εκπιέμνπλ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζην λα ζηακαηήζνπλ ηε 

δηακάρε κέζσ ηεο Σεηξακεξνχο Γηάζθεςεο γηα ηε Μέζε Αλαηνιή. Παξφια απηά, ε 

θαηαδίθε ηεο ΔΔ γηα ηηο Ηζξαειηλέο ζηξαηησηηθέο επηδξνκέο ζε Παιαηζηηληαθέο 

πεξηνρέο πνπ ζπλεπάγνληαλ ηελ θαηαζηξνθή ππνδνκψλ ππφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ΔΔ (φπσο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηε Γάδα) ζπλάληεζε ηελ αδηαιιαμία ησλ Ηζξαειηλψλ- 

φπσο θαη κε ηελ δηαξθψο εληεηλφκελε θξηηηθή ηεο ΔΔ γηα ην ηείρνο αζθαιείαο, ην 

νπνίν νη Βξπμέιιεο απνξξίπηνπλ, θαζψο πεξηιακβάλεη παξάλνκα Παιαηζηηληαθά 

εδάθε. Έηζη, αληηδξψληαο ζην ςήθηζκα ηεο ΔΔ ην 2004 ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ΟΖΔ πνπ θαινχζε ην Ηζξαήι λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηε πκβνπιεπηηθή 

Γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ (2004) θαη λα δηαιχζεη ην ηείρνο 

αζθαιείαο, ν πξψελ Ηζξαειηλφο Πξσζππνπξγφο Ariel Sharon είπε ζηνλ αξρεγφ 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ Javier Solana αξθεηά θαηεγνξεκαηηθά, φηη εθφζνλ ε 

ΔΔ ςήθηζε ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι ζε ζέκαηα αζθαιείαο, δε ζα κπνξνχζε λα πξνζδνθά 

λα ηεο δνζεί έλαο ζεκαληηθφηεξνο πνιηηηθφο ξφινο. Καη ελψ  ε Δπξσπατθή θνηλή 

γλψκε αλέπηπμε νινέλα θαη πην επηθξηηηθή γλψκε απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ 

Ηζξαήι- ζε κηα δεκνζθφπεζε ηνπ 2003 πεξίπνπ 60% ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ 

πίζηεπε πσο ην Ηζξαήι είλαη κηα κεγάιε απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε- κηα αληη-

Δπξσπατθή ζπδήηεζε θέξδηζε έδαθνο αλάκεζα ζηνπο Ηζξαειηλνχο πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο θαζψο θαη ζηα θεληξν-δεμηά Ηζξαειηλά κέζα ελεκέξσζεο
112

. Παίξλνληαο 

ζαλ βάζε ηελ ηζηνξηθή θαρππνςία απφ ηελ πιεπξά ησλ Δπξσπαίσλ, θαη ελφςεη ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ αληηζεκηηηθψλ γεγνλφησλ ζηε Δπξψπε, ε θξηηηθή ηεο ΔΔ ζπρλά 

ζεσξείηαη σο αληηζεκηηηζκφο ζην Ηζξαήι, παξφιν πνπ πξνθαλψο θάηη ηέηνην δελ έρεη 

θακία απνιχησο ζρέζε  κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 κηα Ηζξαειηλή θπβεξλεηηθή έθζεζε πνπ δηέξξεπζε 

ζηνλ ηχπν πξνέβιεπε φηη ε δηακάρε ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα έβαδε ηε ρψξα ζε πνξεία 

ζχγθξνπζεο κε ηελ ΔΔ. Σν έγγξαθν επίζεο πξνεηδνπνηνχζε φηη θαζψο νη Βξπμέιιεο 

θέξδηδαλ δχλακε θαη επηξξνή, ε ΔΔ ζα επηδεηνχζε λα απνκνλψζεη ην Ηζξαήι 

δηεζλψο. Όκσο παξά ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο ησλ Δπξσπαίσλ βνπιεπηψλ λα αλαζηαιεί 

ην θαζεζηψο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Ηζξαήι εμ αηηίαο ησλ θαηαπηεζηηθψλ 

πνιηηηθψλ ηνπ, νη δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο αλαπηχρζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν. 
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Αλ θαη νη δχν πιεπξέο ππέγξαςαλ ζπκθσλίεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε γεσξγία, ην 

Ηζξαήι άξρηζε λα ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ ζχζηεκα πινήγεζεο Galileo ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2004 θαη ην δηκεξέο εκπφξην- ε ΔΔ είλαη αθφκε ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Ηζξαήι- έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα
113

.  

Έηζη, ε ΔΔ  θαη ην Ηζξαήι έπαηδαλ αθφκα «ην δηπιφ παηρλίδη ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πάζνπο θαη ηεο πνιηηηθήο ερζξφηεηαο», φπσο ην έρεη ζέζεη εχζηνρα ν Sharon Pardo 

(2004). ην κεηαμχ, σζηφζν, ε ΔΔ έρεη πξνσζήζεη ηελ ΔΠΓ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε ηεο ΔΔ, γελλάηαη ην εξψηεκα εάλ ην ρέδην Γξάζεο αληαλαθιά ην 

παξαδνζηαθφ κνηίβν ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηζξαήι. Πξφθεηηαη γηα «επηρείξεζε σο 

ζπλήζσο» ή ην έγγξαθν ζεκαηνδνηεί αιιαγέο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο; Γηα λα 

απαληεζνχλ απηέο ηηο εξσηήζεηο, ην επφκελν θνκκάηη πεξηγξάθεη ελ ζπληνκία ηε 

ζέζε ηεο ΔΔ απέλαληη ζην Ηζξαήι ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο «Δπξχηεξε Δπξψπε- 

Νένη Γείηνλεο», καδί κε ηελ απάληεζε ηεο ηειεπηαίαο, πνπ φπσο ζα δνχκε επεξέαζε 

ηηο δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην ρέδην Γξάζεο.  

2.4.7 Από ηε «Δπξύηεξε Δπξώπε» ζην ρέδην Γξάζεο    

Μεηά ηελ έλαξμε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα «Δπξχηεξε Δπξψπε», αμησκαηνχρνη 

ηεο ΔΔ ηφληζαλ ηελ πξνλνκηνχρα ζέζε ηνπ Ηζξαήι, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. ε απηφ ην πλεχκα, ν πξψελ Δπίηξνπνο Γηεξεχλεζεο 

Gunter Verheugen (2003), ν νπνίνο ήηαλ ν ηφηε ππεχζπλνο γηα ηελ αλαδπφκελε 

πνιηηηθή, δήισζε κπξνζηά ζε έλα κέξνο ηνπ Ηζξαειηλνχ θνηλνχ ζηα κέζα ηνπ 2003: 

«Θεσξψ φηη ην Ηζξαήι είλαη έλα θπζηθφο ζπλεξγάηεο ηεο ΔΔ ζηε λέα πνιηηηθή 

γεηηνληάο. Παξφιν πνπ ην Ηζξαήι δελ είλαη ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα ρψξαο 

πνπ εκπίπηεη ζηε δηθή καο γεηηνλία (…) νη ζρέζεηο καο ζα είλαη θνκκέλεο θαη 

ξακκέλεο ζηα κέηξα καο θαη ζα θπκαίλνληαη απφ ην status quo έσο ην είδνο 

ηεο θιεηζηήο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε κε ηηο ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία ή 

Ηζιαλδία ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν».    

Σα Ηζξαειηλά κέζα ελεκέξσζεο ραηξέηεζαλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ην ίδην 

έθαλε θαη ε Ηζξαειηλή θπβέξλεζε. Έηζη, ν Adar Primor (2003) ηφληζε ζηε Ha‟aretz 

φηη κηα «ζνθφηεξε Δπξψπε ηείλεη ρείξα θηιίαο ζην Ηζξαήι θαη είλαη έηνηκε λα ην 

κεηαηξέςεη ζε πξσηαγσληζηή ηεο λέαο πξσηνβνπιίαο».  

Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ηεο αξρήο «ησλ ζεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ» 

πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ΔΠΓ, θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην Ηζξαήι, εμαξρήο 

πξνέξρνληαλ δηαθνξεηηθά ζήκαηα απφ ηηο Βξπμέιιεο. Έηζη απφ ηε κηα πιεπξά, ν 

Verheugen παξνπζίαζε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ πνπ λα κελ έρνπλ ζρέζε κε ην Ηζξαήι, αλαθέξνληαο φηη «ην κελνχ ησλ 

ζηελφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ σο αληάιιαγκα γηα ηελ θαιχηεξε πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε πος πποζθέποςμε ζε πολλέρ από ηιρ γειηονικέρ ζαρ σώπερ 

ελδηαθέξεη ζαθψο θαη ην Ηζξαήι». Όκσο ηαπηφρξνλα, ν πξψελ πξέζβεο ζην Ηζξαήι 
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Giancarlo Chevallard δήισζε φηη «ε πξφνδνο ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηνπ Οδηθνχ Υάξηε, ζα δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε κηαο 

πεηζηηθήο πεξίπησζεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ»
114

. 

Οκνίσο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 ν Javier Solana ππνζηήξημε φηη «ε Δπξχηεξε 

Δπξψπε» ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα «θαξφην» πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή.    

ίγνπξα, απφ ηελ αξρηθή πξφηαζε γηα «Δπξχηεξε Δπξψπε» κέρξη ηελ επίζεκε 

ηξαηεγηθή ηεο ΔΠΓ ηνπ 2004, ε πνιηηηθή ππέζηε κεξηθέο πξνζαξκνγέο. Δπηπιένλ, 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλάκεζα ζηελ Κνκηζηφλ, θαζψο θαη 

αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, γηα ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ 

Ηζξαήι. Έηζη, νη ζπλήγνξνη ηεο ζηαδηαθήο έληαμεο ηνπ Ηζξαήι ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ηεο ΔΔ πεξηκέλνπλ κηα κεγαιχηεξε Δπξσπατθή επίδξαζε ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

ηνπ Ηζξαήι ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

κεγαιχηεξν ξφιν ηεο Δπξψπεο ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα, νη 

ζθεπηηθηζηέο θνβνχληαη φηη κηα πξνλνκηνχρα ζέζε γηα ην Ηζξαήι ζα κπνξνχζε είηε λα 

κελ έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζην Ηζξαήι, ή λα νδεγήζεη ζε κηα απψιεηα ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο ΔΔ ζηελ πεξηνρή, ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε θαη ηα δχν. Αλ θαη ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο ΔΠΓ παξακέλεη ακθηζβεηήζηκε
115

, ε εκθάληζή ηεο ζίγνπξα 

ζεκαηνδνηεί κηα ζηξνθή ζηελ Μεζνγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ
116

. Δπίζεο, 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο θηινδνμίεο ηεο δηεπξπκέλεο ΔΔ λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πην 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβάλνληαο κηα κεγαιχηεξε 

απνθαζηζηηθφηεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο. Ζ εηξήλε ζηε Μέζε 

Αλαηνιή είλαη πξνθαλψο αλάκεζα ζ‟ απηά ηα ελδηαθέξνληα, φπσο ηνλίδνπλ ρσξίο 

θακία ακθηβνιία ηα δηάθνξα έγγξαθα ηεο ΔΠΓ θαη ηεο Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 

Αζθαιείαο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2003
117

.  

Χζηφζν, φζνλ αθνξά  ην Ηζξαήι, νη πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ λα πηνζεηήζεη κηα 

πην δηαιιαθηηθή ζηάζε, αξρηθά ήηαλ αξθεηά αλεπηηπρείο. ηε Γηαθήξπμε ηεο 

εβίιιεο ηνπ 2002, νη Βξπμέιιεο ηφληζαλ φηη ε δηεπζέηεζε ηεο δηέλεμεο αλάκεζα ζε  

Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλε ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί «κέζα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη 

κφλν κέζα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο»
118

. Καη αληί λα αλαδεηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ 

δηεζλέο πξνθίι απφ εθείλν ησλ ΖΠΑ, ε ΔΔ είρε αξρίζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ΖΠΑ 

κέζσ ηεο Σεηξακεξνχο απφ ην 2002 θαη κεηά. πλνιηθά, νη Βξπμέιιεο «πήξαλ απηφ 

πνπ ην Ηζξαήι ζεσξεί πην ηζνξξνπεκέλεο ζέζεηο ζηηο ζπλφδνπο θνξπθήο ηεο ΔΔ αιιά 

θαη ηνπ ΟΖΔ», φπσο αλαθέξεηαη απφ ηε  Haaretz (4 Ννεκβξίνπ 2003). Δπηπιένλ, ε 
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ΔΔ ππέγξαςε πξνεγνχκελεο θαζπζηεξεκέλεο ζπκθσλίεο κε ην Ηζξαήι, πνπ έζεζαλ 

ηελ πνιηηηθή πηέξπγα ηεο Υακάο ζηε ιίζηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη 

ηειηθά πξφηεηλαλ ζην Ηζξαήι κηα πξνλνκηαθή ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο 

«Δπξχηεξεο Δπξψπεο». Χζηφζν, απηέο νη πξνηάζεηο δε κεηέβαιιαλ ζεκαληηθά ηε 

ζέζε ηνπ Ηζξαήι έλαληη ησλ Παιαηζηηλίσλ, ή απέλαληη ζηελ ΔΔ θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο 

θηινδνμίεο. Αληηζέησο, νη δχν πιεπξέο δηαθψλεζαλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή Muqata 

ηνπ Ηζξαήι πνπ έζεηε ηνλ εθιηπφληα Yasser Arafat ζε πεξηνξηζκφ εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. Καη ην κπνυθνηάδ ηνπ Ηζξαήι ζηνλ Δηδηθφ 

Αληηπξφζσπν ηεο ΔΔ γηα ηε Μέζε Αλαηνιή Marc Otte, ηνλ λενδηνξηζζέληα δηάδνρν 

ηνπ Moratinos, αθφηνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Arafat ζηηο αξρέο Οθηψβξε ηνπ 2003, 

πξνθάιεζε νξγή ζηηο Δπξσπατθέο πξσηεχνπζεο θαζψο θαη ζηηο Βξπμέιιεο 
119

. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, ην Ηζξαήι άζθεζε θξηηηθή ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΠΑ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηνχζαλ νη Παιαηζηίληνη ηα 

θεθάιαηα απηά  

Χζηφζν, θαζψο νη θηινληθίεο ζπλερίδνληαλ, ε ΔΔ έγηλε νινέλα θαη πην 

αδηάιιαθηε. Έηζη, είηε έθαλαλ θαιά ή φρη, νη Βξπμέιιεο ππνζηήξημαλ ηελ πνιηηηθή 

ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ Arafat- αλ θαη ν δηνξηζκφο ελφο Παιαηζηηληαθνχ πξσζππνπξγνχ 

κε κεγαιχηεξεο δπλάκεηο κείσζε ηηο εληάζεηο κε ην Ηζξαήι ζε απηφ ην δήηεκα. Καη 

σο απάληεζε ζηελ αλαθνίλσζε απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ φηη νη ππνηηζέκελεο κε 

ηζνξξνπεκέλεο ζέζεηο ηεο ΔΔ ζην θξάρηε αζθαιείαο απέηξεςαλ ην Ηζξαήι απφ ην λα 

ηεο παξαρσξήζεη έλα κεγαιχηεξν ξφιν ζηηο εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, ν Solana δήισζε ςπρξά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003 φηη ε ΔΔ ζα δηαδξακαηίζεη 

έλα ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε Μέζε Αλαηνιή, «είηε απηφ αξέζεη ζην Ηζξαήι, είηε 

φρη».  

Ζ λέα απηνπεπνίζεζε ηεο ΔΔ ζεκάδεςε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην ρέδην 

Γξάζεο κε ην Ηζξαήι, πνπ δηήξθεζε ελάκηζη ρξφλν. Ζ  ΔΔ επέκελε αλνηρηά γηα κηα 

έληππε δέζκεπζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηζξαήι γηα επίζεκν ξφιν ηεο Δπξψπεο ζηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, σο αληάιιαγκα γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

παξαρσξήζεηο. Οκνίσο, νη Βξπμέιιεο απαίηεζαλ ηελ έληππε απνδνρή απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Ηζξαήι ζρεηηθά κε ηηο αξρέο πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηελ εηξελεπηηθή 

πξνζπάζεηα, φπσο ηνλ Οδηθφ Υάξηε, ηε ιχζε ησλ δπν θξαηψλ, θαη ηε κε δηαζπνξά 

ησλ ΟΜΚ. Οη Ηζξαειηλνί δηαπξαγκαηεπηέο- ην ίδην αδηάιιαθηνη κε ηνπο Δπξσπαίνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο- πξνζπάζεζαλ λα απνθχγνπλ θάζε ζπγθεθξηκέλε δέζκεπζε, είηε 

φζνλ αθνξά ηνπο Παιαηζηίληνπο θαη ηε Μέζε Αλαηνιή ή ηελ ΔΔ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηνπ Ηζξαήι βαζηδφηαλ ζην αξρηθφ φξακα 

ηεο «Δπξχηεξεο Δπξψπεο» φπσο δηαηεξήζεθε απφ ηνλ Verheugen, ππνλνψληαο ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε θαζφινπ (ή ιίγεο) δεζκεχζεηο, ελψ ε ΔΔ 

είρε μεθηλήζεη λα εθαξκφδεη ηελ αξρή ησλ «ζεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ» ζην Ηζξαήι. 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αληηθξνπφκελεο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο αλεθπιήξσηεο 

πξνζδνθίεο εθαηέξσζελ, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

                                                            
119 European Council(2003), Presidency conclusions, Brussels ,European Council, 12–13 December 
2003. 



61 
 

γηα ην ρέδην Γξάζεο απνδείρζεθαλ πνιχ δχζθνιεο, θαη ζρεδφλ θαηέξξεπζαλ 

αξθεηέο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα, πήξε θαη ζηηο δχν πιεπξέο πάλσ απφ έλα κήλα γηα λα 

ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ θαηάιιειε δηαηχπσζε πάλσ ζην ζέκα ησλ ΟΜΚ.  

Δπηπιένλ, ην ρέδην Γξάζεο έπξεπε λα ζπκβηβάζεη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ ην 

φηη ην Ηζξαήι θαη ε ΔΔ ηειηθά ζπκθψλεζαλ ζε έλα έγγξαθν. Οη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηππψζεηο γηα ηα πην ακθηιεγφκελα ζέκαηα ήηαλ ην ηίκεκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπκθσλίαο. Έηζη, ην κείμενο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλεξγαζία δε 

ζεκαίλεη πνιιά, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη θαη νη δχν πιεπξέο δηαηεξνχλ 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Χζηφζν, νη αζάθεηεο ηνπ θεηκέλνπ επέηξεςαλ θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο λα ην παξνπζηάζνπλ σο έλα κεγάιν επίηεπγκα θαη γηα ηνπο δπν, ελψ 

ππνβάζκηζαλ ηηο παξαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ. Πξάγκαηη, αληηκεησπίδνληαο έλα πνιχ 

ζθεπηηθφ Δπξσπατθφ θνηλφ, νη Βξπμέιιεο ζα κπνξνχζαλ λα ηνλίζνπλ ηελ επίζεκε 

απνδνρή ηνπ Ηζξαήι γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία, καδί κε 

ηηο αξρέο ηνπ Οδηθνχ Υάξηε θαη ηνπ δηαιφγνπ γχξσ απφ ηα ΟΜΚ 
120

. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ν Ron Prosor, ν πξψελ Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηνπ 

Ηζξαήι, ζα κπνξνχζε λα ππνγξακκίζεη ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκθσλίαο 

κπξνζηά ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ, δειψλνληαο φηη ε ζπκθσλία ζα δψζεη ζην Ηζξαήι 

«ηα θιεηδηά γηα λα κπεη ζε κηα πνιχ θιεηζηή νκάδα». Έηζη, δελ απνηειεί έθπιεμε ην 

γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε ηνπ Ηζξαήι ππνβάζκηζε ηηο πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ζέκα ησλ ΟΜΚ, ηνλίδνληαο φηη ε ζπκθσλία δελ άιιαμε ηηο 

παξακέηξνπο ησλ ζέζεσλ ηεο ρψξαο. 

 2.5 πλεξγαζίαο  Αζθάιεηαο Δπξώπεο θαη Ιζξαήι 

ύκθσλα κε ειεθηξνληθό άξζξν κε ηίηιν «Ο ξόινο ηνπ Ιζξαήι ζην Δπξσπατθό 

Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα Αζθάιεηαο» ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010, ζα δνύκε ην θαηά 

πόζν ζπκκεηέρεη ην Ιζξαήι ζε  επξσπατθά πξνγξάκκαηα
121

. 

Εςπωπαϊκό επεςνηηικό Ππόγπαμμα Αζθάλειαρ (The European Security Research 

Programme - ESRP) 

Λίγεο πιεξνθνξίεο γεληθέο: 

Σν Εςπωπαϊκό Επεςνηηικό Ππόγπαμμα ηηρ Αζθάλειαρ (ΕΕΠΑ) απνηειεί κέξνο 

ηνπ έβδνκνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ (FP7) ηεο Δ.Δ, ην νπνίν θαιχπηεη έξγα κεηαμχ 

ηνπ 2007 θαη ηνπ 2013.Σν FP7 είλαη  ην ζχζηεκα έξεπλαο ηεο Δ.Δ. πνπ δηακφξθσζε 

ηελ Δ.Δ σο ηελ «πην δπλακηθή αληαγσληζηηθή ζε γλψζε βαζηζκέλε ζηελ νηθνλνκία 

ζηνλ θφζκν. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα πξσηνβνπιίεο ηεο Δ.Δ. 

                                                            
120 B.Ferrero-Waldner (2004), Press conference to launch first seven action plans under the European 
Neighborhood Policy, Brussels, 9 December 2004, Speech/04/529. 
www.europa.eu.int/comm/external_relations/news/ferrero/2004/sp04_529.htm , accessed 19 
September 2005. 
121 Statewatch(2010),Security Cooperation between the EU and Israel, 
http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf [θμερομθνία 13-12-2012] 

http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/news/ferrero/2004/sp04_529.htm
http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf
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καδί θαη θάησ απφ κηα θνηλή ζηέγε, παίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε  ησλ 

ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Σν FP7 έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 50,5 δηζ. επξψ, ηα νπνία 

θαηαλέκνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα θάζε έλα απφ ηα κέξε ηνπ. Ο 

πξνυπνινγηζκφο δηαζέηεη γηα ηελ ΔΠΑΑ, σο κέξνο ηνπ FP7, 1,4 δηο. επξψ απφ ην 

2007 έσο ην 2013. 

Οη ζηφρνη ηεο ΔΠΑΑ πεξηγξάθνληαη σο: 

- ηε δηακφξθσζε ηθαλφηεηαο εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ απφ 

απεηιέο φπσο απφ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη ην (νξγαλσκέλν) έγθιεκα, ηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηα βηνκεραληθά αηπρήκαηα θαζψο θαη ην ζεβαζκφ 

ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο 

- εμαζθάιηζε  ηεο βέιηηζηεο θαη ζπληνληζκέλεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ θαη 

εμειηζζφκελσλ ηερλνινγηψλ πξνο ην φθεινο ησλ πνιηηψλ ηεο επξσπατθήο 

αζθάιεηαο. Σφλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ παξνρψλ θαη ησλ ρξεζηψλ κε 

ζηξαηησηηθψλ ιχζεσλ αζθάιεηαο. 

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ θιάδνπ ηεο αζθάιεηαο 
122

 

2.5.1 Βειηηώλνληαο  ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ επξσπατθνύ θιάδνπ αζθαιείαο. 

Δθηφο απφ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη ηνλ θχξην ιφγν ηεο ίδξπζεο ηεο 

ΔΠΑΑ πνπ ήηαλ λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλαδπφκελεο επξσπατθήο 

βηνκεραλίαο αζθάιεηαο ηεο παηξίδαο. Ζ βηνκεραλία ηεο αζθάιεηαο έρεη απμεζεί 

εληππσζηαθά κεηά ηελ 9/11 ζε φιν ηνλ θφζκν ππφ ηελ εγεζία ησλ ΖΠΑ θαη ηελ 

ζηξαηησηηθή βηνκεραλία. Έξεπλα απφ ην γξαθείν κειεηψλ ECORYS  γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο αζθάιεηαο αλαθέξεη φηη « ε 

πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ  αληαλαθιά κηα πην ζηξαηεγηθή εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

βηνκεραλίαο αζθάιεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλάπηπμεο
123

. Χο απνηέιεζκα 

ηεο αλάιπζεο απηήο, ε νκάδα πξνζσπηθνηήησλ  ελεκέξσζε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

Δ.Δ. λα επελδχζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έξεπλα ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο
124

. 

Δίλαη ηνπιάρηζηνλ ζπδεηήζηκν ην θαηά πφζν ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επξσπατθήο βηνκεραλίαο αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζηφρνο ηεο Δ.Δ..  Απφ ηελ κηα 

πιεπξά ε αζθάιεηα είλαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ελψ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ε ζηξαηησηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηα δεκνθξαηηθά θξάηε θπβεξλψληαη. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αζθάιεηαο γηα 

θέξδνο, ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ., κε 

ηε δεκηνπξγία κηαο δηαθεκηζηηθήο βηνκεραλίαο πνπ πξνσζεί ηνπο αλζξψπηλνπο 

                                                            
122 O.π.  ςελ.1 
123  ECORYS Research and Consulting (2009), Study on the Competitiveness of the EU security industry 
for the Directorate-Generale Enterprise and Industry, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/files/study_on_the_competitiveness_of_the_eu_sec
urity_industry_en.pdf, Brussels, p. 28 όπωσ αναφζρεται ςτο Statewatch (2010),Security Cooperation 
between the EU and Israel, http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf, 
ςελ.3 
124 Statewatch (2010),Security Cooperation between the EU and Israel, 
http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf, ςελ.3 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/files/study_on_the_competitiveness_of_the_eu_security_industry_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/files/study_on_the_competitiveness_of_the_eu_security_industry_en.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf
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θφβνπο: ζέηνληαο ηνλ θίλδπλν ζηελ ηδησηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ: επλνψληαο ηηο ειίη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηερλνινγίαο κε 

αληηδεκνθξαηηθφ ηξφπν
125

.  

 

Πνίνο αζρνιείηαη κε ηελ ΔΠΑΑ: 

Ζ Οκάδα Πξνζσπηθνηήησλ: Ζ δεκηνπξγία ηεο ΔΠΑΑ απνθαζίζηεθε 

αλεπίζεκα απφ ηνλ Δπίηξνπν  Δπηρείξεζεο θαη Βηνκεραλίαο ην 2003. Ζ έιιεηςε 

νπνηαζδήπνηε  επίζεκεο λνκηθήο πξάμεο, πξφηαζεο ή δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο απφ 

ηα επξσπατθά θαη εζληθά θνηλνβνχιηα, φπσο ζπλεζίδεηαη φηαλ έλαο λένο 

πξνυπνινγηζκφο εδξαηψλεηαη- ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα δηνξίζεη κηα Οκάδα 

Πξνζσπηθνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εξεπλεηηθψλ απαηηήζεσλ θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, Αζθάιεηαο ηεο Δ.Δ. θαη Άκπλαο. Ζ Οκάδα 

Πξνζσπηθνηήησλ απνηειείηαη απφ 28 επαγγεικαηίεο, 13 εθ ησλ νπνίσλ νη 11 ήηαλ 

άκεζνη εθπξφζσπνη ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη 7 έκκεζα ζπλδένληαη κε απηφλ. Ζ 

ππφινηπε νκάδα κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ λα πνχκε φηη είλαη ππέξ ηεο ζηξαηηθνπνίεζεο 

ηεο Δπξψπεο. Απηή ε αληηδεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έρνπλ επηθξηζεί απφ κηα ζεηξά νξγαληζκψλ θαη πξνζσπηθνηήησλ γηα 

ηε ζηελή ηνπ ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή βηνκεραλία άκπλαο. 

 

 

2.5.2 Ο ξόινο ηνπ Ιζξαήι ζην Δπξωπαϊθό Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα Αζθάιεηαο-

ΔΔΠΑ – Πξόγξακκα Πιαίζην (FP7) 

 

Οη ζπλδεδεκέλεο ρψξεο επσθεινχληαη απφ Δπξσπατθφ Πξφγξακκα - πιαίζην: 

χκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο ρψξεο κε κέιε 

ηεο Δ.Δ. ζπλδένληαη κε ην πξφγξακκα – πιαίζην, ησλ 50 δηο. επξψ γηα ηελ έξεπλα ηεο 

ΔΔ ησλ 25. Απηά ηα θξάηε έγηλαλ ζπλδεδεκέλα θξάηε ράξε ζηηο πξνεγνχκελεο 

ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθηεθαλ κε ηελ Έλσζε θαζψο θαη νη λφκηκνη θνξείο απφ απηέο 

ηηο ρψξεο είλαη σο εθ ηνχηνπ επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο σο 

λνκηθά πξφζσπα απφ ηα θξάηε κέιε
126

. Σν Ηζξαήι είλαη ζπλδεδεκέλν θξάηνο. Χο 

απνηέιεζκα Ηζξαειηλνί εκπεηξνγλψκνλεο αμηνινγνχλ ηα έξγα βάζεη ηνπ έβδνκνπ 

Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Πιαίζην. 

Οη ζπλδεδεκέλεο ρψξεο, σζηφζν, έρνπλ λα πιεξψλνπλ ζπλδξνκή κέινπο 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ απεξηφξηζην αξηζκφ πξνηάζεσλ ζε 

έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ. Απηή ε ζπλδξνκή βαζίδεηαη ζηελ αλαινγία αλάκεζα ζην 

ΑΔΠ κηα  ρψξαο θαη ηεο Δπξψπεο
127

.  

Δθηφο απφ δηθαίσκα λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα, νη εθπξφζσπνη 

ηνπ Ηζξαήι έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ σο παξαηεξεηέο ζηελ FP7 
                                                            
125 Ο.π, 
126  CORDIS (2009b) FP7 Third Country Agreements: International instruments associating Third 
Countries to FP7, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_agreements_en.pdf 
127 ISERD (2006) Israel and the European Framework Programme for Research and Development – 
Looking Ahead: the Seventh Framework Programme 2007-2013, 
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_agreements_en.pdf
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf
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εθαξκνγή επηηξφπσλ θαη νξγάλσλ. Σν FP7 ηεο ΔΔ είλαη ζήκεξα ν δεχηεξνο 

κεγαιχηεξνο ρξεκαηνδφηεο ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο ζην Ηζξαήι, κεηά ην Ηζξαειηλφ 

Ίδξπκα Δπηζηεκψλ θαη ζε θαηά θεθαιήλ φξνπο, θακία ρψξα κε κέινο ηεο ΔΔ έρεη 

ιάβεη πεξηζζφηεξα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ απφ φηη ην Ηζξαήι
128

. 

 

2.5.3 H Ιζξαειηλό-Δπξωπαϊθή Γηεύζπλζε Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ( ΙΔΓΔΑ) γηα ην 

Πξόγξακκα Πιαίζην ηεο Δ.Δ (FP7). 

Ζ IΔΓΔΑ είλαη κηα  Ηζξαειηλή δηππνπξγηθή Γηεχζπλζε ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηζξαειηλά ζρέδηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δ.Δ. θαη ελεξγεί σο επίζεκνο αληηπξφζσπνο ηνπ Ηζξαήι ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 

Πιαίζην (FP). Κχξηνο ζηφρνο ηεο ΗΔΓΔΑ είλαη λα πξνσζήζεη ηελ ηζξαειηλή 

αθαδεκατθή / βηνκεραληθή ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ην πιαίζην ηεο FP7,νη Ηζξαειηλέο βηνκεραλίεο θαζίζηαληαη επηιέμηκεο  λα 

είλαη κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο πιαηθφξκαο. Οη πιαηθφξκεο απηέο είλαη ζρεκαηίδνληαη 

απφ ηελ ΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επξσπατθέο βηνκεραλίεο θαη ηα άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε γηα λα ζρεδηαζηεί ε ζηξαηεγηθή αηδέληα ηεο Έξεπλαο & ηεο 

Αλάπηπμεο θαη ζέκα γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ
129

.   

Ζ δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηεο IΔΓΔΑ  πεξηγξάθεη επίζεο άιια νθέιε: «Οη 

Ηζξαειηλνί εξεπλεηέο φρη κφλν επσθεινχληαη απφ κηα εηζαγσγή ζηηο επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο έξεπλαο,  αιιά κπνξνχλ επίζεο λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε ζρέδηα θαη γλψζε κέζσ θνηλνπξαμηψλ πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ 

φ, ηη ε  Ηζξαειηλή πξαγκαηηθή επέλδπζε ή νη εμνθιήζεηο ζηηο επηρνξεγήζεηο. Ζ 

δηθηχσζε κε επξσπατθά παλεπηζηήκηα θαη ηηο εηαηξείεο είλαη έλα άιιν πιενλέθηεκα 

πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη
130

.  Ο Γηεπζπληήο Βηνεπηζηεκψλ ηεο IΔΓΔΑ εμεγεί ηηο 

δπλαηφηεηεο κε κηα θαιχηεξε πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ σο «κηα 

ζαπκάζηα επθαηξία γηα ηηο ηζξαειηλέο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε γεληθέο γξακκέο  θαη  ηδίσο λα δηεηζδχζνπλ ζε επξσπατθέο 

αγνξέο
131

. 

 

2.5.4 Πσο ε Ιζξαειηλή Ακπληηθή βηνκεραλία επσθειείηαη από ην ΔΔΠΑ: 

 

Ζ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηηο επξσπατθέο αγνξέο θαίλεηαη λα είλαη ν ζηφρνο 

ηεο ηζξαειηλήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο. ε κηα ζπλέληεπμε ζηελ Jerusalem Post
132

 ην 

2006  ζηνλ Yossi Ben-Hanan, επηθεθαιήο ηεο SIBAT – Ηζξαειηλή Δμσηεξηθή Άκπλα 

Βνήζεηαο  θαη Σκήκα Άκπλαο Δμαγσγψλ - ήηαλ πεξήθαλνη λα αλαθνηλψζνπλ φηη 

                                                            
128 Ben Hayes (2010), Should the EU subsidies Israeli Security? ,18.03.2010, European Voice, 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/should-the-eu-subsidise-israeli-security-
/67436.aspx 
129 ISERD (2006). Israel and the European Framework Programme  for Research and Development – 
Looking Ahead: the Seventh Framework Programme 2007-2013. p. 9 
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf 
130 Rockman. ISERD Enhances Access to European Markets 
131 Ο.π. 
132 Katz (2007) 2006: Israel defence sales hit record 

http://www.europeanvoice.com/article/imported/should-the-eu-subsidise-israeli-security-/67436.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/imported/should-the-eu-subsidise-israeli-security-/67436.aspx
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf
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πεξηζζφηεξν απφ ην 75 ηνηο εθαηφ ησλ ηζξαειηλψλ πσιήζεσλ ακπληηθήο βηνκεραλίαο 

ήηαλ ζε μέλνπο ζηξαηνχο. Ο ίδηνο, σζηφζν, εμέθξαζε ηελ ειπίδα  φηη ε επξσπατθή 

αγνξά - ε νπνία επελδχεη 800.000.000 δνιαξίνπ ζηηο ζπκβάζεηο κέρξη ηφηε 

- Θα απμεζεί ζηα επφκελα ρξφληα, επηβεβαηψλνληαο φηη «Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε 

εηαηξηθέο ζρέζεηο κε Δπξσπατθέο ρψξεο, ηηο νπνίεο νη ηζξαειηλέο ακπληηθέο 

βηνκεραλίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα πνπιήζνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο»
133

. 

Ζ FP7 θάλεη ηηο ειπίδεο πξάμε, είλαη ε πξψηε FP ζηελ νπνία  νη ηζξαειηλνί 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζε ζέζε λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα  ζρέδηα ζηελ εζσηεξηθή 

αζθάιεηα
134

.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην Ηζξαήι δελ είλαη ε κφλε ηξίηε ρψξα  πνπ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ FP7,θαίλεηαη λα ζηέθεηαη ζην ζχζηεκα 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα. Έρνληαο θαηά λνπ φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ 

είλαη «λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο αζθάιεηαο"
135

 

θαη φηη - ελψ ε ΔΔ πξνζπαζεί λα ελζαξξχλεη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία »απφ ηξίηεο ρψξεο 

ζε φινπο ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο "
136

 - πξνηίζεηαη λα ην πξάμεη κφλν« κε 

θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο γηα ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ιφγσ ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πηπρψλ ", ν ξφινο ηνπ Ηζξαήι ζηελ ΔΠΑΑ είλαη ην ιηγφηεξν αμηνζεκείσηνο. Όπσο 

δήισζε ν Marcel Shaton (Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΗΔΓΔΑ): «ηελ πξννπηηθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ, ην Ηζξαήι είλαη κέξνο ηεο επξσπατθήο επείξνπ»
137

. 

 

Ιζξαειηλά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ ΔΠΑΑ: Σε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο 

(επηέκβξηνο 2010) 87 ηα εξεπλεηηθά έξγα αζθάιεηαο ηεο ΔΔ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο ΔΠΑΑ. Σν Ηζξαήι είλαη ην κε κέινο θξάηνο πνπ ιακβάλεη ζεκαληηθά 

πνζά ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα έξεπλαο γηα ηελ αζθάιεηα, δεδνκέλνπ φηη 

ζπκκεηέρεη ζε 17 πξνγξάκκαηα θαη νδεγεί έμη (βι. Παξάξηεκα 1 γηα θάπνηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε). Ο Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ππνγξάςεη αξθεηέο ζπκβάζεηο κε 

ηζξαειηλέο ζηξαηησηηθέο βηνκεραλίεο πνπ πξνκεζεχνπλ ηνλ ηζξαειηλφ ζηξαηφ θαη  

δεκηνπξγνχλ θέξδε απφ ηελ θαηνρή θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ζην 

παιαηζηηληαθφ έδαθνο. Αλάκεζά ηνπο νη Ηζξαειηλέο Αεξνλαπηηθέο Βηνκεραλίεο, έλαο 

θξαηηθφο θαηαζθεπαζηήο κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθψλ. Ζ Ηζξαειηλή Motorola,  

παξαγσγφο ησλ εηθνληθψλ θξαρηψλ γχξσ απφ ην νηθηζκνχο θαη ε Elbit Systems, κία 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο ζηξαηησηηθέο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηζξαήι 

                                                            
133 Ben-Hanan cited in Katz (2007) 2006: Israel defence sales hit record 
134  ISERD (2006). Israel and the European Framework Programme for Research and Development – 
Looking Ahead: the Seventh Framework Programme 2007- 2013, 
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf, p.30 
135 CORDIS (2008), Work Programme 2009: Cooperation. Theme 10: Security, 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/security/k_wp_200901_en.pdf 
136 European Union (2006). Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council 
of 18 December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for 
research, technological, development and demonstration activities (2007-2013),  
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681EN6.pdf,Annex 1. p. 10 
137 ISERD (2006). Israel and the European Framework Programme for Research and Development – 
Looking Ahead: the Seventh Framework Programme 2007-2013, 
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf, p. 31 

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/security/k_wp_200901_en.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681EN6.pdf
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1304085395_israel_eu_fp.pdf
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ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ηείρνπο κεηαμχ Δβξατθψλ θαη 

Παιαηζηηληαθψλ θνηλνηήησλ
138

. Πξφζθαηα αλαηέζεθαλ ζπκβάζεηο  πνπ 

πεξηιάκβαλαλ: ελλέα εθαηνκκχξηα επξψ έξγν γηα λα παξαδψζεη "Πεδία δεδνκέλσλ" 

ζε "δηαρεηξηζηέο θξίζεσλ" γηα " θέληξα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ" θαη 8.99 εθαηνκκχξηα 

επξψ  γηα ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο αεξνιηκέλσλ. Καη ηα δχν 

έξγα κε επηθεθαιήο ηνλ Verint Systems, κηα ηζξαειηλή εηαηξεία πνπ παξάγεη 

πξντφληα λνεκνζχλε. 

 

2.5.5 Αιιά εξεπλεηηθά θνλδύιηα ηεο ΔΔ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο Ιζξαειηλήο 

ζηξαηησηηθή βηνκεραλίαο. 

 

Άιια θνλδχιηα ηεο ΔΔ εθηφο ηεο παξνρήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε ζηξαηησηηθή 

βηνκεραλία ηνπ Ηζξαήι απφ ηελ ΔΠΑΑ: Σν Ηζξαήι ζπκκεηέρεη επίζεο  θαη ζε άιια 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ νδηθή αζθάιεηα 

θαη ηελ πεξηβαιινληηθή έξεπλα. Οη Ηζξαειηλέο Αεξνλαπηηθέο Βηνκεραλίεο,  είλαη 

θαηαζθεπαζηέο πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηζξαειηλφ 

ζηξαηφ, επσθεινχληαη απφ ηελ έξεπλα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ  κε ην έξγν 

"Clean Sky" έρνληαο σο ζηφρν ηελ θαηαζθεπή αεξνζθαθψλ πην θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ.  

 H Elbit, ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή εηαηξεία φπισλ ηνπ Ηζξαήι, ζπκκεηέρεη ζε 

έλα πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη CAPECON (Πνιηηηθέο εθαξκνγέο θαη νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο πηζαλέο ζπλζέζεηο UAV), ην νπνίν έρεη σο ζηφρν 

λα πξνάγεη ηε ρξήζε αζθαιψλ θαη ρακεινχ θφζηνπο κε επαλδξσκέλσλ ελαέξησλ 

νρεκάησλ ζηνλ πνιηηηθφ εκπνξηθή ηνκέα
139

. 

Σν Ηζξαήι ζπκκεηέρεη επίζεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο λαλνηερλνινγίαο. Οη λαλνηερλνινγίεο ππνηίζεηαη φηη είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 

Αιιά εξεπλεηηθά θνλδύιηα ηεο ΔΔ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο Ιζξαειηλήο 

ζηξαηησηηθή βηνκεραλίαο: Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ γηα «έξεπλα αζθάιεηαο» είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 200 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο  πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ ΔΠΑΑ. 

Άιιεο ρξεκαηνδνηήζεηο αζθάιεηαο έρνπλ δηαηεζεί γηα: 

- Έλα ζρέδην κε ηίηιν «ππνδνκέο δσηηθήο ζεκαζίαο» (CIP) γηα ηελ αλάπηπμε 

«δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηερλνινγίαο γηα δεκηνπξγία αζθαιή, αλζεθηηθψλ, 

αμηφπηζησλ θαη πάληα δηαζέζηκσλ δνκψλ πιεξνθφξεζεο », κε επηθεθαιή 

ην Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ. 

- Ζ αιιειεγγχε θαη  ε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ », νη νπνίεο είλαη έλα 4 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ρξεκαηνδφηεζε, εθ ησλ ην  € 1.800.000.000 είλαη γηα ηελ 

απνθέληξσζε εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη κεξηθά € 676.000.000 έρνπλ δεζκεπηεί γηα ην 

                                                            
138 Ben Hayes (2010), Should the EU subsidies Israeli Security? ,18.03.2010, European Voice, 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/should-the-eu-subsidise-israeli-security-
/67436.aspx 
139 David Cronin: Factsheet: How Israeli arms companies benefit from EU science funds, 
http://www.silviacattori.net/article1077.html 

http://www.europeanvoice.com/article/imported/should-the-eu-subsidise-israeli-security-/67436.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/imported/should-the-eu-subsidise-israeli-security-/67436.aspx
http://www.silviacattori.net/article1077.html
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Σακείν Δπηζηξνθψλ ηεο ΔΔ  θαη γηα ηελ εθδίσμε θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ 

«ιαζξνκεηαλαζηψλ». 

 

5. Πνιηηηθέο ζπζηάζεηο 

• Ζ δηπιή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο έξεπλαο ζα 

κπνξνχζαλ  δηαρσξηζηνχλ ζαθψο απφ ηνπο άιινπο ηνκείο έξεπλαο.  

• Οη ηζξαειηλέο βηνκεραλίεο πνπ επσθεινχληαη απφ ηα θαηερφκελα ζηελ Παιαηζηίλε 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη επηιέμηκεο  γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

• Να πεξηθνπνχλ ηα θνλδχιηα γηα ηα κε επαλδξσκέλα νρήκαηα. UAV απαγνξεχνληαη 

επί ηνπ παξφληνο ζηνλ Δπξσπατθφ νπξαλφ ιφγσ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ζηελ ηαθηηθή 

ελαέξηα θπθινθνξία. Δπηπιένλ Ηζξαειηλά UAVs έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αδηαθξίησο 

θαηά ακάρσλ  ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηε Γάδα θαη, επνκέλσο, ε ΔΔ  δελ ζα 

πξέπεη λα επηδνηεί ηνπο Ηζξαειηλνχο παξαγσγνχο UAV. 

 

2.5.6 Παξάξηεκα 1-Αλάιπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ιζξαήι ζε Δπξσπατθά έξγα. 

 

Σν γξάθεκα δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ έξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα θξάηε κε κέιε (απφ 

ηα 87 πνπ εκθαλίδνληαη ζε  δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε απηφ ην πξφγξακκα. 

Απηφ δείρλεη μεθάζαξα φηη ην Ηζξαήι είλαη κπξνζηά απφ φια ηα άιια θξάηε κε κέιε 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην πξφγξακκα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ην Al 

Quds Παλεπηζηήκην ζηε Γπηηθή Όρζε ζπκκεηέρεη, επίζεο, ζε έλα απφ ηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη θάησ απφ ην πιαίζην ηεο ΔΠΑΑ. 

 

 

 

Παξάξηεκα ΙΙ. Όζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θξάηε κε 

κέιε, θαη πάιη, ην Ηζξαήι είλαη ζηηο θνξπθέο ηνπ γξαθήκαηνο ηφζν απφ ηελ άπνςε 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ έξγσλ πνπ έλα ζπγθεθξηκέλν  θξάηνο κε κέινο ζπκκεηέρεη  

φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αμίαο ηεο επηδφηεζεο ηεο ΔΔ γηα ηα έξγα απηά. Σν 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη απηφ. 
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Παξάξηεκα ΙΙΙ. Σέινο, ε αλάιπζε ησλ ρσξψλ (ηφζν ζηα θξάηε κέιε φζν θαη ζηα κε 

θξάηε κέιε), πνπ θαζνδεγνχλ ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΠΑΑ, δείρλεη 

φηη ππάξρνπλ κφλν 2 επηθεθαιή θξάηε κε κέιε ζηα έξγα: ην Ηζξαήι θαη ηε 

Ννξβεγία. Σν Ηζξαήι είλαη επηθεθαιήο ζε 6 έξγα, ην νπνίν είλαη ην κφλν ρακειφηεξν 

κεηά ηε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε νπεδία, ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία, κε 

απηή ηε ζεηξά. Σν γξάθεκα δείρλεη μεθάζαξα
140

. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
140 Statewatch (2010),Security Cooperation between the EU and Israel, 
http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf, ςελ.13 

http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esrc-briefing.pdf
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3
ν
 Μέξνο 

3. Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα θαη Πξννπηηθέο γηα ηελ  Δπξσ-Ιζξαειηλή πλεξγαζία 

Πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο Αζθάιεηαο είλαη ν ηνκέαο ηεο  Δλεξγεηαθήο 

Αζθάιεηαο. ηελ παξαθάησ αλάιπζε ν Gonzalo Escribano αλαιχεη ηνλ ηνκέα απηφ, 

ηελ θαηάζηαζε ελέξγεηαο ζην Ηζξαήι θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ Δπξσ-Ηζξαειηλή 

πλεξγαζία
141

. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Δλέξγεηαο. Γηα λα γίλεη πην 

μεθάζαξν, κε ηνλ φξν Δπξσπατθή Πνιηηηθή Δλέξγεηαο ελλννχκε ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηελ Πνιηηηθή Δλέξγεηαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ ζψκαηνο ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Γηα ην Ηζξαήι ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ήηαλ πάληα ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, θαη πνπ πηζαλφλ είλαη ε ρψξα πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηε γεσπνιηηηθή ελέξγεηαο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία. Ζ Αξαβν-Ηζξαειηλή δηακάρε 

ήηαλ ν θαηαιχηεο ηεο ελέξγεηαο θξίζεο ηνπ 1973 θαη ην Ηζξαήι έπξεπε λα δηεμάγεη 

εληππσζηαθέο θαη πνιπδάπαλεο πξνζπάζεηεο  κε ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ηελ παξνρή 

ελέξγεηαο ρσξίο λα βαζίδεηαη ζε κεξηθνχο απφ ηνπο πην κεγάινπο παξαγσγνχο 

πδαηάλζξαθα ζηνλ θφζκν πνπ ζπκβαίλεη λα είλαη γείηνλεο. Σαπηφρξνλα, ην Ηζξαήι 

έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ φπινπ ελέξγεηαο θαηά ησλ Παιαηζηηληαθψλ Αξρψλ. Οη 

Δπξσπατθέο ρψξεο, σζηφζν, επίζεο επεξεάδνληαη απφ ηε δηακάρε, θαζψο απνηξέπεη 

ηελ εμέιημε ηνπ δηαδξφκνπ θπζηθήο ελέξγεηαο, πνπ μεθηλά απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν 

κέρξη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

 

3.1 Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα  

  Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, κε ηελ έλλνηα ηεο 

αζθάιεηαο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο, είλαη έλα πνιχπινθν ζέκα. Ζ ίδηα ε νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηεο παξνρήο αζθάιεηαο γηα έλα αγαζφ απνηειεί ζίγνπξα ακθηιεγφκελν 

δήηεκα. ηελ αγνξά, ε έιιεηςε ελφο αγαζνχ αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ. Ζ αζθάιεηα παξνρήο εμαξηάηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα 

πιεξψλνπλ ηηο αθξηβέο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ. Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο 

πεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο ηηκήο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε αζθάιεηα ηνπ 

εθνδηαζκνχ επηηπγράλεηαη φηαλ ειαρηζηνπνηείηαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ή ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεψλ ηεο. Ζ νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα σο εθ ηνχηνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ θαη ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζηεο ρψξεο 

θαηαλάισζεο ε αζηάζεηα ησλ ηηκψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

                                                            
141 G. Escribano (2008), Renewing the Middle East: Climate Changes in Security and Energy and the 
New Challenges for EU-Israel, Relations Energy Security and Prospects for EU-Israel Co-operation,29-
45, http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf [θμερομθνία 16-02-
2013] 
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βηβιηνγξαθίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηηο επηπηψζεηο ηεο αζηάζεηαο ησλ ηηκψλ θαη ζηηο 

αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή.   

    Όκσο ε αβεβαηφηεηα ηνπ εθνδηαζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη έλα θπζηθφ ζηνηρείν πνπ 

δελ έρεη ζρέζε κε ηηο ηηκέο θαη είλαη απεξηφξηζην ζε θάζε δηαθνπή εθνδίσλ, κφληκε ή 

πξνζσξηλή, νιηθή ή κεξηθή. Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο είλαη εχθνιν λα κπνπλ ζηνλ 

πεηξαζκφ λα δνπλ ηε θπζηθή αλαζθάιεηα σο έλαλ παξάγνληα πίζσ απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ, φκσο ε πξαγκαηηθή επίδξαζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο 

είλαη δηαθνξεηηθήο θχζεσο. Ζ δηαθνπή εθνδηαζκνχ φρη κφλν ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ θφζηνο, πνπ κπνξεί λα ζέζεη κηα άκεζε απεηιή ζηε βησζηκφηεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κνληέινπ κηαο ρψξαο, αιιά επίζεο θαη ζηελ αζθάιεηα, ηελ εμσηεξηθή 

αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή. Οη πξφζθαηεο δηακάρεο, πξνζθέξνπλ ακέηξεηα 

παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο
142

.  

Έλαο ηξφπνο λα ελζσκαησζεί έλα ζηνηρείν ζηξαηεγηθήο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο είλαη λα ην ζθεθηνχκε ζαλ έλα εμσηεξηθφ 

απνηέιεζκα: ην θνηλσληθφ ηνπ φθεινο, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ηδησηηθφ φθεινο, θαη 

δηθαηνινγεί ηελ θξαηηθή παξέκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζε κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα. Ζ αγνξά ίζσο λα είλαη αλίθαλε λα ππνινγίζεη ηα κε πηζαλά γεγνλφηα πνπ 

ίζσο νδεγήζνπλ ζε δηαθνπή παξνρήο (αηπρήκαηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πνιηηηθά 

ππνθηλνχκελεο δηαθνπέο, ηξνκνθξαηία…) θαη ε απνηπρία απηή πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ 

φςηλ γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θνηλσληθφ θφζηνο. Ζ δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ή ε 

αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαηξέρνπλ πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ πνπ 

εηαηξίεο δελ αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ παξνρή αζθαιείαο πεξηιακβάλνπλ δχν δηαθνξεηηθά ζρέδηα: κηα ζίγνπξε 

πνζφηεηα πδξνγνλάλζξαθα ζε κηα ηηκή πνπ ζα ζεσξείηαη ζχκθσλε κε ηε δηαηήξεζε 

ηεο επεκεξίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην ςπρνινγηθφ θνκκάηη αζθαιείαο, πνπ είλαη έλα 

αίζζεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε θαη επνκέλσο ε θχζε ηνπ είλαη ππνθεηκεληθή.       

Σαπηφρξνλα, ε αληίιεςε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο επεξεάδεηαη απφ ην γεληθφ 

πιαίζην. Απηφ πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα είλαη, πξψηνλ,  ε 

θαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηηο ρψξεο 

παξαγσγήο θαη εάλ είλαη εθαξκφζηκν, ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο (θαη επίζεο νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο ηηο ίδηεο). Γεχηεξνλ, ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ησλ 

δσηηθψλ ρσξψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα αζθαιείαο. Ζ εμάξηεζε απφ ηελ ελέξγεηα είλαη 

ην ζέκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζπδεηείηαη πεξηζζφηεξν αλ θαη κπνξεί λα είλαη πην 

ζσζηφ λα θάλνπκε ιφγν γηα αιιειεμάξηεζε. Ζ εμάξηεζε ππνινγίδεηαη ζπλήζσο ζαλ 

θπζηθή εμάξηεζε (πνζνζηφ ησλ δηθηχσλ εηζαγσγψλ εθηφο ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο 

πνπ έρεη παξαρζεί ή θαηαλαισζεί) ή ζαλ νηθνλνκηθή εμάξηεζε (αμία θαη εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο). Οη πεξηζζφηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηελ ΔΔ ππνδειψλνπλ κηα αχμεζε θαη 

ζηηο δχν ελδείμεηο γηα ηηο πξνζερείο δεθαεηίεο, θαη απηή ε ηάζε γίλεηαη αληηιεπηή σο 

κηα απεηιή ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, άιινη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη ε 

εμάξηεζε είλαη ιηγφηεξν ζρεηηθή κε ηελ παξνρή αζθάιεηαο, απφ ηελ εππάζεηα. Μηα 

απάληεζε ζηελ εμάξηεζε ελέξγεηαο ήηαλ ε πνηθηιία, αιιά απηφ δελ εμαξηάηαη ζε 
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αληίζεζε κε ηε θπζηθή επαηζζεζία. Ζ κείσζε ηεο εμάξηεζεο ππνλνεί ηε δηαθνπή 

εηζαγσγήο ελέξγεηαο θαη ε επίηεπμε ηεο απηφ-επάξθεηαο πνπ δελ είλαη εθηθηή θαη 

πηζαλφλ λα κε εγγπάηαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ θπζηθή εππάζεηα ζπλήζσο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε εθνδίσλ θαη ειαζηηθφηεηαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ).  

Ο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο είλαη ε 

ζπλδεζηκφηεηα: Όζν πην ζπλδεδεκέλν είλαη ην ζχζηεκα ελέξγεηαο, ηφζν πεξηζζφηεξε 

παξνρή αζθαιείαο πξνζθέξεη, θαζψο ε αμία ελφο δηθηχνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε  

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ.  

  Σν Ηζξαήι βαζίδεηαη ζηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο, πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

Δπξσπατθέο Μεζνγεηαθέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε Ηζπαλία ή ε Ηηαιία. Χζηφζν, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ ην Ηζξαήι έρεη θαηαθέξεη λα κεηψζεη θαη ηελ 

εμάξηεζε ελέξγεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή εππάζεηα, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ θαη ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο-εηαίξνπο, έρνπλ δεη θαη ηα δπν λα απμάλνληαη.  

Χζηφζν, ε ελεξγεηαθή έληαζε ηνπ Ηζξαήι (ε ελέξγεηα έπξεπε λα παξάγεη κηα 

κνλάδα ηνπ ΑΔΠ) είλαη ρακειή. Ζ ελεξγεηαθή έληαζε ηνπ Ηζξαήι κεηψζεθε θαηά 

25% απφ ηη 2001 κέρξη ην 2005, ελψ αληίζεηα παξαηεξείηαη ε αληίζεηε ηάζε γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ.  

Ζ ζπλδεζηκφηεηα δηαθνξνπνηείηαη θαηά κήθνο ηεο Δπξσ-Μεζνγεηαθήο 

πεξηνρήο, αιιά είλαη δχζθνιν λα βξνχκε έλα θαιχηεξν παξάδεηγκα γηα έλα λεζί 

ελέξγεηαο απφ ην Ηζξαήι. Γελ ππάξρνπλ ζπλδέζεηο ειεθηξηζκνχ κε γεηηνληθέο ρψξεο, 

θαη ε κφλε ηνπ ζχλδεζε είλαη ε γξακκή ζσιήλα ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ, πνπ θαηαιήγεη ζην ιηκάλη ηνπ Ηζξαήι ζηελ πφιε Ashkelon. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ΔΔ, ε δεκηνπξγία ελδν-Δπξσπατθψλ δηαζπλδέζεσλ είλαη πξνηεξαηφηεηα 

γηα ηνπο θαλφλεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ. Οη δηαζπλδέζεηο εμππεξεηνχλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο: ηερληθά, θάλεη ηα δίθηπα πην απνδνηηθά, επηηξέπεη ηελ 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, απφ κηα πξννπηηθή δηαζθάιηζεο ηεο ελέξγεηαο είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο λα εθαξκνζηεί ε ζηαζεξφηεηα. Οη ελδν-Δπξσπατθέο δηαζπλδέζεηο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηηο βαζηθέο ρψξεο, ελψ ηα πεξηθεξεηαθά Κξάηε Μέιε ηείλνπλ 

λα είλαη πην απνκνλσκέλα.                         

 

 

 

3.2 Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη ηξαηεγηθέο    

Αλ θαη ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα κπνξεί λα αληηθεηκελνπνηεζεί κέζσ ηεο 

εμάξηεζεο, ηεο ηξσηφηεηαο θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηαο, δχν επηπιένλ δηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ. Πξψηνλ, ε παχζε ηεο παξνρήο είλαη ζπρλά ην 

απνηέιεζκα ελφο αλεπαξθνχο ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ δίλεη θίλεηξν ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ επέλδπζε γηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, εθζέηνληαο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 

θαη ην Ηζξαήι ζε πεξηζηαζηαθέο δηαθνπέο ξεχκαηνο. Γεχηεξνλ, είλαη ην γεσπνιηηηθφ 

πιαίζην πνπ θαζνξίδεη εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζα εθιεθζεί ζαλ απεηιή γηα 
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ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απαηηεί ηελ 

αλάιπζε ησλ ζελαξίσλ ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη ην αληίζηνηρν ζρέδην 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ ζπλαθψλ πνιηηηθψλ.  

Σν θαηφξζσκα κηαο νινθιεξσκέλεο θαη απειεπζεξσκέλεο Δπξσπατθήο 

αγνξάο ελέξγεηαο κέζσ ηεο θαλνληζηηθήο ζχγθιηζεο ζηα ζρεηηθά θνηλνηηθά 

θεθηεκέλα είλαη ε πξφζθαηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο ηελ πξψηε δηάζηαζε. Ζ 

δηαδηθαζία αληηκεησπίδεη ζθιεξή αληηπνιίηεπζε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ ηεο ΔΔ θαη ηηο εηαηξίεο, πνπ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ζε έλα 

ζηξαηεγηθφ ηνκέα θαη ηα θιεξνλνκνχκελα πξνλφκηα απφ κηα νπζηαζηηθά θιεηζηή 

αγνξά αληίζηνηρα. Χζηφζν, παξά ηηο δπζθνιίεο, ε νινθιήξσζε θαη ε απειεπζέξσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ηεο ΔΔ εμειίζζεηαη απνηειεί έλα ηζρπξφ ζελάξην ζην 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.  

Σν Ηζξαήι έρεη πξνο ηελ απειεπζέξσζε θαη ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, εηδηθά 

φηαλ ζθεθηνχκε φηη έξρεηαη απφ έλα ζνβαξφ αληαγσληζκφ πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ κεξηθέο θνξέο έρεη ππεξαζπηζηεί γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα. Ο αληαγσληζκφο είλαη ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά ζηφρνο, κεηά ηελ αζθάιεηα 

ηνπ εθνδηαζκνχ, ηνπ ηξέρνληνο Κπξίσο ρεδίνπ Δλέξγεηαο ηνπ Ηζξαήι. Χζηφζν, νη 

κεηαξξπζκίζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη ε ηζρχο ζηελ αγνξά ηείλεη 

λα επηθξαηήζεη. ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ 

κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, ην δηαρσξηζκφ, ηε κεηαθνξά, ηε δηαλνκή θαη νχησ 

θαζεμήο, ε Δηαηξία Ζιεθηξηζκνχ ηνπ Ηζξαήι είλαη ε κφλε γελλήηξηα θαη δηαλνκέαο. 

Ζ εηαηξία Netivei Gas Co είλαη ε κφλε εηαηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ παξφκνηεο ειιείςεηο. Σν αληίζεην ξεχκα ηνπ ηνκέα 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πεηξειαίνπ, ζην ηέινο 

ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο αδεηνδφηεζεο, φκσο δελ ππάξρεη Δζληθή Δηαηξία Πεηξειαίνπ.  

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή αζθάιεηαο νξίδεηαη σο ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο κε πνιηηηθά κέζα
143

. Οη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο αζθάιεηαο 

απαληνχλ ζε δηαθνξεηηθά δηεζλή ελεξγεηαθά ζελάξηα, αιιά ηαπηφρξνλα απηέο νη 

πνιηηηθέο επεξεάδνπλ ηα καθξνπξφζεζκα ζελάξηα. Οη πνιηηηθέο πξέπεη λα είλαη 

απνδνηηθέο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά επίζεο ζπλεπείο κε ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. ην πιαίζην απηφ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ δηεζλνχο, ή 

ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξφο γηα ηα ελεξγεηαθά 

λεζηά φπσο ην Ηζξαήι θαη θάπνηεο πεξηθεξεηαθέο ρψξεο ηεο ΔΔ, ησλ νπνίσλ νη 

επηινγέο γηα δηαθνξνπνίεζε είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε έρεη γίλεη ζρεδφλ εζηζκφο γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηε γεσνηθνλνκηθή  επαηζζεζία. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε πξνσζείηαη θαη ζε επίπεδα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ζε γεσγξαθηθά 

επίπεδα. Ζ δηαθνξνπνίεζε καθξηά απφ ην πεηξέιαην, πξνο ηνλ άλζξαθα, ην θπζηθφ 

αέξην, ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ή ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θπκαίλεηαη ζηηο –

Δπξσ-Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαη εμαξηάηαη απφ ηνπο εζληθνχο πφξνπο, ηελ ηερλνινγία 

θαη ηε γεληθή γλψκε. Ο ζηφρνο ηεο ΔΔ γηα αλαλεψζηκε παξνρή ελέξγεηαο ζε 20% ησλ  

                                                            
143 CIEP-Clingendael International Energy Program. 2004. Study on Energy  Supply Security and 
Geopolitics. Final Report, The Hague, p. 36. 
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πλνιηθψλ Δθνδίσλ Βαζηθήο  Δλέξγεηαο  κέρξη ην 2020 είλαη αξθεηά θηιφδνμνο, ελψ 

νη ζηφρνη ηνπ Ηζξαήι είλαη πην κέηξηνη (2% ηνπ ειεθηξηζκνχ κέρξη ην 2007 θαη 5% 

κέρξη ην 2016). Χζηφζν, ην Ηζξαήι είλαη έλαο παγθφζκηνο εγέηεο ζηηο ηερλνινγίεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο: έρεη ην πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο 

ζηνλ θφζκν, θαη είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλν θαη ζηηο θιαζηθέο θσηνβνιηατθέο θαη πην 

ππνζρφκελεο ζεξκν-ειηαθέο ηερλνινγίεο.  

Μηα άιιε ηάζε είλαη ε ζηξνθή απφ θαχζηκα θαη άλζξαθα ζην θπζηθφ αέξην 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ΔΔ νιφθιεξε 

εμαξηάηαη απφ ην θπζηθφ αέξην ηνπ εμσηεξηθνχ, εμ αηηίαο ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ 

θαη ησλ πεδίσλ πνπ έρνπλ σξηκάζεη ζηε Βφξεηα Θάιαζζα. Σν θεληξηθφ ζελάξην ηεο 

ΔΔ ππνδεηθλχεη φηη κέζα ζην 2003 θνληά ζην 90% ησλ απαηηήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ ΔΔ ζα θαιχπηνληαλ απφ εηζαγσγέο
144

. Σα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ ζα βαζηζηνχλ 

ζηγά-ζηγά είηε ζην Ρψζηθν αέξην (Κεληξηθή Δπξψπε) ή ζην αέξην ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο (Μεζνγεηαθή Δπξψπε). Δπνκέλσο, απηέο νη δχν νκάδεο ρσξψλ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο εμσηεξηθέο πξνηηκήζεηο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.  

Σν Ηζξαήι είλαη ζε κηα πην δχζθνιε θαηάζηαζε. Έρεη θπζηθνχο θχιαθεο 

αεξίνπ ζηα αλνηρηά γηα πεξίπνπ 15 ρξφληα θαη κέρξη ηψξα ν κφλνο εμσηεξηθφο 

πξνκεζεπηήο ηεο είλαη ε Αίγππηνο. Τπάξρνπλ ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ Αηγππηηαθή 

ηθαλφηεηα λα εθπιεξψζεη ην θηιφδνμν ζηφρν ηνπ λα δηπιαζηάζεη ηηο εμαγσγέο ηνπ 

Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ). Μέρξη ζήκεξα ε Αίγππηνο δελ ήηαλ ηθαλή 

λα δηαβεβαηψζεη αξθεηέο αλαθαιχςεηο γηα λα δηθαηνινγήζεη κηα πεξαηηέξσ αχμεζε 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ΤΦΑ. ήκεξα έρεη δχν ηεξκαηηθνχο κε ηξία ηξέλα, πνπ είλαη κηα 

αμηνζέβαζηε απφδνζε κε ηελ ηθαλφηεηα λα απνξξνθά εχθνια ηα θνηηάζκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γάδαο Marine. Απηή είλαη ε δεχηεξε επηινγή. Οη ζπδεηήζεηο 

αλάκεζα ζην Ηζξαήι θαη ηεο British Gas  γηα εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα 

θνηηάζκαηα αεξίνπ ηεο Γάδαο Marine, ζηα λεξά ησλ Παιαηζηηληαθψλ Αξρψλ, 

ηεξκαηίζηεθαλ επεηδή ε Ηζξαειηλή θπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ζα κπνξνχζε λα 

εληζρχζεη νηθνλνκηθά ηελ Υακάο.  

Ζ δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη ε British Gas λα εμάγεη ην θπζηθφ αέξην ηεο Γάδα ζηελ 

Αίγππην θαη απφ εθεί ζηελ παγθφζκηα αγνξά επσθεινχκελε απφ ηα Αηγππηηαθά 

ηεξκαηηθά ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ. Παξαδφμσο, αιιά αξθεηά ζπρλά 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο γεσπνιηηηθήο, ην Ηζξαήι κάιινλ ζα εμαθνινπζεί λα 

ιακβάλεη ην θπζηθφ αέξην ηεο British Gas  απφ ηε Γάδα θπζηθψο. Δάλ κπεη ζην 

δίθηπν αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζην El Arish, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα 

είρα αληαιιαρζεί γηα ηηο εμαγσγέο ζσιελψζεσλ ζην Ηζξαήι, ζε αληάιιαγκα γηα ην 

θπζηθφ αέξην πνπ ε British Gas ζα ιάκβαλε απφ ην δίθηπν γηα ην εξγνζηάζην Idku 

ΤΦΑ. Σν 2006, ην Ηζξαήι αξλήζεθε αθφκε θαη ηελ πξφζβαζε ζηα Ηζξαειηλά λεξά 

ζε έλα λαπισκέλν πινίν ηεο British Gas γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

αγσγνχ απφ ηε Γάδα Marine ζηελ Αίγππην πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδίζεη ηεο 

Παιαηζηηληαθέο πξννπηηθέο εμαγσγήο αεξίνπ ζηελ Αίγππην. Οη πεξηζζφηεξνη 

                                                            
144 European Commission(2006b),European Energy and Transport: Trends  to 2030 - Update 2005. 
Luxemburg. 
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αλαιπηέο πξνηείλνπλ φηη ε νηθνλνκηθά νξζνινγηθή ιχζε ζα είλαη ε εμαγσγή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γάδαο Marine απεπζείαο ζην Ηζξαήι
145

.  

Μηα άιιε ελαιιαθηηθή είλαη λα ρηίζνπλ έλαλ αγσγφ πνπ ζα ελψλεη ηε Μαχξε 

κε ηελ Κφθθηλε Θάιαζζα δηα μεξάο ζε φιε ηελ Σνπξθία θαη ζηα αλνηρηά ηεο 

Μεζνγεηαθήο αθηήο, έλα έξγν ζα πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ, θπζηθνχ 

αεξίνπ, ειεθηξηζκνχ, λεξνχ θαη θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ. Απηφ ζα επηηξέςεη ζην 

Ηζξαήι λα εηζάγεη θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία θαη ηελ Καζπία Θάιαζζα 

(ζπκπεξηιακβάλνληαο ην Ηξάλ). Μέλεη λα δνχκε εάλ έλα ηέηνην έξγν παξακέλεη ζην 

ρξνλνληνχιαπν ηεο δηπισκαηίαο ησλ αγσγψλ ή εάλ ηα νθέιε απφ επίδνμεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο ν αγσγφο Nabucco. Χζηφζν, κεηά ηελ θξίζε 

ηεο Γεσξγίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, ε γεσπνιηηηθή αβεβαηφηεηα έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, γηα λα κε κηιήζνπκε γηα ην Ηξάλ.  

ε θάζε ζελάξην, θάζε πξνβνιή επηζεκαίλεη φηη ζην κέιινλ ε Μέζε Αλαηνιή 

ζα θιηζεί λα εμππεξεηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παγθφζκησλ απαηηήζεσλ 

πεηξειαίνπ, επεηδή νη ηθαλφηεηεο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Καζπίαο λα απμήζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή είλαη πεξηνξηζκέλεο. Έηζη, καθξνπξφζεζκα, γηα ηελ 

Δπξψπε ν Πεξζηθφο ελεξγεηαθφο δηάδξνκνο ηνπ Κφιπνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

είλαη αμνληθφο. Ο δηάδξνκνο απηφο ήηαλ αλνηρηφο ζην παξειζφλ δηακέζνπ ηνπ Ηζξαήι 

κε ην δξφκν ηνπ αγσγνχ Trans-Arabian (Tapline) θαη ηνπ αγσγνχ Trans-Israel 

(Tipline). Σν Tapline επξφθεηην λα εμάγεη πεηξέιαην απφ ην Qaisuimah ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο ζην Haifa, ππφ Βξεηαληθή Δληνιή ηεο Παιαηζηίλεο, φκσο ε ίδξπζε ηνπ 

Κξάηνπο ηνπ Ηζξαήι επέβαιε κηα ελαιιαθηηθή δηαδξνκή πνπ ηειεηψλεη ζην 

Ληβαλέδηθν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ εμαγσγήο ηνπ ηδψλα. Σν 1976 ηεξκαηίζηεθε ε 

κεηαθνξά πέξα απφ ηελ Ηνξδαλία θαη  ε ηειεπηαία γξακκή ζηακάηεζε επίζεο ηε 

ιεηηνπξγία ην 1990 κεηά απφ ηηο αλεζπρίεο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Ηξάθ απφ ηελ Ηνξδαλία ζηνλ πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ.  

Σν Tipline, ή ν αγσγφο Eilat-Ashkelon, ρηίζηεθε ην 1968 γηα λα κεηαθέξεη 

πεηξέιαην απφ ην Ηξάλ ηνπ Shah ζηελ Δπξψπε, ελψλνληαο ηελ Κφθθηλε Θάιαζζα κε 

ηα Μεζνγεηαθά Ηζξαειηλά ιηκάληα. Σν 1979 ν αγσγφο κπήθε ζε αρξεζηία, φκσο ην 

2003 ηξνπνπνηήζεθε γηα λα αληηζηξέςεη ηε ξνή γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο εμαγσγέο 

πεηξειαίνπ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Αδεξκπατηδάλ ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Έηζη, αληί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν Κφιπνο ηνπ Αλαηνιηθφ- Μεζνγεηαθνχ δηαδξφκνπ γηα λα εμάγεη 

πεηξέιαην απφ ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ ζηελ ΔΔ, ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα γηα λα εμάγεη ην 

πεηξέιαην ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηελ Άπσ Αλαηνιή, κέζσ ηεο 

Σνπξθίαο, εμππεξεηψληαο ηελ Ηζξαειηλή αγνξά ζε φιε ηε δηαδξνκή. Απηφ είλαη έλα 

αθχζηθν θαη κε απνδνηηθφ απνηέιεζκα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, αιιά επίζεο κηα 

αλαθνινπζία αλ ζθεθηνχκε φηη καθξνπξφζεζκα ν Κφιπνο ηνπ Αλαηνιηθφ- 

Μεζνγεηαθνχ δηαδξφκνπ ζα είλαη ν πην ζηξαηεγηθφο δηάδξνκνο ελέξγεηαο γηα ηελ 

Δπξψπε.  

                                                            
145 Petroleum Economist ( 2006) Selling Palestine's Gas. October, p. 1 
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Με κφλε εμαίξεζε ησλ εθνδηαζκψλ πεηξειαίνπ απφ ην Ηξάλ (απφ ηα κέζα ηνπ 

1950 κέρξη ην ηέινο ηνπ 1970) θαη ηελ Αίγππην, ην Ηζξαήι έπξεπε λα αγνξάζεη 

πεηξέιαην απφ καθξηλνχο παξαγσγνχο φπσο ην Μεμηθφ, ε Ννξβεγία θαη νη ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Αθξηθήο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο απνζχλζεζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ην 

Ηζξαήι έρεη ιάβεη ην πεξηζζφηεξν πεηξέιαην απφ ηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ηεο 

Καζπίαο: ην Καδαθζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Αδεξκπατηδάλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

πςειφηεξν θφζηνο πεηξειαίνπ θαη κηα ζεκαληηθή δηαξξνή γηα ην Ηζξαειηλφ ηζνδχγην 

πιεξσκψλ. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ην Ηζξαήι ήζειε λα αλαβηψζεη ηνλ 

αγσγφ ηνπ Mosul-Haifa γηα λα εηζάγεη πεηξέιαην απφ ην Ηξάθ. Ο Τπνπξγφο 

Τπνδνκψλ Joseph Paritzky ππνιφγηζε φηη απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ην ινγαξηαζκφ 

πεηξειαίνπ ηνπ  Ηζξαήι έσο 25%. ηηο κέξεο καο, έσο θαη ην 80% ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ 

Ηζξαήι πξνέξρεηαη απφ ηε Ρσζία θαη ε αλαβίσζε ηνπ Tipline έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε 

δηαζθάιηζε ησλ εθνδίσλ ηνπ Ρψζηθνπ πεηξειαίνπ ζηηο αγνξέο ηνπ. Αιιά φπσο 

εμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο γηα ην θπζηθφ αέξην, ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηε Ρσζία 

δελ είλαη εππξφζδεθηε ζην Ηζξαήι. Ο ακθηιεγφκελνο αγσγφο ηνπ Baku-Tblisi-

Ceyhan (BTC) πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο ΖΠΑ έρεη αλαδεηρζεί ζαλ ελαιιαθηηθή: 

επηηξέπεη ζην Ηζξαήι λα εηζάγεη πεηξέιαην απφ ην Αδεξκπατηδάλ κε δεμακελφπινηα 

απφ ην Σνχξθηθν ιηκάλη ηνπ Ceyhan.  

Καη ε ΔΔ θαη ην Ηζξαήι κνηξάδνληαη ηηο αλεζπρίεο γηα ηε Ρψζηθε ζηξαηεγηθή 

ειέγρνπ ηνπ Αλαηνιηθν-Γπηηθνχ δηαδξφκνπ ελέξγεηαο. Ζ ΔΔ έρεη ζπκπεξηιάβεη ηνπο 

Γεκνθξάηεο ηνπ Καπθάζνπ ζηελ Πνιηηηθή Γεηηνλίαο θαη πξφηεηλε ηνλ αγσγφ 

θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco. Σν Ηζξαήι πίεζε ηηο ΖΠΑ γηα ηνλ αγσγφ Baku-Tblisi-

Ceyhan (BTC) θαη ππνζηεξίδεη ηε Γεσξγία θαη ην Αδεξκπατηδάλ κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Ζ Ρψζηθε απμαλφκελε απηνπεπνίζεζε ζην «θνληηλφ ηεο εμσηεξηθφ» ήηαλ 

εκθαλήο ζηελ πξφζθαηε θξίζε ηεο Γεσξγίαο. Σα Ρψζηθα ζηξαηεχκαηα ήηαλ θνληά 

ζηνλ αγσγφ Baku-Tblisi-Ceyhan θαη ηνπο αγσγνχο ηνπ Νφηηνπ Καχθαζνπ 

δηεπξχλνληαο ην κέησπν ηεο γεσ-νηθνλνκηθήο ελέξγεηαο ηεο Δπξσ-Αζίαο. Σν 

πέξαζκα πάλσ απφ ηε Γεσξγία γηα ηελ Αξκελία δελ είλαη επηινγή, επεηδή παξά ηηο 

πξφζθαηεο θηλήζεηο επαλαπξνζέγγηζεο, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Αξκελία παξακέλνπλ δχζθνιεο. Δπίζεο, ε δηακάρε αλάκεζα ζην Nagorno θαη ην 

Karabaj απαγνξεχεη ζηελ Αξκελία θαη ην Αδεξκπατηδάλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ αγσγνχ. Έηζη, ν αγσγφο BTC θαη νη αγσγνί ηνπ Nabucco είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ θαη ηνπ Ηζξαήι αιιά θαη ηεο ΔΔ σο έλαο ελαιιαθηηθφο Αλαηνιηθν-Γπηηθφο 

δηάδξνκνο ελέξγεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ Πεξζηθφ αγσγφ ηνπ Αλαηνιηθφ-

Μεζνγεηαθνχ Κφιπνπ, ε δηεχξπλζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη έλα ζεκειηψδεο δήηεκα γηα 

ηα επφκελα ρξφληα. ε ηειηθή αλάιπζε, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζηελ Δπξσ-

Μεζνγεηαθή πεξηνρή είλαη έλα θνηλφ αγαζφ πνπ απαηηεί πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία.    

Δλεξγεηαθή πλεξγαζία ζην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΠΓ Ιζξαήι  

πλεξγαζία γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή : 

• Να εληζρπζεί ν δηάινγνο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζην πιαίζην ηεο  πξνεηνηκαζία 

ελφο Ηζξαειηλνχ Πιάλνπ Δλέξγεηαο. 
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• Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Ηζξαήι ζην πξφγξακκα Έμππλε Δλέξγεηα γηα ηελ Δπξψπε  

Πεξαηηέξσ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ εξγάδνληαο γηα ηηο αξρέο ησλ 

εζσηεξηθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ΔΔ  

• Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λνκηθήο θαη θαλνληζηηθήο ζχγθιηζεο πξνο ηηο 

αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ΔΔ 

αγνξέο  

• Να πξνσζεζεί ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ γηα ηελ επηδίσμε ηεο ειεθηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο ελέξγεηαο ζην Ηζξαήι.  

• Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά 

κε ηo λνκηθ;o θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Η πξόνδνο ζρεηηθά κε ηα ελεξγεηαθά δίθηπα . 

• Αμηνινγεί ην πεδίν γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Ηζξαήι κε ην Γηεπξσπατθφ / 

Μεζνγεηαθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην φηη ην Ηζξαήι είλαη κέξνο ησλ ελδν-πεξηθεξεηαθψλ κειεηψλ. 

• Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ  

• Αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ελέξγεηαο  ζε δίθηπα / 

ππνδνκέο 

 

 

 

4. Αληηκεηώπηζε ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ( Πξόθιεζε γηα Ιζξαήι θαη Δπξώπε) 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο (θαζψο 

θαη νηθνλνκηθέο) απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο Ζ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη 

ζηελ πξψηε γξακκή ησλ δηεζλψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, θαζψο κηα επξεία πνηθηιία εξγαιείσλ πνιηηηθήο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ. 

 ε απηφ ην άξζξν ηεο Eli Goldstein κε ηίηιν «Confronting the Climate Change 

Challenge in Israel and the EU
146

» , ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο 

                                                            
146 Eli Goldstein (2008), Renewing the Middle East: Climate Changes in Security and Energy and the 
New Challenges for EU-Israel, Confronting the Climate Change  
Challenge in Israel and the EU ,50-65, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf [θμερομθνία 5-03-2013] 
 

http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf
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κειινληηθέο ηάζεηο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο 

ζηελ Δπξψπε θαη ην Ηζξαήι. 

4.1 To Ιζξαήι θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή 

To Ηζξαήι επηθχξσζε ηε ζχκβαζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (χκβαζε ηνπ 

Ρίν ληε Σδαλέηξν) ην επηέκβξην ηνπ 1996 θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ην Μάξηην ηνπ 

2004. Σν Ηζξαήι ραξαθηεξίδεηαη σο αλαπηπζζφκελε ρψξα ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο (αλ 

θαη νη εθπνκπέο ηνπ CO2 είλαη ζπγθξίζηκεο κε εθείλεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ). Χο εθ 

ηνχηνπ, νη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ δελ 

εθαξκφδνληαη ζην Ηζξαήι αιιά νχηε θαη ην ίδην ην Ηζξαήι επέιεμε λα εληαρζεί 

νηθεηνζειψο ζε απηνχο. 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην Ηζξαήι πξνζθέξεη 

νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα:  

• ηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο ηζξαειηλέο εηαηξείεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε ηελ ΔΔ θαη ηελ Ακεξηθή. 

• Μειινληηθή δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά αδεηψλ εθπνκπψλ, φηαλ ε 

παγθφζκηα αγνξά αδεηψλ αλνίμεη (βι. παξαθάησ ζρεηηθά κε ην Μεραληζκφ Καζαξήο 

Αλάπηπμεο) 

• Γηπιφ κέξηζκα, πνπ απνξξέεη απφ ηελ επηβνιή λέσλ θφξσλ γηα ηε ξχπαλζε θαη απφ ηε 

κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ θφξσλ
147

. 

Ο Μεραληζκόο Καζαξήο Αλάπηπμεο 

Σν Ηζξαήι έρνληαο ραξαθηεξηζηεί σο «αλαπηπζζφκελε ρψξα» θαηά ηε χκβαζε ηεο 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ αλαδπφκελε παγθφζκηα αγνξά αδεηψλ 

εθπνκπψλ κφλν κέζσ κηαο νδνχ- απηή ηνπ Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο ή CDM 

(ΜΚΑ). Ο ΜΚΑ δηεπθξηλίδεη φηη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα επσθειεζνχλ νηθνλνκηθά 

απφ ηηο δξάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε  «πηζηνπνηεκέλεο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ» (Certified 

Emission Reductions, CER). 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην Ηζξαήι έρεη θάλεη νπζηαζηηθά βήκαηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Μία θπβεξλεηηθή απφθαζε ηνπ 

2002 πξνέβιεπε ηελ αλάπηπμε κνλάδσλ παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, έηζη ψζηε 

κέρξη ην 2007 ηνπιάρηζηνλ ην 2% ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα παξάγεηαη 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ο ζρεηηθφο ζηφρνο γηα ην 2016 ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% (πέξαλ 

ηεο εγρψξηαο ειηαθήο ζέξκαλζεο). Χζηφζν, αλακέλεηαη φηη ε ρψξα δελ ζα πεηχρεη 

θαλέλα απφ ηνπο δχν απηνχο ζηφρνπο. Παξ 'φια απηά, ν πξνυπνινγηζκφο έξεπλαο ηνπ 

                                                            
147 G. Escribano (2008), Renewing the Middle East: Climate Changes in Security and Energy and the 
New Challenges for EU-Israel, Relations Energy Security and Prospects for EU-Israel Co-operation,29-
45, http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf [θμερομθνία 16-02-
2013] 
 

http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf


78 
 

ηζξαειηλνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Τπνδνκήο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα. Άιινη θνξείο, επίζεο, κείσζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ε Ηζξαειηλή Ζιεθηξηθή πλεξγαζία (IEC) πξηλ απφ 

πεξίπνπ ηξία ρξφληα ζηακάηεζε λα επελδχεη ζην ζρεδηαζκφ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη θαισδίσλ δηαλνκήο θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα πνπιηά απφ 

ειεθηξνπιεμία. 

4.2 Η πεξίπησζε ηεο αλαλεώζηκεο πεγήο ελέξγεηαο   

Καηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, ζεκαληηθέο αλεζπρίεο έρνπλ αλαθχςεη ηφζν 

ζηελ επξσπατθή θνηλή γλψκε φζν θαη ζηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ εμάξηεζε απφ ην εηζαγφκελν 

πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην. Σα ζέκαηα απηά αλαδσπχξσζαλ ην δήηεκα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (άιινη ηξφπνη ρεηξηζκνχ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ έρνπλ 

επίζεο εληνπηζηεί θαη ζα αλαθεξζνχλ αξγφηεξα). 

Η πνιηηηθή ηνπ Ιζξαήι ζρεηηθά κε ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηηο εζληθέο πξνβιέςεηο, ην Ηζξαήι πξέπεη λα δηπιαζηάζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα 10.000 ζηα 20.000 MW θαηά 

ηελ επφκελε δεθαεηία γηα λα θαιχςεη ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο ελφο απμαλφκελνπ 

πιεζπζκνχ κε ηελ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο είλαη ζρεδφλ 

εμ‟ νινθιήξνπ βαζηζκέλε ζηα εηζαγφκελα νξπθηά θαχζηκα, θπξίσο ζηνλ άλζξαθα θαη ην 

αξγφ πεηξέιαην. Οη λέεο ηάζεηο ζα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην κεξίδην ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ, θαζψο ε ρξήζε ηφζν ηνπ Ηζξαειηλνχ φζν θαη ηνπ εηζαγφκελνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ απμάλεηαη. Ζ κεηάβαζε απφ ην πεηξέιαην ζην θπζηθφ αέξην κεηψλεη ζεκαληηθά 

ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δεκία πνπ πξνθαιεί ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ελψ εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.   

Γελ ππάξρεη “παξάδνζε” ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ζην Ηζξαήι, ζε αληίζεζε κε φ, ηη ζπκβαίλεη ζηε Γαλία ή ηε Ννξβεγία, γηα παξάδεηγκα. 

Δπηπιένλ δελ ππάξρεη θπβεξλεηηθή λνκνζεζία ή πνιηηηθή πνπ λα σζεί ηε βηνκεραλία 

ζηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Αθφκε θαη ε ειηαθή ελέξγεηα- ν 

κνλαδηθφο θπζηθφο πφξνο ηνλ νπνίν ην Ηζξαήι έρεη ζε επάξθεηα - δε ρξεζηκνπνηείηαη 

αλαινγηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Όκσο, παξά ηελ έιιεηςε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη 

λνκνζεζίαο, ην Ηζξαήι πξνζθέξεη ζηνλ θφζκν πνιιά ππνζρφκελεο ηερλνινγίεο θαη 

θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (θαζψο θαη ζε άιινπο 

ηνκείο). 

 Σν Ηζξαήι έρεη κηα αρξεζηκνπνίεηε αλαλεψζηκε πεγή, ηoλ ήιην ηεο εξήκνπ 

Νεγθέβ. Τπάξρνπλ πνιιέο "εκέξεο κε ήιην" ζηε Νεγθέβ, θαζψο επίζεο έληνλε 

αθηηλνβνιία θαη αρξεζηκνπνίεηεο εθηάζεηο εξήκνπ. Δπηπιένλ, ε Νεγθέβ είλαη θνληά ζηα 

θέληξα δήηεζεο ελέξγεηαο ηνπ Ηζξαήι θαη ζπλεπψο ην θφζηνο κεηαθνξάο ελέξγεηαο είλαη 

ζρεηηθά ρακειφ. Χζηφζν, νη εηαηξείεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην Ηζξαήι αλαπηχζζνπλ 
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ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην εμσηεξηθφ θαη φρη ζην Ηζξαήι, ιφγσ ηεο 

απνηπρίαο ηεο ηζξαειηλήο θπβέξλεζεο λα ηηο ζηεξίμεη, φπσο ζπδεηήζεθε παξαπάλσ.  

4.3 Η πεξίπησζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο 

Ζ ππξεληθή ελέξγεηα ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ ζην έλα ηξίην ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε ειεχζεξε 

απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πεγή ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη κε ηνπο ππξεληθνχο ζηαζκνχο αλαθχπηεη ην πξφβιεκα ησλ ππξεληθψλ απφβιεηα θαη 

ηεο αζθάιεηαο. Ζ ππξεληθή ελέξγεηα παξακέλεη κηα ακθηιεγφκελε πεξηνρή, θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε θάζε απφθαζε γηα αλάπηπμή ηεο παξακέλεη ζηελ επζχλε ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο 

κέινπο.  

Δπί ηνπ παξφληνο, πνιιέο δπηηθέο θπβεξλήζεηο εμεηάδνπλ ελεξγά ην κέιινλ ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα πνιχπιεπξα ζέκαηα πνιηηηθήο πνπ πξνθχπηνπλ. Σα 

ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο κε ηνλ ζηφρν ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηε ζπκβνιή ηεο ζην πξφβιεκα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, 

θαζψο επίζεο θαη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. Παξά ηηο ζεηηθέο απηέο ηδηφηεηεο, ε ππξεληθή ελέξγεηα δελ κπνξεί 

αθφκε λα ζεσξείηαη βηψζηκε κε ηελ ηππηθή έλλνηα ηνπ φξνπ εμαηηίαο ησλ εξσηεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα ππξεληθά απφβιεηα, ηελ αζθάιεηα, θαη ηελ πςειήο έληαζεο 

θεθαιαίνπ νηθνλνκία ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ
148

.  

Παξ 'φια απηά, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα παξακέλεη ε 

έιιεηςε ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο. Ζ ππξεληθή ελέξγεηα δε ζα πινπνηήζεη ηηο ππνζρέζεηο 

ηεο, εθηφο εάλ θαηαθέξεη λα πείζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ηεο αζθάιεηά ηεο θαη ηελ νξζή 

ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ απνβιήησλ ηεο
149

. 

Η πνιηηηθή ηνπ Ιζξαήι όζνλ αθνξά ηελ ππξεληθή ελέξγεηα 

Σν Ηζξαήι δε ρξεζηκνπνηεί ηελ ππξεληθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξφιν πνπ ν Τπνπξγφο Δζληθψλ Τπνδνκψλ, Ben Eliezer, δήισζε 

αξθεηέο θνξέο φηη ε ρψξα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα 

εηξεληθνχο ζθνπνχο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο εηζαγσγέο 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. Χζηφζν, ην Ηζξαήι δελ αλακέλεηαη κειινληηθά λα αξρίζεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηζκφ πνπ παξάγεηαη απφ εξγνζηάζηα παξαγσγήο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο.  

                                                            
148 Rothwell G. and B. van der Zwann (2003), Are light water reactor energy systems sustainable?, 
Journal of Energy and Development 29 (1): 65-79 φπσο αλαθέξεηαη ζην Eli Goldstein (2008), Renewing 
the Middle East: Climate Changes in Security and Energy and the New Challenges for EU-Israel, 
Confronting the Climate Change Challenge in Israel and the EU ,ςελ.55, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf [θμερομθνία 5-03-2013] 
 
149   Eli Goldstein (2008), Renewing the Middle East: Climate Changes in Security and Energy and the 
New Challenges for EU-Israel, Confronting the Climate Change  
Challenge in Israel and the EU ,ςελ.55, 
http://just250.net/iepn/images/stories/papers/renewingthemiddleeast.pdf [θμερομθνία 5-03-2013] 
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4.4. Η πεξίπησζε ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο (demand side measures)  θαη 

ηεο ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Τπάξρεη επείγνπζα αλάγθε γηα επελδχζεηο ζε ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε αλακελφκελε ελεξγεηαθή δήηεζε θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη 

πεπαιαησκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Τπφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη 

φηη κφλν ζηελ Δπξψπε, επελδχζεηο χςνπο ελφο ηξηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα. Χζηφζν, απηνί νη αξηζκνί κπνξεί λα κεησζνχλ 

ζεκαληηθά εάλ ε Δπξψπε θαηνξζψζεη λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή 

ηεο. 

Πνιηηηθή ηνπ Ιζξαήι 

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε εθηφο απφ ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ παξέρεη, ζα 

κεηψζεη επίζεο ηελ εμάξηεζε ηνπ Ηζξαήι ζηα εηζαγφκελα νξπθηά θαχζηκα, ζα εληζρχζεη 

ηελ  αληαγσληζηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ε νπνία απαηηεί 

φιν θαη θαζαξφηεξεο κεζφδνπο παξαγσγήο, ζα απμήζεη ηηο επθαηξίεο εμαγσγψλ γηα λέεο, 

ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερλνινγίεο θαη ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε. 

εκεηψζηε φηη νη πνιηηηθέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο δελ πξνθαινχλ νηθνλνκηθά 

κεηνλεθηήκαηα θαη δε βιάπηνπλ  ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο ή ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο. 

ηηο 14 Μαΐνπ ηνπ 2003, ε ηζξαειηλή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ελζηεξληζηεί 

έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (απφθαζε αξηζ. 246). Σν 

δήηεκα ηεο απνδνηηθήο ελέξγεηαο απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ ζρεδίνπ. Ζ δπλεηηθή 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην Ηζξαήι, σο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο πνπ πεξηθιείνληαη εθηηκάηαη ζε 20% έσο 30% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ 

Ηζξαήι. Χο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθέο απηέο παξέρνπλ επθαηξίεο εμνηθνλφκεζεο πεξίπνπ 

500 εθαηνκκχξησλ δνιαξίσλ εηεζίσο. 

Παξ 'φια απηά, ε πξνεηνηκαζία ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη δηαηήξεζε είλαη αθφκα ζε εμέιημε
150

. 

4.5   Δκπόξην αδεηώλ εθπνκπήο (Emission-permits trading) 

Απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, ην πην βαζηθφ θαη ζεκειηψδεο βήκα ζηελ θιηκαηηθή 

πνιηηηθή είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηηκήο γηα ηνλ άλζξαθα. Σν CO2 είλαη, ζηελ ηερληθή 

νηθνλνκηθή δηάιεθην κηα παγθφζκηα ξχπνο πνπ απνηειεί έλα κε εμαηξέζηκν δεκφζην 

θαθφ. Αλ δε ηηκνινγεζεί φπσο πξέπεη ην CO2 ζα θπθινθνξήζεη ζε ππεξβνιηθέο 

πνζφηεηεο. Ζ ηηκνιφγεζε ηνπ άλζξαθα εμαζθαιίδεη φηη νη θαηαλαισηέο ελέξγεηαο 

θαηαβάιινπλ ην πιήξεο θφζηνο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ πνπ θαίγνληαη. Δπηπιένλ, 

παξέρεη έλα ζπλερέο θίλεηξν γηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Έρεη δε θαη ην πιενλέθηεκα 
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ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πιαίζην γηα ην δηεζλέο εκπφξην εθπνκπψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην
151

. 

Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην Ιζξαήι 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην Ηζξαήι έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα 

αλαπηπζζφκελε ρψξα ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (αλ θαη ηα επίπεδα εθπνκπψλ ηνπ CO2 είλαη ζπγθξίζηκα κε εθείλα ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ). Χο εθ ηνχηνπ, νη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην Ηζξαήι. Έηζη, ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

Ηζξαήι, σο αλαπηπζζφκελε ρψξα, κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο 

αδεηψλ εθπνκπψλ είλαη κέζσ ηνπ Μεραληζκνχ «Καζαξήο» Αλάπηπμεο. 

Έλα πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηηκήο γηα ηηο άδεηεο ξχπαλζεο ζην 

Ηζξαήι είλαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηνπ Ζιεθηξηζκνχ ηνπ 

Ηζξαήι, νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξσκέο νθειψλ ζε ηδηψηεο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (φρη ζε νηθηαθή παξαγσγή) κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ ηερλνινγηψλ. Ζ 

πιεξσκή γίλεηαη κε βάζε ην εμσηεξηθφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Γέθα παξαγσγνί 

ελέξγεηαο ιακβάλνπλ ηελ πξηκνδφηεζε γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

κέρξη ζήκεξα
152

. 

 

 

Πεξίιεςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΔ γηα ηελ επίηεπμε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάινπο άμνλεο: (1) ε απμεκέλε ρξήζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, (2) απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, (3) ηηκνιφγεζε 

ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαη (4) επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη αλάπηπμε 

ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ παξάγνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο επηβιαβείο 

εθπνκπέο (π.ρ., κέζσ ηερλνινγηψλ εγθισβηζκνχ ηνπ CO2). 

Ζ ΔΔ είλαη ν παγθφζκηνο εγέηεο ζηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο, ζηελ πξνψζεζε 

λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηε ξχζκηζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Σν 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην αλαγλσξίδεη φηη δελ ππάξρεη κία εληαία ιχζε γηα 

ηα πξνβιήκαηα ηεο ελέξγεηαο, αιιά πξνηείλεη έλα επξχ θάζκα ηερλνινγηψλ: ηερλνινγίεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δέζκεπζε θαη εγθισβηζκφο θαζαξνχ άλζξαθα θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, βην-θαχζηκα γηα ηηο κεηαθνξέο, λέεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ην 
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πδξνγφλν θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ρξήζε ελέξγεηαο φπσο θπςέιεο θαπζίκσλ, 

αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη πξνεγκέλε ππξεληθή ζράζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξνρή ελέξγεηα ρακειψλ ή κεδεληθψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα δελ είλαη αληαγσληζηηθέο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ρσξίο είηε κηα ηηκή γηα ηνλ άλζξαθα είηε θάπνηα άιιε επηδφηεζε. Οη 

επελδχζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο έρνπλ κηα δηάξθεηα δσήο 20-60 εηψλ, θαη έηζη ε 

θεξδνθνξία ηνπο ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο  πηζαλέο 

κειινληηθέο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη άλζξαθα
153

. 

ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο πνπ είλαη κέιε ηεο Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (International Energy Agency) θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα αλά 

κνλάδα ηνπ ΑΔΠ ζε επίπεδα ηα νπνία είλαη θαηά 45% ρακειφηεξα απφ ηα επίπεδα ηνπ 

1973. Δπηπιένλ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ δέζκεπζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κηφην (2013 θαη κεηά), ην Ηζξαήι κπνξεί λα βξεζεί ππνρξεσκέλν λα ζπκκνξθσζεί 

κε θάπνην είδνπο ζηφρν γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ. Χο εθ ηνχηνπ ε είζνδνο ηνπ ζηελ 

αγνξά πξηλ απφ απηήλ ηελ πξνζεζκία ζα έρεη κφλν νθέιε. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ ελεξγεηαθή νηθνλνκία ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ άλζξαθα ζε κηα ελεξγεηαθή νηθνλνκία θπζηθνχ αεξίνπ θαη κε ηε 

ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κεζαλίνπ, ην Ηζξαήι κπνξεί λα επηηχρεη ην 40% ησλ 

απαηηνχκελσλ απνηειεζκάησλ κείσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηα έηε 2010 

έσο 2015. Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηνπ, ην Ηζξαήι 

ζα πξέπεη λα ξπζκίζεη έλα θφξν γηα ηνλ άλζξαθα θαη λα εθαξκφζεη εηδηθέο 

πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ. Μεξηθέο απφ 

ηηο θχξηεο πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη: 

 Ζ πνιηηηθή γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία: 

  Αλάπηπμε ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο  

  Σηκνιφγεζε ηνπ άλζξαθα 

• Καηλνηνκία θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή θαη 

• Γηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

• Ζ ΔΔ πξέπεη λα βειηηψζεη ηα θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ηεο 

ελέξγεηαο, θαζψο νη ηξέρνληεο ζηφρνη είλαη απίζαλν λα επηηεπρζνχλ ζηα πεξηζζφηεξα 

θξάηε κέιε.  

• Σν Ηζξαήι ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο αρξεζηκνπνίεηνπο 

αλαλεψζηκνπο πφξνπο ηνπ, νη νπνίνη είλαη θπξίσο ν ήιηνο θαη ην έδαθνο ηεο εξήκνπ 

Νεγθέβ. 
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• Οη απψιεηεο ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο 

θηάλνπλ ζπρλά θαη ην 10%, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ κηα ζνβαξή πεγή γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

• Ζ ηζξαειηλή θπβέξλεζε πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηε δηαηήξεζε, ε 

νπνία είλαη αθφκα ζε εμέιημε. 

• Σφζν ε ΔΔ φζν θαη ην Ηζξαήι ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξαθα, ην 

πεηξέιαην θαη άιια νξπθηά θαχζηκα. 

 • To Ηζξαήι ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηε κεηάβαζή ηνπ απφ ηελ ελεξγεηαθή νηθνλνκία 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ άλζξαθα ζε κηα νηθνλνκία ελέξγεηαο θπζηθνχ αεξίνπ θαη λα 

αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ηα δεηήκαηα κεζαλίνπ
154

. 

 

 

 

5. Δπξσ-Ιζξαειηλή  πλεξγαζία ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο 

πλεξγαζία. 

Σελ βάζε γηα ηελ αληηηξνκνθξαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Ηζξαήι θαη ΔΔ ζα 

παξαζέζεη παξαθάησ ν Limor Nobel ζην άξζξν κε ηίηιν « Δπξσ-Ηζξαειηλή ζπλεξγαζία 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο155». Σν θεθάιαην απηφ αμηνινγεί ηελ θχζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Δ.Δ. ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

  Σν Ηζξαήι θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζπλήςαλ, αξρηθά, ζπκβαηηθέο ζρέζεηο 

ην 1975 ππνγξάθνληαο έλα χκθσλν πλεξγαζίαο. Ζ Δπξσκεζνγεηαθή Γηάζθεςε 

ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βαξθειψλε ην Ννέκβξην ηνπ 

1995 ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο Δηαηξηθήο ρέζεο 

(«Barcelona Process») ε νπνία δηακνξθψλεη έλα επξχ πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

εηαίξσλ ηεο Νφηηαο Μεζνγείνπ. Ζ Δπξσκεζνγεηαθή εηαηξηθή ζρέζε πεξηιακβάλεη 35 

κέιε: 25 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη 10 κεζνγεηαθνχο εηαίξνπο (Αιγεξία, Αίγππην, 

Ηζξαήι, Ηνξδαλία, Λίβαλν, Μαξφθν, Παιαηζηηληαθή Αξρή,  πξία, Σπλεζία θαη 

Σνπξθία). 

 Καηά ηελ πεξίνδν 2003-2004 ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε κηα λέα πξσηνβνπιία 

πνπ αθνξά ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο (ΔΠΓ θαη 
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ην Γεθέκβξην ηνπ 2005, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε ηελ Δπξσπατθή 

Αληηηξνκνθξαηηθή ηξαηεγηθή, ε νπνία παξέρεη ην πιαίζην  δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Ζ ηξαηεγηθή απηή πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηνηρεία: 

Πξφιεςε, Πξνζηαζία, Γίσμε θαη Αληίδξαζε
156

. Ζ ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

αληηηξνκνθξαηηθήο δξάζεο ζπκπεξηιήθζεθε ζηα έληεθα ζρέδηα δξάζεο ηεο ΔΠΓ. Σν 

Πιάλν Γξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηειεί έλα ιεπηνκεξή 

πίλαθα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη 

θαζνξίδεη πξνζεζκίεο θαη ζεζκηθέο επζχλεο. 

 Ζ λνκηθή βάζε γηα ηηο ζρέζεηο ηεο ΔΔ κε ην Ηζξαήι πξνέξρεηαη απφ ηε πκθσλία 

χλδεζεο ΔΔ-Ηζξαήι
157

 ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2000 θαη ην ρέδην Γξάζεο EE-Ηζξαήι
158

, 

πνπ απνηεινχλ κηα δήισζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη δεζκεχζεσλ. Μία απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξναλαθεξζέλ ρέδην 

Γξάζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε αθφινπζε: «Σν 

Ηζξαήι θαη ε ΔΔ ζα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πνιηηηθή, ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκία, ηελ επηζηήκε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ  

θνηλή επζχλε φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε θαη ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ... Έλαο 

ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηε 

κε δηάζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφιεςε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ 

πεξηνρή αιιά θαη πέξαλ απηήο.»  

5.1 Η ζπλεξγαζία Ιζξαήι-ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε.  

Ζ ΔΠΓ έρεη εληζρχζεη ην ξπζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Ηζξαήι ζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ ηνκέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Ο πληνληζηήο Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο ηεο ΔΔ ζεκείσζε ην Μάην 

ηνπ 2006 φηη: «Μηα ζπλάληεζε εκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ πιαίζην ηεο θνηλήο 

ζπκθσλίαο γηα ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Ηζξαήι παξείρε έλα forum γηα 

ηε ρξήζηκε αληαιιαγή απφςεσλ θαη έλα άλνηγκα γηα πεξαηηέξσ πηζαλά βήκαηα». 

Αλέθεξε επίζεο φηη πξέπεη λα ππάξμεη πεξηζζφηεξε θνηλή δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, επηζεκαίλνληαο φηη έλα 

«ζεκηλάξην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο δεκηνχξγεζε επθαηξίεο γηα 

πξαθηηθή ζπλεξγαζία»
159

. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέβαιε αλαθνίλσζε  πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΔΠΓ, θαζψο θαη κηα έθζεζε ζρεηηθά κε ην Ηζξαήι.  Ζ έθζεζε δηαπηζηψλεη φηη "ε 

                                                            
156 EU Council Secretariat Fact Sheet (2007), The EU and the Fight against Terrorism,9 March 
157 Official Journal of the European Communities(2000), EuroMediterranean Agreement. L/147, June 
21. http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/asso_agree_en.pdf  
158 European Commission(2004), EU/Israel Action Plan.  
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/israel_enp_ap_final_en.pdf.  
159 Council of the European Union (2006), Implementation of the Action Plan to combat terrorism. 
Report 9589, updated 19 May 2006. 

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/asso_agree_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/israel_enp_ap_final_en.pdf
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έληνλε ζεζκηθή ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Ηζξαήι, ηεο 

Δπηηξνπή χλδεζεο ΔΔ-Ηζξαήι θαη δέθα ππνεπηηξνπψλ επέηξεςε ζηηο δχν πιεπξέο λα 

πξνρσξήζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο χλδεζεο θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο." 

χκθσλα κε ηελ απηή ηελ έθζεζε, ε δηκεξήο ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζπλέρηζε λα πξνρσξά. Δθηφο απφ ηηο ηαθηηθέο 

επαθέο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, έλα  ζπλέδξην ΔΠΓ κεηαμχ 

Ηζξαήι-ΔΔ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ζην Ηζξαήι κε ζέκα ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ηε ζηξαηνιφγεζε ησλ ηξνκνθξαηψλ - αλάιπζε θαη 

πξφιεςε. Ζ εθδήισζε, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ Ηζξαειηλνί, θξάηε κέιε θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Δπηηξνπήο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα αληαιιαγή απφςεσλ, 

εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη 

ηεο ζηξαηνιφγεζεο ηξνκνθξαηψλ
160

. 

χκθσλα κε ην Ηζξαειηλφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, νη ζρέζεηο ηνπ Ηζξαήι κε 

ηελ Δπξψπε θαη ηελ ΔΔ, αιιά ηδηαίηεξα κε ηα ζεζκηθά φξγαλα, έρνπλ βειηησζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Οη πνιπάξηζκεο επηζθέςεηο Δπξσπαίσλ εγεηψλ ζην Ηζξαήι 

απνηεινχλ κηα έλδεημε γηα απηή ηε βειηίσζε. Σν  πκβνχιην χλδεζεο ΔΔ-Ηζξαήι 

αλαθνίλσζε ζηηο 16 Ηνχληνπ ηνπ 2008 ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Σν 2007, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Tsipi Livni 

θίλεζε κία δηαδηθαζία αλαβάζκηζήο ησλ ζρέζεσλ θαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ ζπζηάζεθε 

κηα νκάδα εξγαζίαο  πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη θαη λα θαζνξίζεη ηνπο πθηζηάκελνπο 

αιιά θαη ηνπο λένπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο 

ΔΔ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί.  

χκθσλα κε ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, νη ζρέζεηο Ηζξαήι-ΔΔ ζα πξέπεη λα 

αλαβαζκηζηνχλ ζε ηξεηο ηνκείο: απμεκέλε δηπισκαηηθή ζπλεξγαζία, ζπκκεηνρή ηνπ 

Ηζξαήι ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη Οξγαληζκνχο θαη εμέηαζε ηεο πηζαλήο 

έληαμεο ηνπ Ηζξαήι ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά.  Ο Livni δήισζε: "... ήκεξα 

απνθαζίζακε λα αλαβαζκίζνπκε ηε ζρέζε καο αθφκε πεξηζζφηεξν ζε πνηθίινπο 

ηνκείο, φπσο νη εμήο: πνιηηηθή, νηθνλνκηθά, επηζηήκε, λνκηθή, πνιηηηζκφο, 

εθπαίδεπζε, αληηηξνκνθξαηία θαη πνιιά άιια ... "
161

. 

Μία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ ΔΔ, ζην πιαίζην ηεο 

αληηηξνκνθξαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλεξγαζία κε ην 

Ηζξαήι πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζπλνξηαθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφξνπ Ραθά 

ζηε Γάδα (2007), ζην πιαίζην ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη κε, επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ ηεο ΔΠΑΑ. Αθφκε, θαη ζε εζληθφ επίπεδν ππάξρνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα 

ζπλεξγαζίαο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2004, ν Ηζξαειηλφο ππνπξγφο Άκπλαο, Shaul Mofaz, 

ζπλάληεζε  ηνλ Ηηαιφ νκφινγφ ηνπ  Antonio Martino, θαη ζπκθψλεζαλ λα δηαζέζνπλ 

$ 181 εθαη. επξψ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ, 

φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  Οη επηζθέπηεο θαη νη αληηπξνζσπείεο απφ ηελ 

                                                            
160 Ari Syrquin (2008),European Commission report discusses EU-Israel relations, The Jerusalem Post, 
16 April. 
161 Israel Ministry of Foreign Affairs (2008), The EU upgrades its relations with Israel, 16 June. 
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ΔΔ παξαθνινπζνχλ θάζε ρξφλν ηε Γηεζλή Έθζεζε εζληθήο αζθάιεηαο ηνπ Ηζξαήι. Σν 

2006, αληηπξνζσπείεο απφ ηε Ρνπκαλία θαη ηε Ρσζία επηζθέθζεθαλ ηελ έθζεζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε ηζξαειηλέο εηαηξείεο αζθαιείαο. Ο 

επίζεκνο εθπξφζσπνο ηεο ξνπκαληθήο αζηπλνκίαο, Yon Fligrad, ζπκκεηείρε ζε κηα 

ζεηξά αζθήζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ 

αληηηξνκνθξαηηθή κνλάδα ηεο ηζξαειηλήο αζηπλνκίαο
162

.  

Σν επηέκβξην ηνπ 2007, ν Franco Frattini, Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο ζηα ζέκαηα 

ηεο Γηθαηνζχλεο, Διεπζεξίαο θαη Αζθάιεηαο, θαζφξηζε ηηο  πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηηξνκνθξαηηθή ζπλεξγαζία: "... Λέγεηαη ζπρλά φηη ε ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, ηδηαίηεξα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ... ε εκπηζηνζχλε κπνξεί λα 

εληζρπζεί απφ εκάο θπξίσο κε δχν ηξφπνπο: πξψηνλ κε ηελ εμαζθάιηζε φηη ππάξρεη 

ζαθέο θαη θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε φηη νη 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, θαη, 

δεχηεξνλ ,δεκηνπξγψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο  θνηλέο δηεζλείο εκπεηξίεο,  

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ αζθήζεσλ ... "
163

. Απηή ε δήισζε 

απμάλεη ηε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνλ αγψλα ηνπο θαηά ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο θαη κεξηθέο απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα απηφ. 

Οη πνιηηηθνί ηνπ Ηζξαήι αλακέλνπλ κηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

Δπξψπεο απέλαληη ζηελ Παιαηζηηληαθή ηξνκνθξαηία, ζαλ θπζηθφ επαθφινπζν ησλ 

πνιιαπιψλ απνθαιχςεσλ γχξσ απφ ηελ ηξνκνθξαηία ησλ Αξάβσλ θαζψο θαη άιισλ 

εζληθνθξφλσλ πνπ ήξζαλ ζην θσο ζην Λίβαλν. Οη απνδείμεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ 

ΟΑΠ ζαλ ππνρείξην ηεο ΔΓ, κε δηαζπλδέζεηο κε δηάθνξεο θπβεξλήζεηο (αιιά φρη 

ζαλ επίθεληξν), δελ ελέπλεπζαλ θηλήζεηο πνπ λα νδεγνχλ ζε επίζεκε δηαθπβεξλεηηθή 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην Ηζξαήι θαη ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Σν Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην αξθέζηεθε ζηελ Πξφηαζε Δπίιπζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθηλνχκελε απφ 

ην θξάηνο ηξνκνθξαηία ελάληηα ζε πεξηνρέο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ ρεηηδφκελσλ 

Κξαηψλ, ε νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθεξφηαλ ζηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζε θξάηε ηεο 

Αλαηνιήο θαη ηξνκνθξάηεο164.  

5.2 Αμηνιόγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Ιζξαήι θαη ηεο ΔΔ 

Ζ αληηηξνκνθξαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ είλαη ζπκβαηέο ηηο επξσπατθέο αλάγθεο, φπσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ εμφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  θαη ηεο παξάλνκεο 

                                                            
162 The Israeli Ministry of Industry,Trade and labor (2006), Senior Russian and Romanian delegations 
to come to Security exhibition. 6 June. http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2212DF12-36DD-
48AFB510-A886F0269E14.htm?wbc_purpose=B  
163 Franco Frattini (2007),EU Counter-Terrorism Strategy, Speech/07/505, 5 September. 
164 Noemi Gal-Or (1987), Supressing terrorism: Problems of European Israeli Cooperation,p.312 ςτο  I. 

Greilsammer ,J.H.Weiler eds Europe and Israel:troubled neighbors. Berlin: European University 

Institute Series C 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2212DF12-36DD-48AFB510-A886F0269E14.htm?wbc_purpose=B
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2212DF12-36DD-48AFB510-A886F0269E14.htm?wbc_purpose=B
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κεηαλάζηεπζεο, αιιά κφλν εθ 'φζνλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηεξνχληαη 

απζηεξά
165

. Ζ ΔΔ δελ έρεη δεκηνπξγήζεη κία λέα Δπξσπατθή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ 

αθφκε. Ζ Europol βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ηεο ΔΔ 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Europol θαηά ηνπ δηεζλνχο εγθιήκαηνο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο εζηηάδνληαο ζε ζαθή επξσπατθά πξνβιήκαηα ή ζηηο επξσπατθέο 

δηαζηάζεηο ησλ πην παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ
166

. ε αληίζεζε κε ην Ηζξαήι, νη θχξηνη 

νξγαληζκνί θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ δελ είλαη ηα ππνπξγεία άκπλαο, αιιά ηα 

ππνπξγεία εζσηεξηθψλ θαη δηθαηνζχλεο. Ζ ΔΠΑΑ έρεη πνιχ κηθξή άκεζε ζχλδεζε κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

γηα ηελ Αζθάιεηα, ε έκθαζε ηεο EΠΑΑ δίλεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε, ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, ηελ επηβνιή 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ απνζηνιψλ. ε αληίζεζε κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή λνκνζεζία -φπνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζεκαληηθή 

ηζρχ- ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ππιψλα 

ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ
167

. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη δνκέο ηεο 

αζηπλφκεπζεο θαη άιισλ θξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απαξηίδνληαη απφ κηα πιεηάδα 

δηαζηάζεσλ θαη ζεζκψλ ηα νπνία δελ ελαξκνλίδνληαη θαη΄ αλάγθε κεηαμχ ηνπο 
168

. 

Δπηπιένλ, ζηα  ίδηα ηα ηδξχκαηα ππάξρνπλ εληάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ. Μία κφλν πηπρή απηψλ ησλ εληάζεσλ 

απνηεινχλ νη εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ Γξακκαηείαο, ηεο 

πξνεδξεχνπζαο ρψξαο θαη ηεο Δπηηξνπήο.  Δληφο ηεο Δπηηξνπήο, ππάξρνπλ 

πξνθιήζεηο  πνπ αθνξνχλ ζην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Δπηηξφπσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αληηκεηψπηζε ηξνκνθξαηίαο (Γηθαηνζχλεο, Διεπζεξίαο θαη Αζθάιεηαο, 

Φνξνινγίαο, Καηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, Δζσηεξηθήο Αγνξάο).  Δπηπιένλ, ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ απηφλνκσλ Οξγαληζκψλ ηεο ΔΔ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

ηξνκνθξαηία (FRONTEX, Europol, Eurojust, EDPS) πεξηπιέθεη ην ζπληνληζκφ. Ζ 

δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ,  φρη κφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, 

αιιά θαη κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο πλζήθεο ηνπ ΝΑΣΟ, επίζεο επεξεάδνπλ ην βαζκφ 

ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ ελψ ζπρλά παξακέλεη ζηάζηκε ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα. Γηα παξάδεηγκα, ην 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πηνζεηήζεθε απφ φια ηα 

θξάηε κέιε παξά κέρξη ην 2004. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2005, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δηαπίζησζε φηη 11 απφ ηα 25- ηφηε- θξάηε κέιε έθαλαλ  ιάζε θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ 

εληάικαηνο ζχιιεςεο ζην εζληθφ δίθαην. Χζηφζν, ηα θξάηε κέιε παξαρψξεζαλ ζην 

                                                            
165 Eilam Uzi (2005),A New European Security Identity, JCS,Tel Aviv University. 
166 Deflem Mathieu (2007), International Police Cooperation against Terrorism: Interpol and Europol in 
Comparison,. In Understanding and Responding to Terrorism, edited by Durmaz, H., Sevinc, B., Yayla 
A.S., and S. Ekici, 17-25. Amsterdam: IOS Press. 
167 Armitage David (2007), The European Union: Measuring Counterterrorism Cooperation, Strategic 
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168Deflem Mathieu (2007), International Police Cooperation against Terrorism: Interpol and Europol in 
Comparison. In Understanding and Responding to Terrorism, edited by Durmaz, H., Sevinc, B., Yayla 
A.S., and S. Ekici, 17-25. Amsterdam: IOS Press.   
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ζπληνληζηή κφλν έλα ζπκβνιηθφ πνζφ θαη πξνυπνινγηζκφ θαη δε ηνπ παξαρψξεζαλ 

θακία ιεηηνπξγηθή αξκνδηφηεηα
169

. 

Ζ θχξηα επζχλε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αληηηξνκνθξαηηθέο επξσπατθέο 

πνιηηηθέο παξακέλεη γηα ηηο επηκέξνπο θπβεξλήζεηο ησλ είθνζη επηά θξαηψλ κειψλ, 

κηα θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ κεηαμχ άιισλ ρσξψλ θαη 

ηεο ΔΔ.  Οη εζληθνί νξγαληζκνί είλαη  πην θαηάιιεινη γηα επηρεηξεζηαθέο θαη ηαθηηθέο 

επζχλεο ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηελ ελζσκάησζήο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

εζληθψλ αξρψλ θαη ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ, ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο 

θαζηεξσκέλεο επαθέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ νπνηαδήπνηε θεληξηθή ππεξεζία ηεο Δπξψπεο
170

. Χο εθ ηνχηνπ, 

ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Ηζξαήι παξακέλεη θπξίσο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Μηα άιιε πηπρή πνπ επεξεάδεη ηελ  έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο ΔΔ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ΔΠΓ πεξηιακβάλεη επίζεο 

αξαβηθά θξάηε, φπσο ε Αίγππηνο, ε Ηνξδαλία θαη ν Λίβαλνο, πνπ έρνπλ πνιηηηθέο θαη 

ηα ζπκθέξνληα αζθάιεηαο ηα νπνία ζπγθξνχνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ηζξαήι. 

Ο Giora Eiland, ν πξψελ επηθεθαιήο ηνπ ηζξαειηλνχ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθαιείαο, ηζρπξίδεηαη φηη ε ΔΔ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζξαειηλν-παιαηζηηληαθή 

ζχγθξνπζε ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαζψο ε ηειεπηαία έρεη επεξεάζεη ηελ επξσπατθή 

αζθάιεηα. Έηζη, ε ΔΔ έρεη πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο γηα 

ηεξκαηηζκφ απηήο ηεο δηέλεμεο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ΔΔ, ε αζθάιεηα ηνπ Ηζξαήι 

πξέπεη λα είλαη θαηνρπξσκέλε. Χζηφζν, ε αζθάιεηα ηνπ Ηζξαήι δελ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ αιιά πεξηζζφηεξν ζηηο  δηεζλείο 

ζπκβάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, αθφκε θαη αλ ην Ηζξαήι πξέπεη λα ζπκβηβαζηεί ή λα 

παξαρσξήζεη νξηζκέλα δσηηθά ζπκθέξνληα αμίδεη ηνλ θφπν πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπζεηεζεί ε ζχγθξνπζε (Eiland 2006).  

πκπεξάζκαηα 

Οη Δπξσπατθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ ηξνκνθξαηία έρνπλ 

δηακνξθσζεί θπξίσο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο απφ ηελ εζσηεξηθή θαη 

εγρψξηα ηξνκνθξαηία, θαη φζν ηφζν απφ ηε δηαζπλνξηαθή δηεζλή ηξνκνθξαηία. Πξηλ 

απφ ηελ 11ε επηεκβξίνπ, νη επξσπατθέο ρψξεο πξνζέγγηζαλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζε εζληθή βάζε θαηά θχξην ιφγν θαηά ησλ εζληθψλ νκάδσλ.  Χζηφζν, 

ε απμεκέλε ζπλεξγαζία ιακβάλεη ρψξα θαηά θχξην ιφγν εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, 

παξά ηηο θαηεζηεκέλεο δνκέο ηεο γηα ζπλεξγαζία ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
171

. 

Δπηά ρξφληα κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλα ζηελ εζσηεξηθή δηάζηαζε ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο  θαηαπνιέκεζε 
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ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηαμχ ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο ΔΔ εμαθνινπζεί  θχξην ιφγν 

δηελεξγείηαη ζε εζληθφ επίπεδν κε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Ζ Αληηηξνκνθξαηηθή πνιηηηθή θαη ζπλεξγαζία απνηειείηαη απφ έλα επξχ 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ θπκαίλνληαη απφ δειψζεηο πξνζέζεσλ, θαη 

πιεξνθνξηαθέο θαη αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο, κέρξη πνιχ κηθξέο παξεκβάζεηο θαη, 

ηέινο, κέρξη ηελ επξεία ρξήζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ
172

. Καηά ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα θαίλεηαη φηη ππήξμε πξφνδνο ζηε ζπλεξγαζία Ηζξαήι-ΔΔ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θπξίσο δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο. Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ,  ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη ηηο ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ πξέπεη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ, θαηά πξνηίκεζε απφ ην κνληέιν ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖΠΑ.  

Πξνο ην παξφλ, ε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε Δπξψπε θαη Ηζξαήι 

φζνλ αθνξά ηελ θαηεπζπλφκελε απφ ην θξάηνο ηξνκνθξαηία δείρλεη λα είλαη ειιηπείο. 

Σν Ηζξαήι είλαη επάισην ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηξνκνθξαηία, ε νπνία 

θαηεπζχλεηαη απφ θξάηε κε ηα νπνία ην Ηζξαήι είλαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε. Ζ 

Δπξψπε δηαηεξεί εηξεληθέο ζρέζεηο κε ηα θξάηε πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ 

ηξνκνθξαηία, ζε κηα πξνζπάζεηα λα επεθηείλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο ζρέζεηο κε απηά, 

ζε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηφζν ηεο ΔΓ φζν θαη ησλ Αξαβηθψλ θξαηψλ. 

Απηή ε θαηάζηαζε θαζηζηά επηηαθηηθή ηε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο. Όζν, ινηπφλ, παξακέλεη απηή ε απφζηαζε αλάκεζα 

ζηηο ζέζεηο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Ηζξαήι ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δελ αλακέλεηαη λα 

ππάξμεη πξφνδνο ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.   

 Πξνηάζεηο γηα ηε ζηξαηεγηθή  

• Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Ηζξαήι γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν κεηαμχ ππεξεζηψλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ, 

παξνρήο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη επηβνιήο ηνπ λφκνπ, γηα παξάδεηγκα, κε ηε 

κνξθή θνηλψλ αζθήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ. 

• Τπάξρεη αλάγθε λα εληζρπζεί ε αληαιιαγή εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα 

ζην Ηζξαήι θαη ζηηο επξσπατθέο δνκέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ.  

 

 

 

 

 

                                                            
172 Ian Lasser ( 2002), Coalition Dynamics in the War against Terrorism, The International Spectator 2: 
43-50. 
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6. «Νέεο πξνθιήζεηο γηα Δπξσ-Ιζξαειηλέο ζρέζεηο, κεηά ηνλ πόιεκν ζηελ 

Γάδα
173

» 

Dr. Claire Spencer Απξίιηνο 2009 

ρέζεηο ΔΔ-Ιζξαήι κεηά ηνλ πόιεκν ζηε Γάδα- Μηα επξσπατθή πξννπηηθή 

Δηζαγσγή 

Ζ απνπζία κνλαδηθήο θαη εληαίαο επξσπατθήο αληηκεηψπηζεο γηα ην Ηζξαήι 

θαζηζηά ηελ  αμηνιφγεζε ηνπ πνιέκνπ ζηε Γάδα (ηέιε ηνπ 2008-αξρέο ηνπ 2009) 

ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή.   Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρεη εκθαληζηεί έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ιφκπη (ππέξ θαη θαηά ηνπ Ηζξαήι), νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

επνπηηθψλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη πεξηπιέθνπλ ηε δηεμαγσγή εκπεξηζηαησκέλεο 

δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαζψο θαη ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά Ηζξαήι ζηελ 

Δπξψπε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί πφισζε θαη λα ππάξμεη πνιιή 

δεκφζηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαη  ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ 

ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ Ηζξαήι, θαη- απφ ηελ άιιε πιεπξά –ζε απηνχο πνπ είλαη 

πξφζπκνη λα ππεξαζπηζηνχλ ην Ηζξαήι θαη ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηνπ κε νπνηνδήπνηε 

θφζηνο. 

Απηφ πνπ είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηηο επξσπατθέο ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχγθξνπζεο ζηε Γάδα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν, πξηλ απφ ηε ζχγθξνπζε, ε ελεξγφο 

εκπινθή ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ είρε δηακνξθψζεη ην πεξηερφκελν θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα ην Ηζξαήι. Χο 

απνηέιεζκα, ππάξρεη κηα ηάζε λα «ππξνβνιήζνπλ θάπνηνη ηνλ αγγειηνθφξν» αληί λα 

δηεμάγνπλ νπζηαζηηθφ δηάινγν, ηδηαίηεξα ζε πην καθξνπξφζεζκα πξνβιήκαηα.  

χκθσλα κε ηελ επίζεκε θπβεξλεηηθή θαη ζπιινγηθή επξσπατθή πνιηηηθή, ηα 

πξάγκαηα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθά. Οη θνηλέο ζέζεηο θαη δξάζεηο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο σο  πξνο ην Ηζξαήι έρνπλ αθνινπζήζεη κηα δηαδξνκή δπν δηεπζχλζεσλ. Οη 

θνηλέο ζέζεηο, νη πνιηηηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ κε ην Ηζξαήι είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο θνηλέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία 

ζηε Μέζε Αλαηνιή. Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο Ηζξαειηλνχο θαη ηνπο Παιαηζηηλίνπο. Κνηλφο ζηφρνο ηεο 

ΔΔ γηα ηελ Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή (Middle East Peace Process -

MEPP) είλαη, ελ νιίγνηο, «κηα ιχζε δχν θξαηψλ κε έλα αλεμάξηεην, δεκνθξαηηθφ θαη 

βηψζηκν παιαηζηηληαθφ θξάηνο πνπ ζα ζπλππάξρεη κε ην Ηζξαήι θαη ηνπο ινηπνχο 

γείηνλεο. Απηή απνηειεί κηα εζηθή ζηάζε, θαη φρη έλα πιαίζην αλάιεςεο δξάζεο 

θαζψο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κπνξνχλ κφλν λα επηδηψμνπλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε απφ έμσ, ρσξίο λα επηδξνχλ απεπζείαο ηα ίδηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

ζέζεηο ηεο ΔΔ γηα ην δηεζλέο δίθαην. Αλαθνξηθά κε ην Ηζξαήι, «ε ΔΔ αλαγλσξίδεη ην 

δηθαίσκα ηνπ Ηζξαήι λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηνπ απφ ηηο επηζέζεηο, αιιά 

                                                            
173 Claire Spencer(2009), New Challenges for EU-Israel Relations after the Gaza War, 
http://www.iepn.org/images/stories/papers/spencer.pdf [θμερομθνία 26-03-2013] 
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ππνγξακκίδεη φηη ε ηζξαειηλή θπβέξλεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, 

ζα πξέπεη λα ελεξγεί ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ».
174

 Με ηελ εμαίξεζε ησλ 

δεκφζησλ δειψζεσλ θαη ηηο πεξηζηαζηαθέο πξνζθπγέο ζηνλ ΟΖΔ, ε ΔΔ δελ 

θαηφξζσζε λα βξεη ηα κέζα γηα λα κεηαθξάζεη ηελ πνιηηηθή απηή ζε πιαίζην 

αλάιεςεο δξάζεο.  

Έρνληαο επίγλσζε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ, απφ ην 2004 θαηά ηελ εθπφλεζε 

ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ΔΔ-Ηζξαήι ζην πιαίζην ηεο ΔΠΓ ηεο ΔΔ,  ε ΔΔ είρε σο 

ζηξαηεγηθή ην λα επηδηψμεη κε θίλεηξα, θαη φρη κε ην λα πείζεη ηηο δηαδνρηθέο 

ηζξαειηλέο θπβεξλήζεηο, γηα κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζηελ αλαδήηεζε ηεο εηξήλεο. Ζ 

πξνζέγγηζε ήηαλ ε ζηαδηαθή εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ δηκεξείο ζπκθσλίεο, φπσο ε άξζε ησλ δαζκψλ γηα ην 

95% ησλ ηζξαειηλψλ εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ ην Μάην ηνπ 2008 θαη ν 

Κνηλφο Αεξνπνξηθφο Υψξνο πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2009 (ηδίσο θαηά ην δηάζηεκα κεηά απφ ηε ζχγθξνπζε ζηε Γάδα). 

ην πιαίζην ησλ θχθισλ πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, νη δηκεξείο ζρέζεηο ΔΔ - 

Ηζξαήι εμαθνινπζνχλ λα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο αλνηθηέο ηζηνξηθέο ππνζέζεηο 

θαη φρη κε βάζε ηνπο νπζηαζηηθνχο δεζκνχο εκπηζηνζχλεο πνπ έρνπλ νηθνδνκεζεί 

ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ θαη ηζξαειηλψλ επηρεηξήζεσλ, επηζηεκνληθψλ θχθισλ 

θαη αζθάιεηαο. Μέρξη θαη ακέζσο πξηλ ηε ζχγθξνπζε ζηε Γάδα, νπφηε θαη 

θαηαςεθίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ην 

πξνηεηλφκελν πξφζζεην πξσηφθνιιν ρεδίνπ Γξάζεο ΔΔ-Ηζξαήι,  ην Ηζξαήι ήηαλ 

αθφκα ζε ηξνρηά δηαπξαγκάηεπζεο κηαο πεξαηηέξσ δφζεο βειηησκέλσλ ζπκθσληψλ 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

6.1 Δπηπηώζεηο ηεο Γάδαο θαη ε λέα ηζξαειηλή θπβέξλεζε 

Αξθεηέο απφ ηηο βειηηψζεηο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι ζην πιαίζην ηεο 

ΔΠΓ έιαβαλ ρψξα καθξηά απφ ην δεκφζην βιέκκα, κε ηξφπνπο πνπ ε ΔΔ ζα 

κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ρσξηζηά απφ ηηο δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο γηα 

ηελ Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ Ηζξαήι κε ηνπο 

Παιαηζηίληνπο. Μία απφ ηηο θχξηεο ζπλέπεηεο ηεο ζχγθξνπζεο ζηε Γάδα είλαη φηη 

έθαλε ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ πην δχζθνιν λα δηαηεξεζεί. 

Ζ αληίδξαζε θπβεξλήζεσλ ρσξψλ κειψλ ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη 

ζπιινγηθά  ζηελ Δπηρείξεζε «Cast Lead» ην Γεθέκβξην 2008-Ηαλνπάξην 2009, 

αθνξνχζε ηηο εηθαδφκελεο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ απφ ην Ηζξαήι, ηελ 

ππεξβνιηθή ρξήζε βίαο θαη ηελ αλεζπρία γηα ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Παιαηζηίληνη εμαηηίαο ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζπλφξσλ ηεο Γάδαο 

πξνο ηηο επίζεκεο ή ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο παξνρήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. ε 

θακία πεξίπησζε νη θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ ή νη αμησκαηνχρνη ηνπο δελ ακθηζβήηεζαλ 

ην δηθαίσκα ηνπ Ηζξαήι ζηελ απηνάκπλα ή ηελ αλάγθε λα ελεξγήζεη απνθαζηζηηθά 

                                                            
174 Δεσ περαιτζρω http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/eu-positions/eu_positions_en.htm  

http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/eu-positions/eu_positions_en.htm
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θαηά ησλ ελεξγεηψλ ηεο Υακάο, ηελ νπνία ε ΔΔ,  καδί κε ηηο ΖΠΑ θαη ην ίδην ην 

Ηζξαήι, ζεσξεί σο ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε.  

Ζ επξσπατθή θνηλή γλψκε, φκσο, ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πην 

δηραζκέλε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπ ππξήλα ησλ ακπληηθψλ δξάζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη απφ ηηο ΗΓΑ. Με ηηο αληηδξάζεηο λα έρνπλ θαηαιαγηάζεη, ν 

αληίθηππνο ηνπ ελαπνκείλαληνο επξσπατθνχ κπντθνηάδ ησλ ηζξαειηλψλ πξντφλησλ ( 

κε ην 3-5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηνπ Ηζξαήι λα θέξεηαη λα έρεη επεξεαζηεί
175

) 

θαη h ζπλερηδφκελε αξλεηηθή δεκφζηα γλψκε γηα ηελ ηζξαειηλή πνιηηηθή, απνηεινχλ 

ην ζθεληθφ, αλ φρη ηε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε, ζηηο πξνζαξκνγέο πνπ θαινχληαη λα 

θάλνπλ θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ηε λέα θπβέξλεζε ηνπ Ηζξαήι ε νπνία 

ζρεκαηίζηεθε ζηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 2009.  

Οη αξρηθέο αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλαζπηζκνχ Likud-

Labor- Yisrael Beiteinu εθθξάζηεθαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Σζερίαο 

Karel Schwarzenberg (εμ νλφκαηνο ηεο πξνεδξίαο ηεο ΔΔ), ηελ Γεξκαλίδα 

θαγθειάξην Άλγθεια Μέξθει, ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Βξεηαλίαο Γθφξληνλ Μπξάνπλ, 

ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο, ην Υαβηέ νιάλα θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

Hans-Gert Pöttering. Όιεο νη δειψζεηο δείρλνπλ ηελ απνπζία κηαο ζαθνχο δήισζεο 

ππνζηήξημεο γηα κηα ιχζε «δχν θξαηψλ» απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Benjamin 

Netanyahu, ν δξφκνο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Ηζξαήι ζα 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη ή λα επηβξαδπλζεί ζην άκεζν κέιινλ. Πξψηε ζηε ζεηξά γηα 

θαζπζηέξεζε ή αλαζηνιή είλαη κία πξνβιεπφκελε ζχλνδνο θνξπθήο ΔΔ-Ηζξαήι πνπ 

πξνβιεπφηαλ γηα ην Μάην ή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, καδί κε ηηο δηκεξείο ζπλαληήζεηο, 

φπσο ε ζχλνδνο θνξπθήο Γεξκαλίαο-Ηζξαήι πνπ ζα  δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ην 

ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ 2009
176

. 

Απηφ δε ζεκαηνδνηεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή πιεχζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ, 

πνιχ ιηγφηεξν δε κηα θίλεζε απνκφλσζεο ην Ηζξαήι ή ηνπνζέηεζεο πεξηνξηζκψλ 

ζηελ  χπαξμε ηνπ, φπσο έλαο θηλδπλνιφγνο ζρνιηαζηήο έρεη ππνζηήξημε
177

. Παξφια 

απηά νη δειψζεηο ππνδειψλνπλ φηη  ε ηζνξξνπία κεηαμχ κηαο έληνλε ζπλεξγαζίαο κε 

ην Ηζξαήι θαη κηαο εζηθήο ζηάζεο ζε ζρέζε κε ηελ Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζία ζηε 

Μέζε Αλαηνιή κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλεμεηαζηεί θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο. 

Πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη ηφζν νη αληημνφηεηεο 

ηεο επξσπατθήο θνηλήο γλψκεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ πνξεία πξνο ηα εκπξφο φζν ε 

αλάγθε γηα δηαθχιαμε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο ΚΔΠΠΑ. 

6.2 Σξόπνη γηα λα πάκε κπξνζηά  

                                                            
175 The guardian (2009), ‘Israel exports hit by European boycotts after attacks on Gaza’, 3 April 
www.guardian.co.uk  
176 Δεσ περαιτζρω, New Europe (2009), ‘EU and Palestine push Israel on a two-state solution’ 23 
March, New Europe www.neurope.eu;   
 
177 Caroline Glick(2009), Column One: Ending Israel’s conditional legitimacy’ , 3 April,  
Jerusalem Post 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.neurope.eu/
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Σν κφλν ζεκαληηθφ ζεκείν ξήμεο ζηε ζρέζε ΔΔ-Ηζξαήι είλαη ην κέιινλ ησλ 

Παιαηζηηλίσλ, θαζψο επίζεο θαη νη λνκηθέο θαη άιιεο επηπινθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ζπλερηδφκελε ηζξαειηλή θαηνρή ηεο Γπηηθήο Όρζεο θαη ηεο Γάδαο. Ζ πξφζθαηε 

πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ λα δηεπθξηλίζεη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη 

απφ ηζξαειηλέο εηαηξείεο απφ ηε Γπηηθή Όρζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εζσηεξηθέο ππνρξεψζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ 

λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο πψιεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Ηζξαειηλνχο Οηθηζκνχο.  Διιείςεη κηαο ιχζεο 

“δχν θξαηψλ”, ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο λνκηθά θαη πνιηηηθά 

εκπφδηα γηα ηελ πιήξε εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ην Ηζξαήι. 

  ην εγγχο κέιινλ, πνιιά ζα εμαξηεζνχλ απφ ηηο πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηδίσμε ηεο εηξήλεο κε ηνπο Παιαηζηηλίνπο πνπ ε λέα ηζξαειηλή θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ ζα πξνβάιιεη ηηο επφκελεο εβδνκάδεο. Οη δειψζεηο πάλησο ηνπ 

ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Liberman ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Ηζξαειηλή Κπβέξλεζε δελ 

δεζκεχεηαη απφ ηελ ζπλδηάζθεςε ηεο Αλάπνιεο (Annapolis process of 2007-8) 

απνθαιχπηνπλ φηη ε δέζκεπζε ηνπ Ηζξαήι γηα ην «road map» ηνπ 2003 δελ απνηειεί 

θαη δέζκεπζε γηα κηα ιχζε δχν θξαηψλ. 

Δπί ηνπ παξφληνο κφλν ηα ΜΜΔ θάλνπλ εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηα επηπιένλ 

δεδνκέλα πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηελ πνιηηηθή απηή, θαζψο ηα δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ 

θπβεξλψληνο ζπλαζπηζκνχ βξίζθνληαη αθφκε ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο 

Πξσζππνπξγφο Netanyahu έρεη δεζκεπηεί πξνζσπηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παιαηζηηληαθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Όρζε, αιιά κε ην ηίκεκα- ζχκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα- λα ζπλαηλέζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Avigdor Lieberman γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ «άθξσο ακθηιεγφκελσλ» επνηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Όρζεο 

πνπ είλαη γλσζηή σο «Δ1»
178

. Μφιηο νινθιεξσζεί ν νηθηζκφο απηφο ζα νδεγήζεη 

ζηελ απνθνπή ηεο Αλαηνιηθήο Ηεξνπζαιήκ απφ ηε Γπηηθή Όρζε, πξνδηθάδνληαο έηζη 

ηηο απαηηήζεηο ησλ Παιαηζηηλίσλ γηα ηε δηαηήξεζε ζπλερηδφκελσλ δεζκψλ κεηαμχ 

ηεο Γπηηθήο Όρζεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Ηεξνπζαιήκ, ζην πιαίζην κηαο ελδερφκελεο 

ιχζεο ησλ δχν θξαηψλ. 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο ΔΔ, νη δεκφζηεο θαηαγγειίεο ηεο ηζξαειηλήο επνηθηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ επαλεηιεκκέλα απνηχρεη λα αλαθφςνπλ ηελ εμάπισζή ηνπο. 

Παξφκνηεο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Condaleeza 

Rice θαη άιισλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ ησλ ΖΠΑ πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο ηζξαειηλέο θπβεξλήζεηο απφ ηελ ΔΔ επίζεο 

απέηπραλ. Ζ δήισζε (12 Μαξηίνπ 2009) ηεο Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ πνπ εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο ηζξαειηλέο θαηεδαθίζεηο νηθηψλ ζηηο παιαηζηηληαθέο 

γεηηνληέο ηεο Al-Bustan θαη Silwan δίπια ζηελ Παιηά Πφιε ηεο Ηεξνπζαιήκ είλαη ε 

ηειεπηαία απφ κηα ζεηξά δειψζεσλ ηεο ΔΔ πνπ είραλ πεξηνξηζκέλν -ή θαη θαζφινπ- 

απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα. 

                                                            
178 Haaretz (2009),‘Netanyahu: I will hold peace talks with Palestinian Authority’, 25 March, 
www.haaretz.com 
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Δλψ ε επνηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη ε ΔΔ δεζκεχεηαη λνκηθά λα 

κελ ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Ηζξαήι γηα πεξαηηέξσ επελδχζεηο ζηελ 

παιαηζηηληαθή νηθνλνκία ζηε Γπηηθή Όρζε. Σα Οηθνλνκηθά ρσξίο ηελ πνιηηηθή 

πξφνδν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ εληφο ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλφξσλ ηνπ 

Ηζξαήι. Υσξίο ην θάιπκκα ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα 

απνηέιεζκα δχν θξαηψλ, νη θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ ζα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο θαη λνκηθέο πξνθιήζεηο απφ ηνπο δηθνχο ηνπο ςεθνθφξνπο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι ζηε Γπηηθή Όρζε. 

Απηφ δείρλεη ηελ αλάγθε ζχληαμεο κηαο αλαζεσξεκέλεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ε 

νπνία ζα πξνζδηνξίζεη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ησλ ηζξαειηλψλ ελεξγεηψλ κε θαιχηεξε 

ζαθήλεηα θαη ρσξίο λα  πξνζπαζεί λα καληέςεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ 

θαηεζηεκέλσλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη ελδέρεηαη λα θπβεξλήζνπλ κφλν γηα 

κεξηθνχο κήλεο. Αλ ε άζθεζε νηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ζηαζεξά ησλ 

ηζξαειηλψλ θπβεξλήζεσλ, αλεμαξηήησο ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο, ζα 

εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηελ ΔΔ λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο επηπηψζεηο ηεο ινγηθήο 

πνπ δηέπεη απηή ηε δξάζε. Αλ απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηαηήξεζε 

ηνπ ειέγρνπ ηνπ Ηζξαήι ζε ζεκεία-θιεηδηά ηεο Γπηηθήο Όρζεο κε ηξφπνπο πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα εμαξηεκέλνπ ή 

δπζιεηηνπξγηθνχ παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο, θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ ελδερνκέλνπ απηνχ ηειείσο, ηφηε ε ΔΔ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη πην 

άκεζα ην καθξνπξφζεζκν φξακα πνπ νη Ηζξαειηλνί αμησκαηνχρνη ραξάζζνπλ γηα ηελ 

γεληθφηεξε πεξηνρή.  

Απηφ πνπ δελ είλαη θαιά θαηαλνεηφ ζηελ Δπξψπε είλαη ην πψο νη 

ππνλννχκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (αληί γηα ηελ ιχζε ησλ δχν θξαηψλ) ζα 

εμππεξεηήζεη ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο αζθάιεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ηζξαήι. 

Ζ ιχζε ηνπ «ελφο θξάηνπο» είλαη θαηαλνεηφ φηη είλαη ε ιηγφηεξν πξνηηκψκελε 

επηινγή γηα ην Ηζξαήι, ιφγσ ηνπ δεκνγξαθηθνχ βάξνπο ησλ κε Δβξαίσλ πνιηηψλ πνπ 

απηφ ζπλεπάγεηαη. Οη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο πνπ είλαη ήδε εκθαλείο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ Ηζξαήι ζήκεξα δείρλνπλ φηη πάλσ απφ ην 20% ησλ ηζξαειηλψλ πνιηηψλ είλαη 

Άξαβεο θαη, ρσξίο αξαβηθέο πξνζζήθεο, πεξίπνπ ην 25% ησλ Ηζξαειηλψλ είλαη κε 

Δβξαίνη. Δπηπιένλ, ε αφξηζηε ζπλέρηζε ηεο ηζξαειηλήο θαηνρήο θαη ηεο ζπγθξάηεζεο 

ηνπ παιαηζηηληαθνχ πιεζπζκνχ ζηε Γπηηθή Όρζε θαη ηε Γάδα είλαη κε βηψζηκε 

καθξνπξφζεζκα, φπσο είλαη θαη ε απνκάθξπλζε ή ε έληαμή ηνπο ζε γεηηνληθά θξάηε. 

Όπσο θαη ηψξα, κηα παξαηεηακέλε θαηνρή ζα ζπλερίζεη λα είλαη αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο ηφζν απφ θξαηηθνχο φζν θαη κε θξαηηθνχο θνξείο ζε φιε ηελ 

επξχηεξε κνπζνπικαληθή θαη αζηαηηθή πεξηνρή θαη ζα παξαηείλεη ην είδνο ηεο βίαηεο 

καρεηηθήο  δξάζεο πνπ απεηιεί ηελ αζθάιεηα ηνπ Ηζξαήι ζήκεξα. 

Ζ ΔΔ ζα πξέπεη, επνκέλσο ,λα ζπλεξγαζηεί ζηελφηεξα κε ηνπο ηζξαειηλνχο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο πάλσ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πνπ ζα 

επηθεληξψλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο επηινγέο πνπ αληηκεησπίδεη ην Ηζξαήι, θαη ην 

πψο νη Ηζξαειηλνί αμηνινγνχλ ηε βησζηκφηεηα απηψλ ησλ επηινγψλ ηνπο.  
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Ζ εκπεηξία ηεο ίδηαο ηεο Δπξψπεο γηα ηε δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη ηηο 

αζχκκεηξεο επηρεηξήζεηο αζθάιεηαο πξέπεη επίζεο λα πξνσζεζνχλ σο νινέλα θαη πην 

ζρεηηθέο κε ηελ ηζξαειηλή- παιαηζηηληαθή ζχγθξνπζε,  ηδίσο κε δεδνκέλε ηελ 

πξνζθάησο ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ελφο αξηζκνχ επξσπατθψλ ζηξαηψλ ζην Ηξάθ θαη 

ην Αθγαληζηάλ. Αλ ε ιχζε δχν θξαηψλ παξακέλεη έλαο πξαγκαηνπνηήζηκνο ζηφρνο 

ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ πνπ αλαλεψλνληαη κε ηελ Παιαηζηηληαθή Αξρή, νη 

θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα παξέρνπλ πξαθηηθή ππνζηήξημε κέζα 

απφ κηα πνηθηιία δηεζλψλ απνζηνιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επξσπατθψλ 

εληζρχζεσλ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πξνζσξηλψλ δπλάκεσλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην 

λφηην Λίβαλν κεηά ηε ζχγθξνπζε ηνπ 2006 κε ηε Υεδκπνιάρ.  

Ζ ΔΔ ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλδέεη πην ζπλεηδεηά ηε δηπισκαηία θαη ηηο 

πνιηηηθέο δξάζεηο κε ηηο πξαγκαηηθέο πξνφδνπο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηηο δηκεξείο 

ζρέζεηο κε ην Ηζξαήι. Γελ είλαη πιένλ αθξηβέο λα αλαθέξνπκε ηελ ΔΔ σο θίιν κφλν 

ησλ Αξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη σο ερζξφ ησλ βαζηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Ηζξαήι. 

Σν Ηζξαήι είλαη κφλν ην έλα απφ ηα δχν θξάηε «Euro-Med» (ην Μαξφθν είλαη ην 

άιιν) πνπ έρεη επηηχρεη πξνρσξεκέλε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΔΔ- εηαίξνπο.  Ζ 

Γηπισκαηία ηεο ΔΔ δε πεξλάεη μεθάζαξα ηα βαζηθά ηεο κελχκαηα ζηελ ηζξαειηλή 

θνηλή γλψκε πνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά σο πξνο ηε ζχλζεζε θαη ηηο πξννπηηθέο απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηνπ Όζιν. Γελ αξθεί λα αιιάμεη κφλν ην κήλπκα ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηε λέα 

δπλακηθή ηνπ Ηζξαήι, αιιά πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

Δπξσπαίνη αιιειεπηδξνχλ κε επξχηεξα ηκήκαηα ηεο ηζξαειηλήο θνηλσλίαο.  

'Έλα βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ν 

θαζνξηζκφο καθξνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε ελζσκάησζε ηνπ 

Ηζξαήι ζηελ Δπξψπε. Απηφ δελ πξέπεη λα γίλεη κε ρξήζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

αιιά κε ηελ γλσζηνπνίεζε πξνο ην Ηζξαήι ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο απφ ηελ κε 

χπαξμε κεγαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ θαη κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ηεο ζεζκνχο 

φπσο ε "Έλσζε ηεο Μεζνγείνπ". Οη επηινγέο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ην Ηζξαήι δελ 

κπνξνχλ θαη δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κεζνπξφζεζκεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ ζε βάξνο ηεο καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο γεηηνληθέο 

ηνπ ρψξεο. Δίλαη θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ λα μεθαζαξίζεη ζην Ηζξαήι φηη κηα ηέηνηα 

επηινγή δελ ζπκβαδίδεη κε ηα δηθά ηεο ζρέδηα γηα ηελ πεξηνρή θαη φηη είλαη θαζήθνλ 

ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ηζξαήι λα βξεη ηξφπνπο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε  απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ. 

Σέινο,  ζεσξείηαη ζπρλά δεδνκέλν φηη ε ΔΔ δελ κπνξεί λα πεηχρεη θάηη ζε 

ζρέζε κε ην Ηζξαήι ρσξίο ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ Ζ.Π.Α. Απηφ είλαη αιήζεηα απφ 

πνιηηηθήο άπνςεο θαη ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. Παξφια απηά, ζε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ε εμάξηεζε ηνπ Ηζξαήι απφ ηηο ρξεκαηηθέο εληζρχζεηο πνπ 

ιακβάλεη απφ ηηο Ζ.Π.Α. γηα λα θαιχςεη ηηο εμνπιηζηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηνπ ηζνδπγίνπ (ην 45% ηνπ νπνίν αθνξά ηελ ΔΔ) δελ είλαη 

κηα ζηξαηεγηθή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο. Ο πξφεδξνο Obama 

έρεη δειψζεη φηη ππνζηεξίδεη ηελ ιχζε ησλ δχν θξαηψλ αιιά κέλεη λα γίλεη γλσζηφ 
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ην πσο απηή ε ππνζηήξημε ζα κεηαθξαζηεί ζε πξάμεηο. Παξφια απηά ε πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο Obama θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε επίπεδν πεξηνρήο 

παξά ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ρσξψλ θαη έηζη ε αλάγθε επίιπζεο ησλ παιηψλ 

δηαθνξψλ έρεη αλέβεη ζηελ ιίζηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ Μέζε Αλαηνιή νη 

νπνίεο είλαη επίζεο ζε επίπεδν πεξηνρήο.  

 

 

 

 

4
ν
 ΜΔΡΟ  

7.ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΥΩΡΙ ΣΗΝ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΔΛΟΤ ΔΝΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟ 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑ ΣΙ ΥΔΔΙ ΙΡΑΗΛ-Δ.Δ. 

Δλ θαηαθιείδη, κηιάκε γηα κηα ελζσκάησζε ρσξίο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. 

Απηφ αλαθέξεη ην παξαθάησ θέθαιαηνο ησλ Sharon Pardo & Joel Peters ζην βηβιίν 

κε ηίηιν:Uneasy Neighbors-Israel and European Union
179

. 

«Τίποηα δεν είναι δςναηό σωπίρ ηον άνθπωπο, ηίποηα δε διαπκεί σωπίρ θεζμούρ»   Jean 

Monet, 1978 

H αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο  ηζρπξνύ ζεζκηθνύ ππόβαζξνπ 

ην πξψην κηζφ ηνπ 2007, ιίγν πξηλ ε Γεξκαλία αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηεο 

Δ.Δ., ην Ηζξαήι έπεηζε ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε φηη ε Δ.Δ. ζα έπξεπε λα 

επαλεμεηάζεη ηε δηαθήξπμε ηνπ Έζζελ (1994). ηε ζπλάληεζε ησλ αξρεγψλ θξαηψλ 

ζην Έζζελ ην Γεθέκβξην ηνπ 1994 νη εγέηεο ηεο Δπξψπεο θαηέιεμαλ φηη ην Ηζξαήι 

ζα έπξεπε λα απνιαχζεη έλα «εηδηθφ θαζεζηψο» ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ Δ.Δ.  Χζηφζν, 

νχηε ην Ηζξαήι νχηε ε Δπξψπε ζθέθηεθαλ ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηη ζα 

ζπλεπαγφηαλ απηφ ζηελ πξάμε. 

Χο απάληεζε ζην ελ ιφγσ αίηεκα ηνπ Ηζξαήι, ην Ηζξαήι θαη ε Δ.Δ. 

δεκηνχξγεζαλ ην Μάξηην ηνπ 2007 ηε ιεγφκελε «Οκάδα Πξνβιεκαηηζκνύ» 

(Reflection Group). Ζ  νκάδα απηή αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ηα ζεκεία ζηα νπνία ε 

ζρέζε Ηζξαήι-Δ.Δ. ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί.  Tν πκβνχιην χλδεζεο Δ.Δ-Ηζξαήι 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ζην Λνπμεκβνχξγν θαη -βαζηζκέλν ζηα 

πξνεγνχκελα  επξήκαηα ηεο Οκάδαο Πξνβιεκαηηζκνύ- απνθάζηζε λα δηεπξχλεη ην 

πεδίν ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ηζξαήι θαη ΔΔ. Ζ αλαβάζκηζε ησλ δεζκψλ Ηζξαήι θαη 

Δ.Δ. ζα πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηξεηο μερσξηζηέο «ζθαίξεο» (i) πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ απμεκέλσλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ ππνπξγψλ ησλ 

                                                            
179 S.Pardo &J.Peters (2010), Uneasy Neighbors. Israel and European Union, Lexington books, United 
Kington. 
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θξαηψλ, ησλ αλψηεξσλ ππαιιήισλ θαη βνπιεπηψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη 

ζεζκνζέηεζε ελφο δηαιφγνπ Ηζξαήι- ΔΔ. (ii) πκκεηνρή ηνπ Ηζξαήι ζε Δπξσπατθέο 

ππεξεζίεο, νκάδεο εξγαζίαο θαη πξνγξάκκαηα – κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

ζχγθιηζεο πξνο ην Δπξσπατθφ θεθηεκέλν  (iii) Δλζσκάησζε ηνπ Ηζξαήι ζηελ Δληαία 

Δπξσπατθή Αγνξά. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008, ε Δπξσπατθή Έλσζε επαλαβεβαίσζε ζηηο Βξπμέιιεο 

ηελ πξφζεζή ηεο λα αλαβαζκίζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην Ηζξαήι θαη εμέδσζε κία ζεηξά 

απφ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κε ην 

Ηζξαήι. Μεηαμχ άιισλ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ Βξπμειιψλ πεξηιάκβαλαλ: 

ηε ζχγθιηζε ζπλφδσλ θνξπθήο ζε επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ θαζψο επίζεο θαη ηξεηο 

ζπλαληήζεηο ην ρξφλν ζε επίπεδν ππνπξγψλ εμσηεξηθψλ. Δπίζεο ε Πξνεδξία ηεο ΔΔ 

απέθηεζε ην δηθαίσκα λα πξνζθαιεί ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ηνπ Ηζξαήι ζε κία απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο. Απηφ ζα επέηξεπε ηελ αθξφαζε Ηζξαειηλψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ απφ Οκάδεο Δξγαζίαο θαη επηηξνπέο θαη ζα ελζάξξπλε ηεο 

ελζσκάησζε ηνπ Ηζξαήι, ηε ζπκκεηνρή ζε πνιπκεξή θφξνπκ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηαθνηλνβνπιεπηηθνχ δηαιφγνπ
180

. 

 Ζ δήισζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ 

Βξπμειψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην Ηζξαήι λα αλαπηχμεη κηα ζηελφηεξε ζρέζε κε 

ηελ Δπξψπε. Παξά ηελ επηζπκία ηνπ Ηζξαήι λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ επξσπατθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, ην Ηζξαήι αθφκε δελ έρεη αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ φξακα γηα ηελ 

επηζπκεηή ζρέζε ηνπ κε ηελ Δ.Δ.  Ζ απνπζία ηεο νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο ζθέςεο 

ηνπ Ηζξαήι σο πξνο ηελ ΔΔ έρεη γίλεη αληηιεπηή απφ ηελ ΔΔ
181

.   

Τπάξρεη ε πηεζηηθή αλάγθε γηα αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηε ζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ Ηζξαήι-ΔΔ. Υσξίο ηελ χπαξμε ελφο πην 

δπλαηνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο ε δηαδηθαζία ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

ζρέζεσλ Ηζξαήι- ΔΔ λα ππνβαζκηζηεί ζε κηα ζεηξά άδεησλ δειψζεσλ θαη αλνχζησλ 

πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηζρπξνπνίεζεο ησλ δεζκψλ ηνπ 

Ηζξαήι κε ηελ ΔΔ απαηηεί θαη νη δχν λα εθπνλήζνπλ έλα κνληέιν πνπ ζα δηέπεη ηε 

κειινληηθή ηνπο ζρέζε. 

7.1 Μεξηθέο αξρέο γηα ηε ζπλεξγαζία ΔΔ-Ιζξαήι.   

Ζ ζπλεξγαζία ΔΔ-Ιζξαήι απνηειεί έλα λέν κνληέιν επζπγξάκκηζεο ηνπ 

Ηζξαήι κε ηελ ΔΔ ην νπνίν βξίζθεηαη έλα επίπεδν ρακειφηεξα απφ ηελ πιήξε έληαμε 

ηνπ σο κέινο ηεο ΔΔ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα άλνηγε λέεο πξννπηηθέο γηα ην Ηζξαήι 

φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία, θαη ζα ππνζηήξηδε ηε 

θηινδνμία ηνπ Ηζξαήι λα ελζσκαησζεί ζηηο επξσπατθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

                                                            
180 Council of  the European Union, “Council conclusions. Strengthening of the European Union’s 
Bilateral Relations with its Mediterranean Partners”, Council of the European Union, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/104571.pdf  
181 Benita Ferrero-Waldner (2007), “Bilateral Relations Between Israel and the European Union,” 
European Commission,27 September . 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/104571.pdf
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δνκέο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί,  φηη ε ζπλεξγαζία δελ απνηειεί έλα απιφ βήκα πξνο 

ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο. Απνηειεί κία λέα κνξθή ζχλδεζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ 

ζρέζεσλ Ηζξαήι-ΔΔ, πξψηα θαη θχξηα ζηα νηθνλνκηθά αιιά επίζεο θαη ζηελ 

πνιηηηθή, ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ/αλζξψπηλνπ ηνκέα. Χο ηφηε, ε ζπλεξγαζία απηή παξέρεη έλα βηψζηκν θαη 

πξαθηηθφ πιαίζην εξγαζίαο κέζα ζην νπνίν ην Ηζξαήι κπνξεί λα επηδηψμεη ηελ 

επηζπκία ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζεκαληηθά ζην ζρέδην ηεο Δπξσπατθήο ελζσκάησζεο. 

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην ηεο ζπλεξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ ζα σθειήζεη θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο θνηλήο θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο. Σν 

πξνηεηλφκελν κνληέιν απνξξίπηεη ηε ινγηθή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη απνζθνπεί ζην λα 

παξακείλεη ε ΔΠΓ επέιηθηε ψζηε λα επηηξέπεη ζηελ θάζε ρψξα-κέινο μερσξηζηά λα 

δηαθνξνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο θαηάζηαζε, ην επίπεδν θηινδνμίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ ΔΔ, ηελ αηδέληα κεηαξξπζκίζεσλ, ηηο επηδηψμεηο ηεο θαη ην επίπεδν 

ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο. Μπνξεί, αθφκε, λα ππεξεηήζεη σο κνληέιν 

γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΠΓ θαη λα αληηπξνζσπεχζεη κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή 

ηεο ηδηφηεηαο θξάηνπο-κέινπο γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο ΔΠΓ.  

ν Elman Brok, ν πξψελ πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ ηνπ ΔΚ, ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2008  ππνζηήξημε ζε άξζξν ηνπ πνπ αλέιπε ηελ έθζεζε γηα ηε 

«ηξαηεγηθή Γηεχξπλζεο» πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Κνκηζηφλ ην 2007 , φηη ε ΔΔ 

πξέπεη λα αλαπηχμεη «θάηη κεηαμχ ηεο ΔΠΓ θαη ηεο πιήξνπο έληαμεο». ηελ ίδηα 

βάζε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πηνζέηεζε κία απφθαζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΚ ζεσξεί φηη  «ην ελλνηνινγηθφ, πνιηηηθφ θαη λνκηθφ θελφ 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Πνιηηηθήο 

Γεηηνλίαο πξέπεη λα θαιπθζεί» έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γεηηφλσλ ηεο ΔΔ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο γείηνλεο ρψξεο πνπ, γηα ηελ ψξα, δελ απνιακβάλνπλ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ λα γίλνπλ κέιε ηεο ΔΔ, αιιά ηαπηφρξνλα πιεξνχλ θάπνηεο 

δεκνθξαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο, ε απφθαζε αλαθέξεη  φηη : ε ΔΔ πξέπεη 

λα νξηνζεηήζεη έλα θνηλφ ηφπν βαζηζκέλν ζε θνηλέο ζηξαηεγηθέο πνπ θαιχπηνπλ, 

ζπγθεθξηκέλα, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο, νηθνλνκηθά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα, ην εκπφξην, ηελ ελέξγεηα, ηε κεηαθνξά, 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ αζθάιεηα, ηε κεηαλάζηεπζε, ηε 

κεηαθίλεζε ρσξίο βίδα, θαη ηελ εθπαίδεπζε, …. [ην ΔΚ] … είλαη πεπεηζκέλν φηη νη 

θνηλέο πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ απφ θνηλνχ κε 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο έρνληαο ζαλ  βάζε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαη πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε επαξθή νηθνλνκηθή βνήζεηα…. [ην ΔΚ]  

ζεσξεί φηη, ζε πξψηε θάζε, απηέο νη ζρέζεηο ζα κεηαθξαζηνχλ ζηελ θαζηέξσζε κηα 

Πεξηνρήο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ, θαη ζα  αθνινπζήζεη ε αλάπηπμε ζηελφηεξσλ 

ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο European Economic Area 
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Plus (EEA+), κηαο Δπξσπατθήο Κνηλνπνιηηείαο ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ 

πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο
182

.Σν δήηεκα ησλ "εηδηθψλ ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ" κε ηα 

κε-κέιε ηεο ΔΔ αλαθέξζεθε επίζεο ζε κία απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).  

7.2  Σν Θεζκηθό πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Ιζξαήι  

Οη ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι δελ αληαλαθινχλ ζηε δεδνκέλε ζηηγκή ηελ ηδέα κίαο 

φιν θαη ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο. Ζ ζρέζε απηή πξέπεη λα πεηχρεη έλα πςειφηεξν 

επίπεδν ελζσκάησζεο, κε ηελ ελίζρπζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ελ 

φςεη ησλ «εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ» ζην Άξζξν 188Μ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαη 

δεδνκέλνπ ηνπ δπλακηζκνχ θαη ηεο επξείαο έθηαζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Ηζξαήι, δελ 

ζα ήηαλ ζπλεηφ λα ζηεξηρηεί κφλν ζηελ ηξέρνπζα ραιαξή ζπλεξγαζία Δπξψπεο-

Μεζνγείνπ γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Μεζνγεηαθήο ΔΠΓ ησλ ζρέζεσλ ΔΔ - Ηζξαήι 

-νλνκαζηηθά, ζην πκβνχιην χλδεζεο, ηελ Δπηηξνπή χλδεζεο θαη ηηο ππνεπηηξνπέο 

θαη νκάδεο εξγαζία. Γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο θαη ηε κειινληηθή αλάπηπμε, ε 

ζπλεξγαζία ΔΔ-Ηζξαήι ζα έπξεπε λα εληζρχζεη ην ραιαξφ ηξέρνλ πιαίζην θαη ηειηθά 

λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ζεζκηθφ ζχζηεκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα δηαδξαζηηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα ζπλδέεη ην 

Ηζξαήι θαη ηελ ΔΔ κε έλα δίθαην ηξφπν, ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε δχν ππιψλεο: ηνπο ζεζκνχο ηεο ΔΔ θαη ην πην ραιαξφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσκεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο/ Έλσζεο γηα ηε Μεζόγεην-ΔΠΓ  (EMP/UFM-

ENP).  

Χζηφζν, ρξεηάδνληαη κεξηθνί λένη ζεζκνί, ηδίσο γηα ηε ιήςε θνηλψλ 

απνθάζεσλ θαη ηε ξχζκηζε λνκηθψλ δηαθνξψλ. Τπάξρεη ε ειπίδα φηη ην ζεζκηθφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ΔΔ Ηζξαήι ζα αληαλαθιά ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο, θαη ζα θαηαζηήζεη 

ηελ ζπλεξγαζία ζε έλα κεραληζκφ ζπκβνπιεπηηθήο θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ 

πεξηνξίδνληαο ηνλ -πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ΔΔ-ραξαθηήξα ησλ ππαξρνπζψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηζξαήι. 

7.3 Γηαηεξώληαο ηελ Οκνηνγέλεηα 

O ζηφρνο ηεο νκνηνγέλεηαο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ζπλεξγαζίαο 

ΔΔ-Ηζξαήι θαη  ζα πξέπεη θαη ηα δχν κέιε λα δηαηεξνχλ εληαία εξκελεία ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλεξγαζία ζα 

έρεη ην δηθφ ηεο νξηνζεηεκέλν λνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζην Κνηλνηηθφ 

δίθαην. Γηα ράξε ηεο νκνηνγέλεηαο, φιε ε ζρεηηθή Κνηλνηηθή Ννκνζεζία ζα πξέπεη  λα 

εξκελεπζεί ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ ρσξίο πξνθαηαιήςεηο σο πξνο ηελ 

αλεμαξηεζία  ζεζκψλ ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Ηζξαήι,  πεξηιακβάλνληαο θπζηθά ζηε 

Δπξσ-Ηζξαειηλή ζπλεξγαζία ην Γηθαζηήξην πλδηαιιαγήο θαη Γηαηηεζίαο. H Δπξσ-

                                                            

182 Parliament of the European Union (2008), “European Parliament Resolution of the 10 July on the 
Commission’s 2007 Enlargement Strategy paper, (2007/22719(INI)|”,Parliament of the European 
Union, 10 July: paragraphs 18-20 
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Ιζξαειηλή Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ην Δπξσ-Ηζξαειηλφ Γηθαζηήξην 

πλδηαιιαγήο θαη Γηαηηεζίαο, καδί, ζα ιάκβαλαλ ζνβαξά ππφςε ηηο αξρέο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΔΚ. Σειηθά, ηα Ηζξαειηλά δηθαζηήξηα 

ζα επηηξέπνληαλ λα ξσηήζνπλ ην Γηθαζηήξην πλδηαιιαγήο θαη Γηαηηεζίαο γηα ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ηνπο γλψκε ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο ζπλεξγαζίαο.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηε ζπλεξγαζία, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε Ηζξαειηλή Μφληκε Δπηηξνπή 

ζα ζπλεξγάδνληαλ, ζα αληάιιαζαλ πιεξνθνξίεο θαη ζα ζπκβνχιεπαλ ε κία ηελ άιιε 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνιηηηθήο επνπηείαο αιιά θαη γηα κεκνλσκέλεο ππνζέζεηο. Καη νη 

δχν πιεπξέο ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ ησλ πνιηηψλ.  ηελ 

πεξίπησζε δηαθσληψλ πάλσ ζε κία θαηαγγειία θάζε ζεζκφο ζα επηηξέπεηαη λα 

αλαθέξεη ην ζέκα ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.   

Δθαξκφδνληαο ηε ζπλεξγαζία 

Σν Ηζξαήι θαη ε ΔΔ πξέπεη λα ιάβνπλ φια ηα πηζαλά κέηξα γηα λα 

βεβαηψζνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ζπλεξγαζίαο. Μεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο πκθσλίαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη νη δχν πιεπξέο ρξεηάδεηαη λα εγθξίλνπλ ηελ παξνχζα ζπκθσλία θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο ζεζκνχο. Δίλαη μεθάζαξν φηη ην Ηζξαήι ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφζεη ηελ εζληθή ηνπ λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη ηα κέηξα πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα θέξνπλ ην Ηζξαειηλφ λνκηθφ ζχζηεκα ζε ζπκθσλία κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ζηελ ΔΔ, θαίλεηαη φηη, αθνινπζψληαο  ην 

άξζξν 188L(2) ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε Έλσζε δε πξέπεη λα ηξνπνπνηήζεη ην 

θνηλνηηθφ θεθηεκέλν (acquis communautaire) πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζεη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο νη δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην Άξζξν 188 M ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο  είλαη δεζκεπηηθέο απφ ηηο νδεγίεο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

Όπσο πεξηέγξαςε ην ΓΔΚ «Οη πξνβιέςεηο ηέηνησλ ζπκθσληψλ θαη κέηξσλ πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηέηνηεο ζπκθσλίεο γίλνληαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Κνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο φηαλ κπαίλνπλ ζε ηζρχ.
183

» 

Δλδερφκελε ζηήξημε απφ ηελ Δπξψπε θαη ην Ηζξαήι γηα ην κνληέιν ζπλεξγαζίαο 

Δλψ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπλεξγαζίαο δε παξνπζηάζηεθε νχηε ζηνπο 

αξρεγνχο ηεο Δπξψπεο νχηε ηνπ Ηζξαήι, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζα ππνζηεξίμνπλ ηε 

ινγηθή πίζσ απφ απηφ. Σν επηέκβξην ηνπ 2007, ε Δπηηξνπή ηεο ΔΔ νξγάλσζε κία 

δηεζλή δηάζθεςε ζρεηηθά κε ηελ ΔΠΓ, κε ηίηιν «Πξνσζψληαο ηελ ΔΠΓ «. ηελ 

ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ, ν πξφεδξνο Jose Manuel Barroso, ν πξφεδξνο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δήισζε φηη « H ΔΠΓ δελ είλαη, θαη πνηέ δελ ήηαλ θάηη πνπ 

ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο. Τπάξρνπλ ηφζεο εθδνρέο ηεο ΔΠΓ φζα θαη ηα κέιε 

ηεο. Γε κπνξνχκε θαη δε ζέινπκε λα αγλνήζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κειψλ καο 

… Με ηνλ θαζέλα απφ ηνπο εηαίξνπο ΔΠΓ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κία μερσξηζηή θαη 

                                                            
183 Court of Justice of the European Communities, Opinion 1/91 of Dec. 1991.ECR 1-6079 
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κνλαδηθή ζρέζε … Όζν ε πνιηηηθή αλαπηχζζεηαη, απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζα γίλεηαη 

φιν θαη πην έληνλε. Όηαλ μεθηλήζακε ηελ πνιηηηθή, έπξεπε λα θάλνπκε μεθάζαξν φηη 

ε πξνζθνξά πνπ ήηαλ ζην ηξαπέδη ήηαλ ίδηα γηα φινπο, ρσξίο δηαθξίζεηο. Αιιά φζν 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ αξρηθή πνιηηηθή, πξνζδνθψ φηη ζα βιέπνπκε έλα φιν θαη 

πην δηαθνξνπνηεκέλν ζθεληθφ, κε ηφζν δηαθνξεηηθά είδε ζρέζεσλ λα εμειίζζνληαη 

φζνη θαη νη εηαίξνη, αιιά πάληα ζην θνηλφ πιαίζην ηεο  ΔΠΓ
184

. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε κηα παξφκνηα γξακκή ζθέςεο. ε κία 

Αλαθνίλσζε κε ηίηιν  «Μία δπλαηή ΔΠΓ» πνπ εθδφζεθε πν Γεθέκβξην ηνπ 2007  

ππνζηεξίρζεθε φηη: ε ΔΠΓ πεξηιακβάλεη πνιχ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζε κία θνηλή 

πνιηηηθή. Ζ πξνζθνξά ηεο ΔΔ γηα βαζχηεξεο ζρέζεηο είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο 

εηαίξνπο. Όκσο, ε πξνζέγγηζε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θάζε ρψξα ζην πιαίζην 

ηεο ΔΠΓ παξέρεη επειημία θαη δηαθνξνπνίεζε, θαη ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο πηζαλέο 

απαληήζεηο φζεο θαη ρψξεο-εηαίξνη, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε 

εηαίξνπ, ην επίπεδν ηεο θηινδνμίαο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ ΔΔ, ηελ αηδέληα 

κεηαξξχζκηζεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ, θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε. Όζν 

εμειίζζεηαη ε πνιηηηθή ηφζν πην έθδειε ζα γίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε
185

. 

Ζ ινγηθή ηνπ κνληέινπ ΔΠΓ είλαη, επίζεο, πηζαλφ λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηηθψλ θχθισλ ηνπ Ηζξαήι. ην παξειζφλ ν πξσζππνπξγφο 

Binyamin Netanyahu εμέθξαζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

Ηζξαήι ζηελ ΔΔ. Σν 2002, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ είπε ζε 

κία ζπλέληεπμε ζην δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν φηη ην Ηζξαήι εμέηαδε ηελ ελζσκάησζή 

ηνπ ζηελ ΔΔ θαη ζα δεηνχζε ηε βνήζεηα ηεο Ηηαιίαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ
186

. Τπφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, o Netanyahu δήισζε ην 

2003 φηη ην Ηζξαήι εμέηαδε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ Δπξσδψλε. Ο αλαπιεξσηήο 

Πξσζππνπξγφο θαη Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Avigdor Liberman,  αλαθνίλσζε επίζεκα 

ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ έληαμε ηνπ Ηζξαήι ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ. Σν 2007, ππφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ ηξαηεγηθψλ 

Τπνζέζεσλ, ν Liberman αλαθνίλσζε φηη «νη ζηφρνη ηνπ Ηζξαήι πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηπισκαηία θαη ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη: « έληαμε ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ 

ΔΔ»
187

. Οκνίσο, ν θχξηνο ηδενινγηθφο άμνλαο ηνπ θφκκαηνο ηνπ Liberman (Yisrael 

Beytenu) ελ φςεη ησλ γεληθψλ εθινγψλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009, ζπλνςίδνληαλ 

ζηελ δήισζε «έλαο απφ ηνπο μεθάζαξνπο ζηφρνπο ηνπ Yisrael Beytenu είλαη ε 

έληαμε ηνπ Ηζξαήι ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ.
188

»  

                                                            
184 Jose Manuel Barroso (2007), “ Shared Challenges, Shared Futures: Taking the Neighbourhood Policy 
Forward”, European Commission,3 September 
185 European Commission (2007), “ European Commission Communication from the Commission: A 
strong European Neighbourhood Policy, COM(2007) 774 final, European Commission 5 December, 
http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf  
186 “Israel Should Join the Europen Union,”Galatz-IDF Radio, 9 November 2002 
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188 Yisrael Beytenu, “Yiasrel Beytenu’s Vision”,Yiasrel Beytenu 2009, 
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Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε γηα ην ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ Δπξψ-Ηζξαειηλή 

πλεξγαζία κπνξεί λα απνδεηρζεί απφ επίζεκεο δειψζεηο  πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι. Σν Μάην ηνπ 2007, δχν κήλεο κεηά ηελ ίδξπζε 

ηεο Ηζξαειηλήο-ΔΔ Οκάδαο Πξνβιεκαηηζκνύ ν Πξεζβεπηήο Yossi Gal, ν ηφηε 

αλψηεξνο αλαπιεξσηήο γεληθφο δηεπζπληήο ησλ πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ ζην Ηζξαειηλφ 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ν ησξηλφο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ, δήισζε φηη 

«ην λέν κνληέιν ησλ ζρέζεσλ Ηζξαήι-ΔΔ δελ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα κνληέιν 

πνπ ππάξρεη».  ε απάληεζε απηνχ ν Πξεζβεπηήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην 

Ηζξαήι, Ramiro Cibrian Uzal, ακέζσο δηαβεβαίσζε φηη «δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο 

πνπ ην Ηζξαήι δε πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ κνληέιν γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ 

ΔΔ»
189

.  Σειηθά, θαίλεηαη λα ππάξρεη ηζρπξή ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ Ηζξαειηλψλ γηα 

κία εληζρπκέλε ζεζκηθή ζρέζε κε ηελ ΔΔ.  Οη Ηζξαειηλνί ζα ήζειαλ λα δνπλ ηηο 

ζρέζεηο Ηζξαήι-ΔΔ λα πξνρσξνχλ αθφκε βαζχηεξα απφ ην πξνηεηλφκελν EIP 

κνληέιν, κε κηα ηζρπξή πιεηνςεθία λα ππνζηεξίδεη ηελ Ηζξαειηλή ζπκκεηνρή ζηελ 

ΔΔ. ε κία έξεπλα ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2009, ην 69% απφ ηνπο εξσηεζέληεο είηε 

«ππνζηήξηδαλ έληνλα» ή «ππνζηήξηδαλ ιίγν» ηελ ηδέα φηη ην Ηζξαήι πξέπεη λα 

εληαρζεί ζηελ ΔΔ
190

. 

Ο ξπζκφο ηεο νπνηαζδήπνηε αλαβάζκηζεο ησλ ζρέζεσλ Ηζξαήι-ΔΔ είλαη 

άκεζα εμαξηεκέλνο απφ ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, θαη απφ ηελ εηνηκφηεηα ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Ηζξαήι ζην λα 

πξνρσξήζεη ζε κία ιχζε δχν θξαηψλ. Μία ζεηηθή εμέιημε ζην ζέκα Ηζξαήι-ΔΔ ζα 

ζπληεινχζε ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα θάζε αλαβάζκηζε ζην εγγχο 

κέιινλ θαη ηελ πηζαλή εθαξκνγή ηεο Δπξψ-Ηζξαειηλήο πλεξγαζίαο, ελψ αξλεηηθέο 

εμειίμεηο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαζηνιή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

πκπέξαζκα: Παξέρνληαο έλα κεραληζκό γηα ηελ ώζεζε ησλ ζρέζεσλ Ιζξαήι-

ΔΔ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο πξαγκαηηθφο ρψξνο γεηηνλίαο ΔΔ-Ηζξαήι 

θαίλεηαη επείγνπζα ε αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο ζεζκηθήο ππνδνκήο θαη δνκήο ησλ 

ζρέζεσλ ΔΔ-γεηηφλσλ γεληθά αιιά θαη Ηζξαήι-ΔΔ ζπγθεθξηκέλα. Αιιηψο, ζχκθσλα 

κε ηνλ Jean Monnet, “νη κεγάιεο ηδέεο θαη αξρέο είηε παίξλνπλ απζηεξή κνξθή κε ηε 

κνξθή ζεζκψλ ή εμαθαλίδνληαη ζηε ξεηνξεία θαη ηειηθά πεζαίλνπλ». Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε ΔΠΓ δε πξέπεη λα κείλεη ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο δηπισκάηεο 

κφλν, σο θνπξειηαζκέλε ζεκαία πνπ θπκαηίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ 

ησλ πκβνπιίσλ χλδεζεο θαη Δπηηξνπψλ χλδεζεο. Τπάξρεη ν πξαγκαηηθφο 

θίλδπλνο, ρσξίο ζηέξεα ζεζκηθή έθθξαζε, ε ΔΠΓ λα απνζπληεζεί ζε ζρεηηθά 

αλνχζηεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο απφ ην λα απνηειέζεη κηα πξαγκαηηθή Πνιηηηθή 

Γεηηνλίαο.  

                                                            
189 “Proceedings of the 2nd Annual KAS-BGU Round on the Israeli-EU Relations”, Jerusalem, 1 May 
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Ζ δνκηθή ζρέζε κεηαμχ ΔΔ θαη ησλ εηαίξσλ ΔΠΓ πξέπεη λα αιιάμεη 

πξνθεηκέλνπ ε ΔΠΓ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ο πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηελ ΔΔ 

ραξαθηήξαο απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη ε ηξέρνπζα ζεζκηθή δνκή δελ αληαλαθιά κηα 

ζηελφηεξε εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ γεηηφλσλ ηεο θάησ απφ ηελ ΔΠΓ.  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ γεηηφλσλ ηεο πξέπεη λα αλαζρεκαηηζηνχλ 

επεηγφλησο θαη λα αλαδνκεζνχλ ζεζκηθά γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα θνηλά ελδηαθέξνληα θαη πηζαλέο ζπλέξγηεο. Κάηη 

ηέηνην είλαη πξναπαηηνχκελν αλ ε ΔΠΓ εμειηρζεί ζε νηηδήπνηε άιιν πέξαλ ησλ 

εθθξάζεσλ ηεο επξσπατθήο «ππνρξέσζεο επγέλεηαο».  

H Δπξσπατθή-Ηζξαειηλή εηαηξηθή ζρέζε πξνζθέξεη έλα ηέηνην ζεζκηθφ 

πιαίζην. Θα κπνξνχζε λα παξέρεη ζηελ ΔΠΓ έλα κεραληζκφ πξνψζεζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο απφ ην πεδίν ησλ δειψζεσλ ζε απηφ ηεο εθαξκνγήο. Απηή ε κνλαδηθή 

εηαηξηθή ζρέζε πνπ πξνηείλεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη 

σο κνληέιν θαη εθαιηήξην απφ ην νπνίν ε δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο απφ ηνλ «θχθιν 

ησλ θίισλ πνπ πεξηθιείνπλ ηελ ΔΔ»
191

 φπσο πξνηάζεθε απφ ην Romano Prodi κπνξεί 

λα αξρίζεη λα παίξλεη κνξθή. Ζ ζπλεξγαζία ΔΔ-Ηζξάει εθνδηάδεη ηελ ΔΠΓ αιιά θαη 

ηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ηζξαήι κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ρηηζίκαηνο ηεο ζρέζεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο, εκπνξηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

ζπλεξγαζίαο.  

Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαζίαο απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα 

ηνικεξή θαη ηεξάζηηα πξφθιεζε θαη γηα ηνπο δπν εηαίξνπο, εθ ησλ νπνίσλ θαλέλαο 

δε ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Αιιά αλ ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο δεζκεπηνχλ γηα ηελ 

χπαξμε, επηβίσζε θαη επεκεξία ηνπ Ηζξαήι, θαη αλ ην Ηζξαήι πξαγκαηηθά επηζπκεί, 

φπσο νη αξρεγνί ηνπ έρνπλ δειψζεη, λα «ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία Δπξσπατθήο 

ελζσκάησζεο,
192

» ηφηε ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηζξαήι ζχκθσλα κε φζα 

πεξηγξάθεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε.   
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