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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Με την ευκαιρία της πρώτης επίσημης επίσκεψής της εκτός Ευρώπης, η νέα πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα στην Αντίς
Αμπέμπα τη σημαντική αναβάθμιση της συνεργασίας της ΕΕ με την Αιθιοπία.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η Αιθιοπία
έστειλε ελπιδοφόρο μήνυμα σε μια ολόκληρη ήπειρο και πέρα από αυτήν, αποδεικνύοντας ότι είναι
δυνατή η ειρήνη με τις γειτονικές χώρες για το καλό των λαών, όταν υπάρχει θάρρος και όραμα.
Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δείξω την πλήρη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την
Αιθιοπία και τους πολίτες της στη μελλοντική τους πορεία.»

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης της προέδρου Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν
και της επιτρόπου Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων Γιούτα Ουρπιλάινεν με τον πρωθυπουργό της χώρας Abiy
Ahmed στην Αντίς Αμπέμπα.

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, Ευρωπαία επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, πρόσθεσε: «Η Αιθιοπία
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της σταθερότητας και της οικονομικής ολοκλήρωσης στην
Ανατολική Αφρική αξιοποιώντας την ιστορική ευκαιρία που δημιούργησε η περυσινή ειρηνευτική
συμφωνία με την Ερυθραία. Οι σημερινές ανακοινώσεις ενισχύουν τη δέσμευση της ΕΕ για την
υποστήριξη της Αιθιοπίας στην επίτευξη της φιλόδοξης πολιτικής, κοινωνικής και δημοκρατικής
μετάβασης που όχι μόνο θα μεταμορφώσει τη ζωή των Αιθιόπων αλλά θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης
για αλλαγή σε ολόκληρη την περιοχή.»

Η δέσμη μέτρων ύψους 170 εκατ. ευρώ έχει ως στόχο να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα και
περιλαμβάνει:

100 εκατ. ευρώ για βασικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς των μεταφορών και της
εφοδιαστικής ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και να διευκολυνθεί το εμπόριο
και η οικονομική συνεργασία της Αιθιοπίας με τις γειτονικές χώρες.

-

50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του Προγράμματος Ανάπλασης του Τομέα της Υγείας που έχει
δρομολογήσει η κυβέρνηση της Αιθιοπίας επί τρία επιπλέον έτη (2020-2022). Το πρόγραμμα αυτό
αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας των υγειονομικών
εγκαταστάσεων και στη μείωση των οικονομικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για την
πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες.

-

10 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση λογοδοσίας και διαφάνειας στις εκλογές του 2020 στην Αιθιοπία.
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί συγκεκριμένα στην ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας
του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου της Αιθιοπίας, καθώς και στη συνεργασία του με τα πολιτικά
κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης. Η Γερμανία θα χορηγήσει επίσης 10
εκατ. ευρώ στο εν λόγω πρόγραμμα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της στήριξης να ανέλθει σε
20 εκατ. ευρώ.

-

10 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα. Στο πλαίσιο της «Συμμαχίας
Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», η ΕΕ προωθεί τις ιδιωτικές
επενδύσεις και στηρίζει τη δημιουργία εμπορικών συναλλαγών, την οικονομική ολοκλήρωση και την
ανάπτυξη της αξιακής αλυσίδας στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Αιθιοπίας.

-

Ιστορικό
Η Αιθιοπία αποτελεί βασικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή. Διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της
οικονομικής ολοκλήρωσης, της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Αφρική, και παράλληλα
εφαρμόζει ένα φιλόδοξο εθνικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.

Η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με την Αιθιοπία είναι μία από τις σημαντικότερες στην Αφρική και
στον κόσμο δεδομένου ότι ανέρχεται σε 815 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Επιπλέον, η χώρα
είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης
Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική με περισσότερα από 271,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2015-2019.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με την Αιθιοπία, κάντε
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κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και
θέσεις εργασίας, κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την
Αφρική, κάντε κλικ εδώ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Virginie BATTU-HENRIKSSON (+32 2 295 44 38 )
Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)
Lauranne DEVILLE (+32 2 298 08 33)
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