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  מקרב כלל ביותר עם האיחוד האירופי תהיחסים המתקדמרמת ישראל נהנתה מעד לשנים האחרונות, 

(.  European Neighborhood Policy - ENPהאירופית ) שכנּותמדיניות ההנכללות במדינות ה

מפתיע, שכן מדובר במדינה דמוקרטית ליברלית עם כלכלה חופשית ותוססת המובילה   הדבר אינו

הנכללות במדיניות השכנּות מדרום , מדינות 2016בשנת  בחדשנות ובתחומים רבים אחרים. עם זאת,

  עם האיחוד האירופי, ('עדיפויות רשימת') Partnership Priorities חתמו על הסכמיוממזרח לאיחוד 

מדוע ישראל לא חתמה ו  'רשימת עדיפויות'י מה זה מסביר נייר. נחתם הסכם כזהישראל לא ואילו עם 

 מכך.  ושואל מה ישראל מפסידה ,עד כה יהעל

 

 ? 'רשימת עדיפויות '  ו הסכם מה . א

 

הוא אחד הכלים שבהם משתמש האיחוד האירופי לניהול   (Partnership Priorities)  'רשימת עדיפויות'הסכם  

( האירופית  השכנּות  מדיניות  במסגרת  לו  השכנות  מדינות  עם  הבילטרליים   Europeanקשריו 

ENP - Neighbourhood Policy).  המדיניות היא לשפר את היציבות האזורית והלאומית במדינות   מטרת

על  )לרקע  כל הצדדים  לטובת  בין האיחוד האירופי לשכנותיו  לקרב  ובה בעת  ושגשוגן,  ביטחונן  אלה, את 

 (.5מדיניות זו ראו תיבה בעמ'  

 

ור דרום הים הזעזוע הפוליטי שגרמו אירועי האביב הערבי בתחילת העשור הקודם עוררו צורך בייצוב אז 

ופליטו  הפנימיים  הסכסוכים  לנוכח  בנובמבר  ּהתיכון  האירופי  2015ת.  האיחוד  מחדש,  מדיניות   בחן  את 

ות נקיטת גישת "ריאל פוליטיק" פרגמטית ומפוכחת יותר. השינוי נבע גם  השכנּות, והתאים את גישתו באמצע

כפחות שיפוטי וצדקני על ידי מדינות השכנּות. אחת מתוצאות המהלך   חשבילהמרצונו של האיחוד האירופי  

(, הכלי שבאמצעותו האיחוד האירופי ניהל עד אז את קשריו Action Plans)  'תוכניות הפעולה'לפת  הייתה הח

 במסגרת מדיניות השכנּות האירופית. 'רשימת עדיפויות'עם מדינות אלה, ב

 

. שתיהן נקבעות באמצעות משא ומתן בין הצדדים תוך 'רשימות עדיפויות'דומות בעיקרן ל  'תוכניות פעולה'

( בין  differentiationדגש על בעלות משותפת על התהליך, ונתפרות בהתאם לעקרון השונות/הבחנה )שימת  

המדינות כדי להגביר את יעילותן. שני הכלים כוללים יעדים לטווח קצר ולטווח בינוני של שלוש עד חמש שנות  

כלכליים יותר -ברתייםמדגישה יעדים ח  'רשימת עדיפויות'שותפות. אולם בהתאם לגישה היותר פרגמטית,  

  מאשר רפורמות פוליטיות, תוך מתן עדיפות ליציבות על פני דמוקרטיזציה.

 
וניברסיטה העברית בא   האירופה במכון מיתווים ומרצה בפורום אירופ -צדקיהו היא מנהלת התוכנית ליחסי ישראל-ד"ר מאיה שיאון  *

)ג'וש(יהאיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב.  ללימודי  ובתוכנית   בראוזה הוא מתמחה מחקר במכון מיתווים וסטודנט   הושוע 
 . , ארה"בבמכללת קולבי

https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/219079/ec_eeas_joint-communication_review-of-the-enp_18112015_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2022)702558
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 ' תכניות פעולה'תמקדים בנושאים נבחרים, לעומת  הם מסמכים קצרים בהרבה, המ  'רשימת עדיפויות'הסכמי  

יותר, וקל    )רספונסיבי(  כלי גמיש ומגיב  נחשבות  'רשימות עדיפויות'לכן,    *. ותומקיפ  ותהרבה יותר מפורט  שהיו

אות לאמץ  מכיוון שחלק  ןיותר  הפעולהות'מ.  ב  'כניות  הוחלפו  עדיפויות'לא  כחלק  'רשימות  כי  לציין  חשוב   ,

ל  ( ש'Progress Reports')  'דוחות ההתקדמות', האיחוד האירופי גם השמיט את  2015-ב  מהתיקון הפרגמטי 

 . האירופיות שכנּותהעל ידי מדינות  'תוכניות הפעולה'יישום 

 

. 'רשימת עדיפויות'ב  'תוכנית הפעולה'  החליפו את  הדרומיות  השכנות  מדינות  עשרלפחות חמש מקרב  

- . ב(2017( ואלג'יריה )2022;  2017(, מצרים )2022;  2016(, ירדן )2016נחתמו עם לבנון )  שכאלוסכמים  ה

האיחוד  תוניסיה  0182 עם  עדיפויות'הסכם  על    האירופי  חתמה   Strategic'שנקרא  ,  רגמשוד  'רשימת 

Priorities'    או'Privileged Partnership'  .האירופי  וניסיה ומרוקו אף החלו במשא ומתן עם האיחוד  בנוסף, ת

, (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA)  'מקיף ועמוקחופשי  הסכם סחר  'לניסוח  

 תקעו בשנים האחרונות.נאם כי השיחות 

 

 העדיפויות   סדרי .  2027-2021לשנים    'רשימת עדיפויות'  םהסכאחרונה על  בחתמו    ומצרים  האיחוד האירופי 

 ים שותפ  ( 2)  חברתי;  ופיתוח  מצרים  של  קיימא-בת  מודרנית  כלכלה  ( 1)  הם:  זו  לתקופה  שזוהו  העיקריים 

עם האיחוד האירופי ביוני   'שימת עדיפויותר'  חתמה אף היא על  ירדן  היציבות.  שיפור   (3)-ו  חוץ;  מדיניותב

ביטחון באזור, לרבות ( חיזוק שיתוף הפעולה בנושא היציבות וה1: )בה. סדרי העדיפויות העיקריים  2022

קיימא, לרבות צמיחה ירוקה, דיגיטלית, מכלילה ומבוססת ידע, -( קידום צמיחה כלכלית בת 2לוחמה בטרור; )

, שלטון החוק, רפורמה  משל טוב( חיזוק מ3תוך שימת דגש על איכות החינוך ויצירת מקומות עבודה ראויים; )

ירדן מעניינים, אך מעמדה של ישראל ככלכלה מתקדמת דמוקרטית וכיבוד זכויות אדם. המקרים של מצרים ו

לזה של האיחוד האירופי   זהה  לנפש כמעט   משטר ו  (,בהתאמה   דולר  אלף  48-ו  דולר  אלף  44)עם תוצר 

 . יותדרום אירופה שכנּותהאותה לייחודית בקרב מדינות  ךהופ דמוקרטי

 

 , עם האיחוד האירופי, תוך התמקדות בשינויי אקלים  'שותפות אסטרטגית'לחתום בקרוב על    צפויה מרוקו  

תוכניות '. במקום זאת,  'רשימות עדיפויות'ישראל והרשות הפלסטינית לא חתמו על    עם זאת,סחר.  והגירה  

 . 'רשימות עדיפויות'וגם לא על  'תוכניות פעולה' ו. סוריה ולוב לא חתמו עלכרא הו ןשלה ותהישנ 'הפעולה

  

 ? 'רשימת עדיפויות 'הסכם מדוע ישראל לא חתמה עד כה על  .ב

 

מדיניות , אימצה מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי החלטות הקובעות את  2008  בדצמברביוני, ושוב  

ום בין ישראל ישראל לבין התקדמות בתהליך השלהאירופי ו, שקשרו בין שדרוג יחסי האיחוד )לינקג'( זיקהה

הפכה ל"שפה מוסכמת" רשמית של   2008לא רשמית כזו הייתה קיימת לפני כן, אך בשנת    זיקה.  ניםלפלסטי

. בשל העיכוב בתהליך השלום עם הפלסטינים תחת ממשלת 2009הופעלה ביוני    הזיקההאיחוד. מדיניות  

הסכם מסגרת    מאז לא נחתםועם ישראל    השניה  'פעולהה  את 'תכניתלאשר  האירופי  נתניהו, סירב האיחוד  

 .עמהחדש 

 

האירופי  2009מאז   לאיחוד  ישראל  בין  הפוליטיים  היחסים  הבידול  או)ר  ותדרדר ה,  האיחוד   מדיניות  של 

 2022ועד אוקטובר    2013מאז  (. כתוצאה מכך,  2015נובמבר  מואת הנחיות הסימון    2013האירופי מיוני  

וישראל   האירופי  קיימו גם  האיחוד  ה  לא  ה  במסגרת  השנתימפגש  את  הפוליטי    ,תאגדותהמועצת  הפורום 

 . הצדדיםבין   בילטרלייםהיחסים את הולהעמיק  קדםלהמוסמך 

 

 
 עמודים.   9  באורך( 2017שלה ) רשימת העדיפויות  עמודים, בעוד 37  מונה( 2007של מצרים ) תוכנית הפעולהלדוגמה,  *

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/tunisia_en#bilateral-cooperation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0191
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-3304-2022-ADD-1/en/pdf
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://www.mapnews.ma/en/actualites/politics/eu-seeks-expand-%E2%80%98strategic%E2%80%99-partnership-morocco-eu-ambassador
https://northafricapost.com/61179-eu-eager-to-strengthen-its-unique-reliable-partnership-with-morocco-ursula-von-der-leyen-says.html
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/104571.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/01/Hebrew-The-Lost-Decade-Israel-EU-Relations-2010-2020-Dr.-Maya-Sion-Tzidkiyahu.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Maya_Sion_Tzidkiyahu_with_Shira_Hirsch_-_The_Differences_between_the_EUs_Differentiation_Policy_and_the_BDS_Movement_-_July_2020.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/08/English-Association-Council-August-2022.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/123584/egypt_enp_ap_final_en1_0.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-12/eu-egypt-partnership-priorities.pdf
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 2016. ביוני  אינו דורש את כינוסה של מועצת ההתאגדות  'רשימת עדיפויות'הסכם  ייתכן ש  באופן עקרוני,

האירופי לתאם את קידומו  מישראל ומהאיחוד  מונו נציגים  , יוהנס האן, ושכנּותהאל הנציב למדיניות  בישר  ביקר

הושגה התקדמות. כפי שהבינו מאוחר יותר דיפלומטים ישראלים,   מאז לאאך    ,'רשימת עדיפויות'של הסכם  

 . מהלךאת ה סירבו לאשר האירופי באיחודמסוימות חברות מדינות 

 

בשלוש שנים נוספות   2005- בעם ישראל  'תוכנית הפעולה' שנחתמה  האיחוד האירופי את    האריך  2022במרץ  

לרבות באמצעות משא שיתוף פעולה בשנים הקרובות,    לקדם( כדי "לתת לצדדים הזדמנות  2022-2025)

לא התקיים אולם עד כה  ,  מאזחצי שנה  חלפה  " )ההדגשה אינה במקור(.  עדיפויות  רשימתומתן אפשרי על  

ומתן   ב  .בנושאמשא  האסוציאציה  מועצת  על    3-קיום  הדיאלוג  לחידוש  הזדמנות  הוא  רשימת 'באוקטובר 

 ' עדיפויות

 

 האיחוד האירופי? ת עם יועדיפו  הסכם רשימת ישראל בהיעדר מפסידה מה   .ג

 

העלות של הזדמנויות   השני מתוקףאחד פוליטי וה:  גובה שני סוגי מחירים  'רשימת עדיפויות'העדרו של הסכם  

שכן ,  הסכם כזהמנוצלות. עם זאת, ניתן גם לטעון שישראל לא הפסידה הרבה בכך שלא חתמה על    בלתי

, פתוחות לישראל וכו' הורייזון אירופה, ארסמוס+, קריאייטיב יורופ כגון תוכניות נושאיות של האיחוד האירופי

. כמו 'רשימת עדיפויות'או    'תוכנית פעולה'הסכמי  ואינן דורשות    השכנּותבמסגרת מדיניות  (  1967  גבולותב)

ואי  (,  NDICI)  של האיחוד האירופי  מדיניות השכנּות  תקציבכן, כמדינה מפותחת, ישראל אינה זכאית לרוב  

  TAIEX-ו  Twinningהמשך שיתוף פעולה ממומן בפרויקטים כגון    מונעתאינה    'רשימת עדיפויות'  חתימה על

 במדינות השכנּות(   הציבורי  לבין המינהל  האירופי  מוסדי בין המינהל הציבורי במדינות האיחוד  עולהפוף  תי)ש

 שיתוף פעולה חוצה גבולות(.) CBC -ו

 

ישראל מפסידה מכך שאין לה הסכם 'רשימת זה, קשה היה לקבל תשובה לשאלה "מה    ניירכתיבת  מהלך  ב

הרגיש בישראל, אין כמעט נכונות להסתכן ואולי בשל המצב הפוליטי הלא יציב    ." עדיפויות' עם האיחוד האירופי

רוג כמנוף פוליטי נגד שדבהן  מש  תבהצבת אופציות שאפתניות על סדר היום, מחשש שהאיחוד האירופי יש

  בנוגע חשיבה שלילית השירות הציבורי . כמו כן, ניתן למצוא בקרב חלק מעובדי 2009-ב כפי שקרההיחסים, 

. לכל הפחות יש להעלות סימני שאלה בפני חשיבה שדרוג היחסים עם האיחוד האירופי בתחומים שונים ל

 .שלילית זו, ואף לשנותה

 

: ישראל היא כלכלה ליברלית מתקדמת ודמוקרטיה מתפקדת באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה מחיר פוליטי

(MENA  .) היא אינה המדינה הכובשת היחידה )ראו למשל את סהרה המערבית תחת מרוקו(, אך היא המדינה

הדרומית    שכּונהביחידות  ה  ותהשותפ  תאח  ה. היותהזיקהמדיניות  את  היחידה שעליה הטיל האיחוד האירופי  

 . פגומים מחיר של יחסים פוליטיים ומוניטין עם האיחוד האירופי גובה 'רשימת עדיפויות'ללא 

 

בתחילת המסמך.   הצהרה פוליטית משותפתבהוא הצורך    'רשימת עדיפויות'מכשולים להשגת הסכם  אחד ה

הנוסח בנושאים כמו    יצטרכו להסכים על  בוהמדינות החברות    27-משרדי החוץ של ישראל, האיחוד האירופי ו

 הקשה להגעהסכמה כזו היתה  תהליך השלום במזרח התיכון, בניית התנחלויות, מעמדה של ירושלים ועוד.  

 בעשור האחרון )בעיקר תחת ממשלות נתניהו(. 

 

מנוצלות הבלתי  ההזדמנויות  למרות שעלות  בין:  הפעולה'  האירופי   'תכנית  משנת  ל  האיחוד    2005ישראל 

 היחסים בין הצדדים לקידום יעיל של    את העדכונים הדרושים  החסרא  ינחים יחסיים המאוד, במו  תמפורט

 בהתאם לנסיבות ולאינטרסים המשתנים של שני הצדדים.  מימוש הפוטנציאל המרבי הגלום ביחסים לו

 

https://embassies.gov.il/eu/NewsAndEvents/Pages/EU-Commissioner-for-European-Neighbourhood-Policy-and-Enlargement-Negotiations-Hahn-visits-Israel.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D0412&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/07/Hebrew-Creative-Europe-July-2022.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Hebrew-Maya-Sion-Erasmus-June-2021.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/09/Horizon-Europe-Maya-Sion-Tzidkiyahu-October-2021-Hebrew.pdf
https://mitvim.org.il/publication/hebrew-european-budget-october-2021/
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/twinning_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/taiex_en
https://www.enicbcmed.eu/home
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עבר   האירופי  האיחוד  האחרונים,  העשורים  מהותיים,  משבריבשני  )  עומק  הפיננסי  המשבר  -2009כגון 

יו  את יכולות   ו(, ששינ2020-21)  מגיפת הקורונה( ו2016-2020(, ברקזיט ) 2015(, משבר ההגירה )2014

מחסור באנרגיה,   כגוןמשברים    גרמה לסדרת(  2022הפלישה הרוסית לאוקראינה )פברואר    באופן משמעותי. 

את הביקוש האירופי לרכש צבאי. בנוסף, האיום   ההגדיל  גם  היאעליות מחירים )אינפלציה(, מיתון כלכלי ועוד.  

אינפורמציה והיכולות החדשות בבינה מלאכותית הם שני נושאים דחופים שאינם מטופלים כראוי על ידי -בדיס

 באיחוד בחלק מהמדינות החברות    נסיגה דמוקרטית .  הנחוצים עדכונים  בה ה, שכן לא נעשו  'תוכנית הפעולה'

 והן לישראל. האירופי כאתגר משמעותי הן לאיחוד אף היא  התגלתה האירופי 

 

את שיתוף הפעולה הקיים, כגון מסחר או חקלאות. לדוגמה,   המגדירות  "ישנות" יש לעדכן ולשדרג סוגיות   

חופשי עמוק אזור סחר  'שירותים במסגרת  בהסכם הגנה על השקעות או משא ומתן על סחר  משא ומתן על  

 .(DCFTA' )ומקיף

 

לשקול    חדשות יש  ל  סוגיות  או  מחדשלאימוץ  עדיפויות'במסגרת    מיסגור  אקלים,  'רשימת  שינויי  ביטחון : 

ופודטיאנרג ניהול בריאות הציבור במסגרת  הקורונה    פתגימטק, סייבר, בינה מלאכותית,  -, ביטחון תזונתי 

עם הסכמי אברהם/נורמליזציה  אינפורמציה. -דיסה שמציבה תופעתוהיבטים דיגיטליים חדשים, כולל האתגר 

ערב   להוביל  מדינות  ופרויקטים  ליכולים  משולש/תתשל  חדשים  מסגרות  פעולה  ישראל,   אזורי- שיתוף  בין 

ירדן, ב  במסגרת מדיניות השכנּות מדוברישראל.    האיחוד האירופי ומדינות ערב, שיש להן קשרים רשמיים עם

את איחוד האמירויות ובחריין, כמו גם אולי   ניתן לכלול, למסגרת זוהרשות הפלסטינית, מצרים ומרוקו. מחוץ 

ומדינות   ומצרים   עםבעתיד.    נוספות את סודאן  שיתוף פעולה בנוגע   ניתן אולי להעלות גם אפשרות  סודאן 

 ילו אפריקה.לאזור ים סוף, ואולי אפ

 

אג'נדה   -הדרומית    שכּונהם המדיניות מחודשת עפית את המסמך " אימצה הנציבות האירו  2021בפברואר  

יו  ותחזק את השותפות האסטרטגית" בין האיחוד האירופי לבין שותפ " כדי "להשיק מחדש ולחדשה לים התיכון

מועצ  שכּונהב באפריל  המדיניותהדרומית.  את  אישרה  האירופי  האיחוד  הזמן  ת  הגיע  האירופי  שה.  איחוד 

 . 'רשימת עדיפויות'ביניהן באמצעות הסכם השותפות יחדשו אף הן את ישראל ו

 

 סיכום  .ד

 

, האג'נדה 2004-ב   נההראשו  'תוכנית הפעולה'על  הסכימו האיחוד האירופי וישראל  השנים שחלפו מאז    18-ב

עברו התפתחויות ושינויים רבים. האתגרים העומדים    ויתושכנא מציע לווהיתרונות שה  של האיחוד האירופי 

הן    'רשימת עדיפויות'כם  הסוישראל השתנו בשמם ובאופיים. העלויות של אי אימוץ    האירופי  בפני האיחוד 

, במיוחד היחסים ביניהםהאיחוד האירופי וישראל לנצל את התחממות  על  ת.  ות/מעשיופונקציונליות  ופוליטי

 . 'רשימת עדיפויות'וליזום שיחות על הסכם , באוקטובר 3-ב שהתכנסה מועצת ההתאגדותבהקשר של 

 

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/08/PAX-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/12/Marc-Luban-Improving-access-to-the-EUs-market-for-services-English.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/12/Marc-Luban-Improving-access-to-the-EUs-market-for-services-English.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/07/Conference-summary-Renrewd-Partnership-July-2021.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/renewed-partnership-southern-neighbourhood-new-agenda-mediterranean_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/renewed-partnership-southern-neighbourhood-new-agenda-mediterranean_en
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/mitvim.org.il/wp-content/uploads/2022/08/English-Association-Council-August-2022.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/10/03/
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 ת האירופיתמדיניות השכנּועל תיבה: רקע 

מדיניות , האיחוד האירופי אימץ 1995-ב היא תוצר של כמה שכבות היסטוריות.ת האירופית מדיניות השכנּו

-ב '.תהליך ברצלונה'מכונה ש במה ((Euro-Mediterranean Policy – EMPתיכונית אזורית -ים-אירופית

ת השכנּומזרח אירופה, במה שכונה 'מדיניות מדינות הורחבה מדיניות זו כך שתכלול גם את  2004

 -איחוד מוכווןת הקמה עם נוספ (. שכבה נוספת(European Neighbourhood Policy – ENPת' האירופי

 . (Union for the Mediterranean – UFM) 'למען הים התיכוןהידוע כ'איחוד  ,פרויקטים

ת מבוסס על הסכמי התאגדות, צדדיים בין האיחוד האירופי למדינות השכנּו-יחסים הדולהבסיס המשפטי 

 1995בין האיחוד האירופי לישראל נחתם בנובמבר  הסכם ההתאגדותשנחתמו כחלק מתהליך ברצלונה. 

 . 2000ונכנס לתוקף ביוני 

בין האיחוד ים , מיושמת באמצעות תוכניות והסכמים שונ2004-ת האירופית, שפותחה במדיניות השכנּו

צדדי, המדינות השכנות סיכמו -אזורית והאזורית. באופן דו-צדדית, התת-ברמה הדו והאירופי לשכנותי

משך שלוש עד ללטווח הקצר והבינוני  הצדדים את מטרות האירופי, שהגדירו עם האיחוד 'תוכניות פעולה'

 ורנות סכמי ההתאגדותוהתחייבויות הדדיות, בעוד שה ת כוונותהצהר' מהוות פעולההתוכניות 'חמש שנים. 

ל'תוכנית  הגיעופעולה. ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שההמסגרת המשפטית הבסיסית לשיתוף 

 .2005במרץ  העלי הוחתמ ,ת האירופיתמדיניות השכנּובמסגרת  2004דצמבר פעולה' ב

 הסכם. 1995-בההתאגדות ישראל העמיקו במידה ניכרת מאז החתימה על הסכם  - יחסי האיחוד האירופי

כדי ואת מטרותיהן  הסכם ההתאגדותביקש לעדכן ולפרט עוד יותר את הוראות  2005משנת רת המסג

ת האירופית אפשרה לישראל להצטרף . מדיניות השכנּוהאירופיזציה/האינטגרציה ולהעמיק את ךילהמש

ל שימוש בכלי קירוב ש ו'תוכנית הפעולה' איפשרהוגלילאו(  +)כגון ארסמוסהאירופי לתוכניות האיחוד 

גם חיזקה את שיתוף הפעולה המעשי בתחומים  'התכנית הפעול'. Twinning-ו TAIEXכגון  ,האיחוד

בתחום התרופות והשמיים הפתוחים וניהול משא ומתן על הסכם  הסכמיםחדשים )למשל, חתימה על 

 חקלאי מחודש(.

, (2005) הישראלית מרצועת עזה. לאחר ההתנתקות בין הצדדים התקיים דיאלוג פוליטי מוגברבנוסף, 

בנקודת הגבול ברפיח  EUBAM ,שמירת שלום של האיחוד האירופיכוחות י נשישראל נוכחות של אפשרה 

-ו 2007ן המשטרה של הרשות הפלסטינית. בשנים ומילא COPPS EUPOLL-בין רצועת עזה למצרים, ו

ג יחסיהם הן מבחינה מדינית והן ולשדר השני 'תוכנית פעולה' לעבדו ישראל והאיחוד האירופי ע 2008

 לעיל(. זיקהמבחינה מעשית )ראו מדיניות ה

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:22000A0621(01)
https://www.eubam-rafah.eu/en/node/5048
https://eupolcopps.eu/page/mission/en

