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Η ΕΕ και η Ουκρανία δρομολογούν στρατηγική εταιρική σχέση για τις
πρώτες ύλες

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2021

Σήμερα η ΕΕ και η Ουκρανία εγκαινίασαν στρατηγική εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες, με στόχο
την επίτευξη στενότερης ολοκλήρωσης των αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών και συσσωρευτών. Κατά
τη διάρκεια της ειδικής διάσκεψης υψηλού επιπέδου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μάρος
Σέφτσοβιτς και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, κ. Denys Shmyhal, υπέγραψαν μνημόνιο
συμφωνίας στο οποίο βασίζεται η εταιρική σχέση.

Η στρατηγική εταιρική σχέση με την Ουκρανία θα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατά μήκος της
αξιακής αλυσίδας τόσο πρωτογενών όσο και δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών και συσσωρευτών
και, σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, θα συμβάλει
στη διαφοροποίηση, την ενίσχυση και τη διασφάλιση του εφοδιασμού αμφότερων των πλευρών με
κρίσιμες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής
μετάβασης. Η εταιρική σχέση θα είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας για τη διατήρηση της
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ και της
Ουκρανίας.

Η σημερινή υπογραφή αποτελεί το πρώτο απτό αποτέλεσμα στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας στους τομείς της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας και της Βιομηχανικής Στρατηγικής. Αποτελεί συνέχεια της αμοιβαίας δέσμευσης και του
ενδιαφέροντος που εκφράστηκε κατά την 7η σύνοδο του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της
Ουκρανίας στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Συγκεκριμένοι τομείς εργασίας της εταιρικής σχέσης
Ειδικότερα, η στρατηγική εταιρική σχέση που υπεγράφη σήμερα θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη τριών
βασικών τομέων εργασίας, όπως ορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας.

Πρώτον, επικεντρώνεται στην προσέγγιση των πολιτικών και των κανονιστικών πλαισίων
εξόρυξης, και ιδίως των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και των κριτηρίων
διακυβέρνησης σε όλες τις δραστηριότητες.

Δεύτερον, η εταιρική σχέση αποσκοπεί στην καλύτερη ολοκλήρωση των αξιακών αλυσίδων
κρίσιμων πρώτων υλών και συσσωρευτών για την ανάπτυξη των ορυκτών πόρων στην
Ουκρανία με βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, θα συμπεριλάβει την
ευρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές ως
πλατφόρμες για τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ και της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοδοτικών και επενδυτικών οργανισμών, για τη συνεργασία και την ανάπτυξη έργων
κοινοπραξίας και άλλων επιχειρηματικών ευκαιριών. Για τον σκοπό αυτό, ο αντιπρόεδρος κ.
Σέφτσοβιτς αποδέχθηκε επισήμως τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικολογίας και Φυσικών
Πόρων της Ουκρανίας στις δύο ευρωπαϊκές βιομηχανικές συμμαχίες.

Τέλος, η εταιρική σχέση ενθαρρύνει επίσης τη στενότερη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και
της καινοτομίας κατά μήκος των αξιακών αλυσίδων τόσο των πρώτων υλών όσο και των
συσσωρευτών με τη χρήση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Επιπλέον, η ΕΕ και η Ουκρανία ενέκριναν έναν πρώτο χάρτη πορείας, ένα σύνολο συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων και κοινών έργων για την προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης κατά την
περίοδο 2021-2022. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω χάρτης πορείας θα συμβάλει:

στην ανάπτυξη στρατηγικής χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και σε χάρτη πορείας για την
απανθρακοποίηση της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών στην Ουκρανία·

στην ενίσχυση της βιώσιμης και υπεύθυνης προμήθειας και επεξεργασίας πρώτων υλών και
συσσωρευτών στην Ουκρανία με τη διοργάνωση εκδηλώσεων δημιουργίας ικανοτήτων για τη
δημόσια διοίκηση, καθώς και κατάρτισης για τις επιχειρήσεις·

στην ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της διαχείρισης δεδομένων των ουκρανικών ορυκτών
πόρων / αποθεμάτων με τη δημιουργία «αίθουσας δεδομένων» — ενός αποθετηρίου με ψηφιακές
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/11/joint-press-statement-following-the-7th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/
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γεωλογικές εκθέσεις, και στον αποχαρακτηρισμό και την επαναξιολόγηση των αποθεμάτων
πρώτων υλών με τη χρήση διεθνών προτύπων·

στην ενίσχυση της χρήσης προγραμμάτων γεωσκόπησης και τηλεπισκόπησης για την ενίσχυση
της εξερεύνησης νέων πόρων και στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των
ορυχείων τόσο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων όσο και μετά το κλείσιμο·

στον προσδιορισμό και τη διεξαγωγή έργων κοινοπραξίας για βιομηχανικούς και επενδυτικούς
φορείς της ΕΕ και της Ουκρανίας με τη χρήση πλατφορμών επιχειρηματικών επενδύσεων των
ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμμαχιών.

Η ΕΕ και το Υπουργείο Οικολογίας και Φυσικών Πόρων δρομολόγησαν επίσης συνεργασία για την
ενωσιακή στήριξη μέσω τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Η ΕΕ
συμπλήρωσε με 750 000 EUR το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας προς την κυβέρνηση και εταιρείες της
Ουκρανίας για το 2021. Από το 2022 προβλέπεται περαιτέρω ουσιαστική στήριξη μέσω βοήθειας για
την ανάπτυξη ικανοτήτων, την κατάρτιση και τις μελέτες.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, δηλαδή η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ, θα κινητοποιήσουν επίσης χρηματοδοτικά και
επενδυτικά μέσα για τη στήριξη συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας και
του χάρτη πορείας.

Η σημερινή στρατηγική εταιρική σχέση αναπτύχθηκε δυνάμει του υφιστάμενου πλαισίου του
βιομηχανικού διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ουκρανίας — Ομάδα εργασίας για τις πρώτες ύλες. Αυτή
η δομή συνεργασίας θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την παρακολούθηση και τη συζήτηση των θεμάτων
που σχετίζονται με την υλοποίηση του χάρτη πορείας. Στο πλαίσιο τακτικής διετούς συνάντησης
υψηλού επιπέδου, σε υπουργικό επίπεδο, θα γίνεται απολογισμός της στρατηγικής εταιρικής σχέσης,
θα συζητούνται πιθανές νέες συνεργασίες και θα εγκρίνονται μελλοντικοί χάρτες πορείας.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη
διερεύνηση προοπτικών, δήλωσε: «Έχω την τιμή να εγκαινιάσω, εξ ονόματος της ΕΕ, την παρούσα
στρατηγική εταιρική σχέση με την Ουκρανία για τις πρώτες ύλες και τους συσσωρευτές. Το νέο αυτό
κεφάλαιο στη συνεργασία ΕΕ-Ουκρανίας όχι μόνο θα ενισχύσει τον πολιτικό μας δεσμό, αλλά θα
προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για την ενωσιακή και την ουκρανική βιομηχανία — και
τελικά θα συμβάλει στη δημιουργία και τη διατήρηση τοπικών θέσεων εργασίας σε μελλοντοστραφείς
τομείς, που συνδέονται άρρηκτα με την εν εξελίξει πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.».

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε σχετικά: «Με ικανοποίηση
διαπιστώνω τα απτά αποτελέσματα του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η
εν λόγω εταιρική σχέση θα συμβάλει στη διαφοροποίηση της προμήθειας της ΕΕ με πρώτες ύλες και
στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις στρατηγικές εξαρτήσεις που προσδιορίζονται στην
επικαιροποιημένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική. Το υψηλό δυναμικό των αποθεμάτων
κρίσιμων πρώτων υλών στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την ανάγκη εκσυγχρονισμού της
εξορυκτικής βιομηχανίας της, που υποστηρίζεται από τη βελτίωση του νομικού και διοικητικού
πλαισίου για τους επενδυτές και τη γεωγραφική εγγύτητα, αποτελούν στέρεη βάση για την αμοιβαία
επωφελή εταιρική σχέση.».

Ο επίτροπος κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, αρμόδιος για τη γειτονία και τη διεύρυνση, δήλωσε: «Η στρατηγική
εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες και τους συσσωρευτές θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τους
οικονομικούς δεσμούς που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας,
συμπεριλαμβανομένης της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). Αυτό θα
συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας — κάτι που αποτελεί βασικό στόχο του
πρόσφατα εγκριθέντος οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, στην
υλοποίηση του οποίου η Ουκρανία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.».

Ιστορικό
Πρόκειται για τη δεύτερη εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες που υπέγραψε πρόσφατα η Ευρώπη, μετά
την εταιρική σχέση με τον Καναδά, που υπεγράφη στις 15 Ιουνίου 2021.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, με
σκοπό την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων, και προτείνει δράσεις για τη
μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, προτείνει τη
διαφοροποίηση της προσφοράς τόσο από πρωτογενείς όσο και από δευτερογενείς πηγές, τη βελτίωση
της αποδοτικότητας και της κυκλικότητας των πόρων και την παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης
προμήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σχέδιο δράσης θα προωθήσει τη μετάβαση της Ευρώπης προς
μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και την
ανοικτή στρατηγική αυτονομία της σε βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την εν λόγω
μετάβαση.

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-materials_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1542


Ομοίως, η Επιτροπή ενέκρινε το 2018 στρατηγικό σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές, το οποίο
καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για τη στήριξη όλων των τμημάτων της αξιακής αλυσίδας
συσσωρευτών, μετά τη δρομολόγηση της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές, που
δημιουργήθηκε το 2017.

Η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ουκρανίας για τις πρώτες ύλες και τους συσσωρευτές είναι η δεύτερη
στρατηγική εταιρική σχέση που δρομολογήθηκε από την ΕΕ και θα συμβάλει στην επίτευξη των
βασικών στόχων του σχεδίου δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η εταιρική σχέση για τις πρώτες
ύλες και τους συσσωρευτές βασίζεται επίσης στη στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας
που υπεγράφη με την Ουκρανία το 2016, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη προόδου σε
δύο αγορές ενέργειας με την ανάπτυξη υποδομών και την προσέγγιση των νομικών πλαισίων.

Περισσότερες πληροφορίες
Ομιλία και δηλώσεις του αντιπροέδρου κ. Σέφτσοβιτς στον Τύπο

Χάρτης πορείας για τη στρατηγική εταιρική σχέση 2021-22

Μνημόνιο συμφωνίας

Σχέδιο δράσης για τις πρώτες ύλες

Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής

Κάλυψη της εκδήλωσης από την EbS

IP/21/3633

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Federica MICCOLI (+32 2 295 83 00)
Célia DEJOND (+32 2 298 81 99)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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