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Επίσκεψη στην Αιθιοπία του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ
Μπορέλ και του επιτρόπου κ. Γιάνες Λέναρτσιτς για την ενίσχυση της
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ και ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ.
Γιάνες Λέναρτσιτς βρίσκονται σε επίσημη επίσκεψη στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας από τις 8 έως
τις 9 Οκτωβρίου 2020. Η αποστολή έχει ως στόχο να διατηρηθεί η δυναμική μιας ενισχυμένης
εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΕ και συμπίπτει με μια νέα παράδοση 7,5 τόνων διαγνωστικών κιτ για τον
κορονοϊό, δωρεά της Γερμανίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της «Ομάδας Ευρώπη» για την παροχή
βοήθειας στους εταίρους ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

«Η Αφρική είναι ο φυσικός μας εταίρος και γείτονάς μας. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
προκλήσεις που είναι κοινές, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Αφρική, και η Αφρική χρειάζεται μια ισχυρή
Ευρώπη. Η επίσκεψη αυτή είναι μια ευκαιρία για ανταλλαγές απόψεων με την Αφρικανική Ένωση και
την αιθιοπική κυβέρνηση. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που μαστίζονται από την πανδημία, η
ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη της, επέδειξε αλληλεγγύη κινητοποιώντας μια άνευ προηγουμένου
προσπάθεια της «Ομάδας Ευρώπη» με την Αφρική. «Η παράδοση αυτών των διαγνωστικών κιτ
αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι αντιμετωπίζουμε την πανδημία σε όλα τα μέτωπα», δήλωσε ο
ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας κ. Τζουζέπ
Μπορέλ.

«Η τελική αυτή παράδοση σωτήριου διαγνωστικού εξοπλισμού προς την Αφρικανική Ένωση
ολοκληρώνει την πρώτη φάση της αερογέφυρας ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, η οποία, τους
τελευταίους μήνες, έχει παράσχει ζωτικής σημασίας στήριξη σε ευάλωτες χώρες εν μέσω της
πανδημίας του κορονοϊού. Το 2020, η ΕΕ παρέχει περίπου 47 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστικά έργα στην
Αιθιοπία, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τους εντός της χώρας εκτοπισθέντες που έχουν
εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω βίας ή φυσικών καταστροφών. Στεκόμαστε στο πλευρό του
αιθιοπικού λαού και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε όσους έχουν ανάγκη», δήλωσε ο επίτροπος
Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς.

Συναντήσεις υψηλού επιπέδου

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο ύπατος εκπρόσωπος και ο επίτροπος θα έχουν σειρά επαφών με
τους ομολόγους τους από την Αφρικανική Ένωση και την αιθιοπική κυβέρνηση. Ο ύπατος εκπρόσωπος
θα συζητήσει θέματα όπως η προετοιμασία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης το 2021, η
συνεργασία για την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς και διμερή θέματα στο πλαίσιο της στρατηγικής
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιθιοπίας. Επιπλέον, ο ύπατος εκπρόσωπος και ο επίτροπος θα επισκεφθούν
διάφορα ανθρωπιστικά έργα που υποστηρίζονται από την ΕΕ: ένα κέντρο διέλευσης μεταναστών του
ΔΟΜ στην Αντίς Αμπέμπα και διάφορες εγκαταστάσεις στην Αιθιοπία, μεταξύ άλλων και έναν
καταυλισμό για εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας.

Η αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Ο ύπατος εκπρόσωπος και ο επίτροπος συμμετείχαν σήμερα το πρωί στην τελετή παράδοσης 7,5 τόνων
διαγνωστικών κιτ για τον κορονοϊό στα αφρικανικά κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων.
Συνολικά, η ΕΕ έχει διαθέσει σχεδόν 1,4 εκατομμύρια τεστ για τη λήψη δείγματος και την ανίχνευση
του ιού σε αφρικανικές χώρες. 

Ιστορικό:

Εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο πρώτος εταίρος της Αφρικής στον τομέα της εμπορικής,
οικονομικής και αναπτυξιακής συνεργασίας: το 2018 χορήγησαν 25 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
στο 58 % του συνόλου της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας προς την Αφρική. Το 2019, το 30,7 %
των εμπορευματικών συναλλαγών της Αφρικής διεξήχθη με την ΕΕ. Η πανδημία του κορονοϊού
κατέδειξε περαιτέρω την ανάγκη για μια ισχυρή εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής, ώστε να αντιμετωπιστούν
οι παγκόσμιες απειλές που αντιμετωπίζουν αμφότερες οι ήπειροι.



Στην κοινή ανακοίνωση της 9 Μαρτίου, με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την
Αφρική», καθώς και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αφρική της 30ής Ιουνίου, η ΕΕ
προσδιόρισε ορισμένες από τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες της για το μέλλον της διηπειρωτικής
εταιρικής μας σχέσης. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, η οποία έχει
προγραμματιστεί για το 2021, θα αποτελέσει ορόσημο στην πορεία για την αναβάθμιση της εταιρικής
μας σχέσης στο επόμενο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο ύπατος εκπρόσωπος και ο επίτροπος θα συναντηθούν με τον
πρωθυπουργό κ. Αμπίι για να συζητήσουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας ΕΕ-Αιθιοπίας, καθώς και
την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Αιθιοπία. Επίσης, θα συναντηθούν με την πρόεδρο κ. Σάλε-
Γουόρκ και τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γκέντου.

Υποστήριξη της «Ομάδας Ευρώπη» κατά την πανδημία του κορονοϊού

Τα διαγνωστικά κιτ που παραδόθηκαν με την πτήση της αερογέφυρας ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ
αποτελούν μέρος ενός πακέτου άμεσης στήριξης ύψους 10 εκατ. ευρώ από τη γερμανική κυβέρνηση
προς την Αφρικανική Ένωση για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού. Η
παράδοση του εξοπλισμού εντάσσεται στην ευρύτερη στήριξη που παρέχει η «Ομάδα Ευρώπη» στην
αφρικανική ήπειρο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η συνολική δέσμη μέτρων παγκόσμιας
αντίδρασης της «Ομάδας Ευρώπη» ανέρχεται σε 36,5 δισ. ευρώ, και συνδυάζει πόρους από την ΕΕ, τα
κράτη μέλη της, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης.

Τα μέτρα παγκόσμιας αντίδρασης της «Ομάδας Ευρώπη» στηρίζουν τις αφρικανικές χώρες με
τουλάχιστον 6,8 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Αφρική θα ωφεληθεί και από σημαντικό μέρος των συνολικών
εγγυήσεων της «Ομάδας Ευρώπη», ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση της 9ης Μαρτίου με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική»

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αφρική της 30ής Ιουνίου

Ενημερωτικά δελτία:

Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αιθιοπία

Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αφρικανική Ένωση

Η αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στην Αιθιοπία
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Peter STANO (+32 2 295 45 53)
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Gesine KNOLLE (+32 2 295 43 23)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)
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