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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υποστηρικτικός εταίρος του Λιβάνου 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Λίβανο, στις 14 τρέχοντος μηνός, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να 

στηρίζει τον Λίβανο και τον λαό του σε δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και διαθέτει φέτος 

229 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ως προς το ανωτέρω χρηματοδοτικό πακέτο, προσδιορίστηκαν διάφορες προτεραιότητες. 

Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και η στήριξη 

μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει τον Λίβανο να εφαρμόσει 

μεταρρυθμίσεις, που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση με έμφαση στην ακεραιότητα, τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία, σύμφωνα με τις ευκαιρίες, που προσδιορίστηκαν από την πρόσφατη συμφωνία 

σε υπηρεσιακό επίπεδο με το ΔΝΤ. Η αρωγή της Ε.Ε. θα στοχεύει στη μεταρρύθμιση της δημόσιας 

διοίκησης, στη μεταρρύθμιση της δημόσιας δημοσιονομικής διαχείρισης και στην πρόσβαση στη 

δημόσια πληροφόρηση. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί με κρατικούς φορείς και φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών για την ενδυνάμωση των γυναικών του Λιβάνου και τη συμβολή στην ισότητα των φύλων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στην αύξηση της γυναικείας παρουσίας σε ηγετικές θέσεις και 

της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικούς και δημόσιους χώρους και θα εργαστεί για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό 

δυναμικό. Δεσμευόμενη να στηρίξει τον Λίβανο στο μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα στηρίξει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των γυναικών από κάθε 

μορφή βίας. 

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας της προώθησης πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα στηρίξει την πράσινη ατζέντα του Λιβάνου και τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει εξοπλισμό ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια 

του δημόσιου τομέα και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικεντρωθεί επίσης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των λιβανικών 

βιομηχανιών, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της 

καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας για βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική βοήθεια στους ευάλωτους 

Λιβανέζους και Σύριους πρόσφυγες και θα τους βοηθήσει να έχουν πρόσβαση στις τόσο 

απαραίτητες βασικές υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, υγείας και ύδρευσης. 

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την αναφορά στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει 

προσηλωμένη στη στήριξη του Λιβάνου και του λαού του, ώστε να προχωρήσουν προς την 

ανάκαμψη και τη σταθερότητα που τους αξίζει. 
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