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«Πρασινίζοντας» την Ανατολική Εταιρική Σχέση 
 
Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί μια ευρύτερη διαδικασία που δεν 
αναφέρεται μόνο στην ένταξη της οποιασδήποτε χώρας  στις δομές της ΕΕ. Αρχικά, η 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης περιλαμβάνει την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών αξιών 
από τα κράτη που ενώ ανήκουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο δεν έχουν γίνει ακόμα κράτη μέλη της 
ΕΕ.  
 
Το πρόγραμμα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ) το οποίο ξεκίνησε το 2009, μπορεί να 
θεωρηθεί μακροπρόθεσμα ως το πλαίσιο για την προενταξιακή διαδικασία προσχώρησης στην 
ΕΕ για τις συμμετέχουσες χώρες.  
 
Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο για 
να διασφαλίσει την εφαρμογή υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών - ιδίως 
αυτών που αφορούν το περιβάλλον – ανεξαρτήτως εάν οι υποψήφιες για ένταξη χώρες έχουν ή 
όχι στην πραγματικότητα τη δυνατότητα προσχώρησης στην ΕΕ.    
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της, συμπεριλαμβανομένης της 
ΑΕΣ, για να υποστηρίξει τις βασικές αξίες της όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, 
τη συνεργασία και την αειφόρο ανάπτυξη στις συμμετέχουσες χώρες και να ενισχύσει όλους 
τους παράγοντες που επιδιώκουν αυτές τις αξίες. Η παρούσα κατάσταση σε πολλές από τις 
χώρες της ΑΕΣ υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ενεργούς συμμετοχής της ΕΕ.  
 
Παρά τα πολλά θέματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες που ανήκουν στην ΑΕΣ όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΑΕΣ δεν πρέπει 
να ξεχνά τους στόχους της όσον αφορά την ευθύνη της για περιβαλλοντική  συνεργασία. Ένα 
από τα εμπόδια που διαφαίνονται στο θέμα αυτό είναι το γεγονός ότι το περιβάλλον δεν 
αναφέρεται ως ένας ειδικός τομέας κοινής δραστηριότητας μεταξύ της ΕΕ και των 
συμμετεχόντων κρατών.  
 
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι χαιρέτισαν την πρόθεση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
συμπεριλάβει τα θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων της ΑΕΣ, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ 
που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2021, και απαιτούν να αναφέρεται η προστασία 
του περιβάλλοντος ως ένας ειδικός τομέας στο πλαίσιο της συνεργασίας. 
 
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι επιμένουν επίσης στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στοιχείων στις υφιστάμενες συνιστώσες της ΑΕΣ (οικονομία, ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.).  
 
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι υποστηρίζουν την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως 
προτείνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πολιτική της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης μετά το 2020 του Μαΐου 2020, και καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή 
των χωρών της ΑΕΣ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  
 
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντανακλά ορθά τα καθήκοντα της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στα ανανεωμένα σχέδια συνεργασίας της ΑΕΣ.  
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