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 הנציבות האירופית

 

 הודעה לעיתונות

 2015במארס  25בריסל, 

 

 מדינת ישראל  – 2014-מדיניות השכנות האירופית, דו"ח התקדמות ל
 

כוללת  –" 2014-"יישום מדיניות השכנות האירופית ב – 2015-ל (ENP) חבילת מדיניות השכנות האירופית

ו"חות ספציפיים למדינות השונות ודו"חות אזוריים. הדו"ח נייר עמדה )קומיוניקיישן( ומכלול דו"חות, ובו ד

, ומציע המלצות לשנה 2014המתייחס לישראל מדגיש התפתחויות עיקריות ומאמצי רפורמה שנעשו 

 הקרובה. 

 

, על הסכסוכים המזוינים ומעשי האיבה שהיו בשנה זו, היווה אתגר עבור המזרח 2014-המצב המדיני והביטחוני ב

. התחדשות עזה, בעקבות ירי טילים חסר אבחנה מרצועת 2014אל פתחה במבצע צוק איתן ביולי התיכון. ישר

הרוגים בצד הפלסטיני  2,100-אזרחים( וליותר מ 6הרוגים בצד הישראלי )בהם  72-מעשי האיבה בעזה הביאה ל

השכנות האירופית על אזרחים, על פי האו"ם(. זהו המצב הספציפי שעמד ברקע הכנת דו"ח מדיניות  70%)מתוכם 

 . 2014ישראל לשנת 

 

החלתם של ערכים משותפים, ובפרט כיבוד זכויות אדם בשטחים הכבושים וזכויות אדם של מיעוטים, המשיכה 

 להוות אתגר. 

 

מדינת ישראל מושתתת על ערכי הדמוקרטיה, כיבוד זכויות האדם ושלטון החוק, שבו זכויות יסוד מעוגנות ב"חוקי 

לתה היא כלכלת שוק מתפקדת. אף על פי כן, יש לראות זאת בהקשר הייחודי של כיבוש השטחים יסוד", וכלכ

 הפלסטיניים. 

 

צדדי, היחסים של האיחוד האירופי עם ישראל נותרו המפותחים ביותר באזור, וכללו רמה ניכרת של -במישור הדו

התפתחויות חיוביות: למשל, על כך מצביע על כמה  2015-סחר ושיתוף פעולה כלכלי ומדעי. הדו"ח היוצא ב

; על כך שישראל המשיכה ליישם 2013-ששיתוף הפעולה והדיאלוג עם ישראל היו הרבה יותר פעילים בהשוואה ל

 צעדים אפקטיביים במטרה לרסן הלבנת כספים ולהילחם בסחר בבני אדם. 

 

על  2014-ל מעשי האיבה בעזה בהאיחוד האירופי מכיר בזכותה של ישראל להגן על עצמה. ההשפעה ההרסנית ש

 האוכלוסייה האזרחית הדגישו את האתגרים המשמעותיים הנלווים לאחריות של ישראל בשטחים הכבושים. 

 

 על סמך דו"ח ההתקדמות של ישראל, מומלץ לה לפעול בכמה מישורים בשנה הקרובה, בין השאר:

 בהקדם; תיכוני-לעשות כל מאמץ כדי להבטיח את חידוש תהליך השלום המזרח  -

 להבטיח כיבוד של עקרונות המשפט הבינלאומי ושל זכויות אדם בשטחים הכבושים; -

 ביחסה למהגרים בלתי סדירים ולמבקשי מקלט;להבטיח כיבוד של המשפט הבינלאומי ושל זכויות אדם  -

 להמשיך בהגברת מאמציה להבטיח את שוויון כל אזרחי ישראל; -

פרוטוקול  –ר ייצור וסחר בלתי חוקיים בנשק חם, חלקיהם, רכיביהם ותחמושתם לאשרר את הפרוטוקול בדב -

 גבולות. -נגד פשע מאורגן חוצה 2003-המתווסף לאמנת האו"ם מ



 מידע נוסף:

 תמיכה כספית של האיחוד האירופי  א.

ת" עם זיהוי תכניות ראויות לתמיכה באמצעות מיזמי "תאומּו 2014-שיתוף הפעולה עם ישראל נמשך ב

(twinning במסגרת מכשיר מדיניות השכנות החדש )(ENI: European Neighbourhood Instrument.)  האיחוד

 Partnership forהאירופי תמך גם בחברה האזרחית הישראלית באמצעות תכנית "שותפות למען השלום" )

Peace.) 

ורות נוספים, כגון המכשיר האירופי מתמיכה של האיחוד האירופי ממק 2014-, נהנתה ישראל בENI-מלבד ה

 מיליון אירוEIDHR (1.2 .) –לדמוקרטיה וזכויות אדם 

ובאתר האינטרנט של  הנספח הסטטיסטישל  IVמידע נוסף על שיתוף הפעולה הפיננסי ניתן למצוא בסעיף 

 המינהלת הכללית לשכנות ולשיחות הרחבה:
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/israel/index_en.htm  

 

 מקורות מידע נוספים ב.

 .2014נייר העמדה המשותף בדבר יישום מדיניות השכנות האירופית בשנת  .1

communication_en.pdf-http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/joint  

 

 דו"ח ההתקדמות של ישראל, עם רשימת ההמלצות המלאה. .2

2015_en.pdf-report-enp-df/2015/israelhttp://eeas.europa.eu/enp/p 

 

 תכנית הפעולה במסגרת מדיניות השכנות האירופית: .3
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/israel_enp_ap_final_en.pdf 

 

 מדיניות השכנות האירופית באופן כללי: .4

 שירות החוץ האירופי א(
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm 

 

 הנציבות האירופית ב(
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/overview/index_en.htm 

 

 ב' פדריקה מוגריני, הנציגה העליונה/סגנית נשיא הנציבות:אתר האינטרנט של ג .5
 http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en 

 

 ופית ולשיחות ההרחבהאתר האינטרנט של מר יוהאנס האהן, חבר הנציבות האירופית למדיניות השכנות האיר .6
 http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn_en 
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