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Η ΕΕ και η Ανγκόλα συνάπτουν για πρώτη φορά συμφωνία διευκόλυνσης
των βιώσιμων επενδύσεων

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2022

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Ανγκόλας για
μια συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων (ΣΔΒΕ) — την πρώτη τέτοια συμφωνία της ΕΕ.
Η ΕΕ επιδιώκει τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων στο πλαίσιο
της συνεργασίας της με Αφρικανούς εταίρους. Η ΣΔΒΕ ΕΕ-Ανγκόλας θα διευκολύνει την προσέλκυση
και την επέκταση επενδύσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα δεσμεύσεις για το περιβάλλον και τα
εργασιακά δικαιώματα στη σχέση ΕΕ-Ανγκόλας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα στην
εμπορική της πολιτική, όπως ορίζεται στη νέα εμπορική στρατηγική της.

Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στην τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων στην Ανγκόλα και η ΕΕ θα
παράσχει επίσης τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη. Η συμφωνία
συνάπτεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ανγκόλα επιδιώκει να διαφοροποιήσει το
οικονομικό της μοντέλο, το οποίο σήμερα βασίζεται στις άφθονες πρώτες ύλες και τους ενεργειακούς
πόρους της. Η ΣΔΒΕ θα στηρίξει επίσης τις προσπάθειες της Ανγκόλας να βελτιώσει το επενδυτικό
κλίμα για τους ξένους και τους εγχώριους επενδυτές, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Πέραν της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σήμερα, η Ανγκόλα προτίθεται να προσχωρήσει στη συμφωνία
οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της
Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ), ώστε να εξασφαλιστεί η προνομιακή πρόσβαση των εξαγωγών της
Ανγκόλας στην αγορά της ΕΕ.

Η επιδίωξη βιώσιμων επενδυτικών συμφωνιών με την Αφρική και τη Νότια Γειτονία αποτελεί μέρος της
ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες μέσω της
προσέγγισης της «ισότιμης εταιρικής σχέσης». Στόχος είναι η απελευθέρωση του οικονομικού
δυναμικού, η ενθάρρυνση της οικονομικής διαφοροποίησης και η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης. Οι συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση των βιώσιμων
εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των δύο ηπείρων και εντός της ίδιας της Αφρικής,
σύμφωνα με τη στρατηγική Global Gateway.

Κύρια στοιχεία της συμφωνίας

Διευκόλυνση των επενδύσεων με τους εξής τρόπους:

Ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των επενδυτικών μέτρων, για παράδειγμα με
τη δημοσίευση όλων των επενδυτικών νόμων και όρων και την προώθηση της χρήσης ενιαίων
πυλών πληροφόρησης για τους επενδυτές.

Απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης επενδύσεων και προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ επενδυτών και διοίκησης, δημιουργία εστιακών
σημείων και διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Αύξηση της βιωσιμότητας των επενδύσεων με τους εξής τρόπους:

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων για την αποτελεσματική
εφαρμογή των διεθνών εργασιακών και περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του
Παρισιού.

Προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς μέσω της υιοθέτησης διεθνών
προτύπων από τις εταιρείες.

Ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας όσον αφορά τις επενδυτικές πτυχές των πολιτικών για την
κλιματική αλλαγή και των πολιτικών για την ισότητα των φύλων.

Διασφάλιση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή της
συμφωνίας.

Επόμενα βήματα



Με βάση τη σημερινή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα αναθεωρηθεί πλέον νομικά
από τα μέρη και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, προτού προταθεί για υπογραφή και
αργότερα έγκριση σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες της ΕΕ και της Ανγκόλας. Για την ΕΕ, θα
πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Η Ανγκόλα είναι ο 7ος αφρικανικός επενδυτικός προορισμός της ΕΕ, καλύπτοντας το 5,4 % των
άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ στην ήπειρο, που ανέρχονταν σε απόθεμα ύψους 10 δισ. ευρώ το
2020. Το απόθεμα επενδύσεων της Ανγκόλας στην ΕΕ ανήλθε σε 2,4 δισ. ευρώ το 2020.

Κατά την 5η υπουργική σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ανγκόλας τον Σεπτέμβριο του 2020, και οι δύο
πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να αρχίσουν διερευνητικές συζητήσεις για μια διμερή
επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ανγκόλας με επίκεντρο τη διευκόλυνση των επενδύσεων.
Στις 23 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της
έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της
Ανγκόλας σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Στις 26 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων και έδωσε τις διαπραγματευτικές οδηγίες
του. Στις 22 Ιουνίου 2021 η ΕΕ και η Ανγκόλα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία
διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ανγκόλας για τη ΣΔΒΕ

Κείμενο της συμφωνίας ΕΕ-Ανγκόλας για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 

Ενημερωτικό δελτίο για τη συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων ΕΕ-Δημοκρατίας της
Ανγκόλας

Ενημερωτικό δελτίο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην Αφρική

IP/22/6136

Members of the college said:

Χαιρετίζω την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων ΕΕ-Ανγκόλας.
Τονίζει τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στην εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Αφρική, στηρίζοντας παράλληλα τη δέσμευσή
μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία αυτή μπορεί, αφενός, να μετασχηματίσει τους τομείς της ενέργειας και των πρώτων υλών
της Ανγκόλας και, αφετέρου, να ενθαρρύνει την οικονομική διαφοροποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τομείς όπως οι εξαγωγές
τροφίμων, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες. Η Ανγκόλα αποτελεί βασική οικονομία στη Μεσημβρινή Αφρική και το ενδιαφέρον της να
προσχωρήσει στην ευρύτερη περιφερειακή εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ) θα συμβάλει στην εδραίωση της διαδικασίας
περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η οικοδόμηση στενότερων δεσμών μεταξύ μας θα στηρίξει την αμοιβαία ανθεκτικότητα, την ευημερία
και τη βιωσιμότητά μας.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miriam GARCIA FERRER (+32 2 299 90 75)
Sophie DIRVEN (+32 2 296 72 28)

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

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84859/5th-angola-eu-ministerial-meeting-joint-way-forward_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52021PC0138
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8441-2021-ADD-1/el/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3096
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/southern-african-development-community-sadc/eu-angola-negotiations_en
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/a17ccfe1-ce36-428f-bc7f-76bcb902c36a/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/38e2ed83-a960-437c-b47a-63e2caa9617c/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/cfe0463f-0e7c-4676-9d66-c99741eb8a0c/details?download=true
mailto:miriam.garcia-ferrer@ec.europa.eu
mailto:sophie.dirven@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm

	Η ΕΕ και η Ανγκόλα συνάπτουν για πρώτη φορά συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων

