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Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον
Ινδοειρηνικό

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Στις 19 Απριλίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη
συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 2021[1]. Σε
συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν,
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τον Ινδοειρηνικό.

Γιατί χρειάζεται μια στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό;

Η περιοχή του Ινδοειρηνικού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η
αυξανόμενη οικονομική, δημογραφική και πολιτική βαρύτητα της περιοχής την καθιστά βασικό
παράγοντα για τη διαμόρφωση της διεθνούς τάξης και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων
προκλήσεων.

Υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής του Ινδοειρηνικού. Η ΕΕ είναι ήδη ο
κορυφαίος επενδυτής και ο κύριος εταίρος αναπτυξιακής συνεργασίας στην περιοχή του
Ινδοειρηνικού, καθώς και ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Ο
Ινδοειρηνικός και η Ευρώπη κατέχουν από κοινού πάνω από το 70 % του παγκόσμιου εμπορίου
αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και πάνω από το 60 % των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων.

Η τρέχουσα δυναμική στον Ινδοειρηνικό έχει προκαλέσει, ωστόσο, έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό,
ενισχύοντας τις αυξανόμενες εντάσεις στο εμπόριο και στις αλυσίδες εφοδιασμού καθώς και στους
τομείς της τεχνολογίας, της πολιτικής και της ασφάλειας.

Για τον λόγο αυτό η ΕΕ αποφάσισε να εντείνει τη στρατηγική της συνεργασία με την περιοχή του
Ινδοειρηνικού.

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για τον Ινδοειρηνικό;

Η μεγαλύτερη δέσμευση της ΕΕ στην περιοχή του Ινδοειρηνικού αποσκοπεί στη διατήρηση ενός
ελεύθερου και ανοικτού Ινδοειρηνικού για όλους, με παράλληλη οικοδόμηση ισχυρών και μόνιμων
εταιρικών σχέσεων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ΕΕ θα εμβαθύνει τις επαφές της με τους εταίρους
στον Ινδοειρηνικό προκειμένου να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες δυναμικές που επηρεάζουν την
περιφερειακή σταθερότητα. Η προσέγγιση της ΕΕ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθήσει μια
βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, ίσους όρους ανταγωνισμού, καθώς και ένα ανοικτό και δίκαιο
περιβάλλον για το εμπόριο και τις επενδύσεις, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη
της συνδεσιμότητας με την ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζει επτά τομείς προτεραιότητας για δράση της ΕΕ:

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ευημερία·

πράσινη μετάβαση·

διακυβέρνηση των ωκεανών·

ψηφιακή διακυβέρνηση και εταιρικές σχέσεις·

συνδεσιμότητα·

ασφάλεια και άμυνα·

ανθρώπινη ασφάλεια.

Η στρατηγική της ΕΕ για τον Ινδοειρηνικό είναι μια πρόσκληση προς τους εταίρους μας στην περιοχή
να αντιμετωπίσουμε μαζί τις κοινές προκλήσεις, να τηρούμε το διεθνές δίκαιο και να υπερασπιστούμε
τις αξίες και τις αρχές για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί.



Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας;

Η ΕΕ θα προωθήσει μια ανοικτή και βασισμένη σε κανόνες περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας,
καθώς και ασφαλείς θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, ανάπτυξη ικανοτήτων και ενισχυμένη ναυτική
παρουσία των κρατών μελών της ΕΕ στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Επιπλέον, η ΕΕ θα προσπαθήσει
να πραγματοποιήσει περισσότερες κοινές ασκήσεις και ελλιμενισμούς με εταίρους της περιοχής του
Ινδοειρηνικού, μεταξύ άλλων πολυμερείς ασκήσεις, με σκοπό την καταπολέμηση της πειρατείας και την
προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η ΕΕ θα εντείνει τους διαλόγους με τους εταίρους της σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα, καθώς
και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την κυβερνοασφάλεια. Η ΕΕ θα στηρίξει επίσης την
ικανότητα των εταίρων του Ινδοειρηνικού να διασφαλίσουν την ασφάλεια στη θάλασσα. Η ΕΕ θα
ενισχύσει επίσης την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων με σκοπό την αντιμετώπιση του
κυβερνοεγκλήματος.

Η στρατηγική της ΕΕ στον Ινδοειρηνικό στρέφεται κατά της Κίνας;

Η προσέγγιση της ΕΕ στην περιοχή έχει ως άξονα τη συνεργασία και όχι την αντιπαράθεση. Η
ανανεωμένη δέσμευσή μας για την περιοχή περιλαμβάνει όλους τους εταίρους που επιθυμούν να
συνεργαστούν με την ΕΕ. Θα προσαρμόσουμε τη συνεργασία αυτή σε συνάρτηση με συγκεκριμένους
τομείς στους οποίους οι εταίροι μας μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες ή αμοιβαία συμφέροντα.

Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης τις πολυδιάστατες σχέσεις της με την Κίνα[2], αναλαμβάνοντας διμερώς
δέσμευση με στόχο την προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, μέσω
συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ενθαρρύνοντας την Κίνα να διαδραματίσει τον ρόλο
που της αναλογεί σε μια περιοχή του Ινδοειρηνικού στην οποία θα επικρατούν η ειρήνη και η
ευημερία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή
του Ινδοειρηνικού;

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται με συνέπεια τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και
θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της: διαλόγους και διαβουλεύσεις
για θέματα πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπορικές προτιμήσεις και ενσωμάτωση της
διάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο σύνολο των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς επιβολής περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)
κατά προσώπων, οντοτήτων και φορέων που ευθύνονται, εμπλέκονται ή συνδέονται με σοβαρές
παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Θα λάβει η ΕΕ συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή της στρατηγικής της για την περιοχή
του Ινδοειρηνικού;

Η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ θα περιλαμβάνει σειρά δράσεων, ειδικότερα:

Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με τη Μαλαισία και την
Ταϊλάνδη· έναρξη διαπραγματεύσεων για σύναψη ΣΕΣΣ με τις Μαλδίβες και πλήρης ευόδωση
της επικείμενης συμφωνίας εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική, την Καραϊβική και τον
Ειρηνικό (ΑΚΕ)·

Συνεργασία με τους εταίρους του Ινδοειρηνικού για την οικοδόμηση ανθεκτικότερων και
περισσότερο βιώσιμων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας μέσω της διαφοροποίησης των εμπορικών
και οικονομικών σχέσεων και της ανάπτυξης τεχνολογικών προτύπων και κανονιστικών
ρυθμίσεων που συνάδουν με τις αξίες και τις αρχές μας.

Ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Αυστραλία, την Ινδονησία και
τη Νέα Ζηλανδία· επανέναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων και έναρξη επενδυτικών
διαπραγματεύσεων με την Ινδία· ολοκλήρωση συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την
Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής· αξιολόγηση της πιθανής επανέναρξης των εμπορικών
διαπραγματεύσεων με τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη, καθώς και της ενδεχόμενης
διαπραγμάτευσης διαπεριφερειακής εμπορικής συμφωνίας με τον ASEAN·

Σύναψη πράσινων συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων με πρόθυμους και φιλόδοξους εταίρους
της περιοχής του Ινδοειρηνικού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Ενίσχυση της διακυβέρνησης των ωκεανών στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω μεγαλύτερης
στήριξης της ΕΕ στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της αλιείας των χωρών της περιοχής
του Ινδοειρηνικού, καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας, και
εφαρμογής των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας.

Επέκταση του δικτύου ψηφιακών εταιρικών σχέσεων με εταίρους του Ινδοειρηνικού, καθώς



και διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης νέων συμφωνιών ψηφιακών εταιρικών σχέσεων.

ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· εξέταση του ενδεχόμενου σύνδεσης με το εν λόγω
πρόγραμμα επιλέξιμων και ομόγνωμων εταίρων της περιοχής του Ινδοειρηνικού, όπως η
Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Νέα Ζηλανδία και η Σινγκαπούρη·

Επιτάχυνση της εφαρμογής των εταιρικών σχέσεων συνδεσιμότητας με την Ιαπωνία και την
Ινδία· υποστήριξη των εταίρων για τη θέσπιση κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος και
διευκόλυνση της κινητοποίησης των απαραίτητων κονδυλίων για τη βελτίωση της επιτόπιας
συνδεσιμότητας μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής του Ινδοειρηνικού.

Μελέτη των τρόπων με τους οποίους θα εξασφαλιστούν περισσότερες ναυτικές αποστολές από
τα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό τη συμβολή στην προστασία των θαλάσσιων γραμμών
επικοινωνίας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Ινδοειρηνικό, παράλληλα με την ενίσχυση
της ικανότητας των εταίρων της περιοχής να διασφαλίζουν την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ενίσχυση της στήριξης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της ετοιμότητας σε
περίπτωση πανδημίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της περιοχής του Ινδοειρηνικού,
χάρη στην ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας για τις μεταδοτικές νόσους στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό

Ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης

 

[1] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/en/pdf

[2] Κοινή ανακοίνωση: ΕΕ-Κίνα – Στρατηγική προοπτική, 12 Μαρτίου 2019.
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