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1.

ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΗΝΗ

Το Μεξικό είναι µία από τις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες στη Λατινική Αµερική, µε
πληθυσµό άνω των 105 εκατοµµυρίων και κατά κεφαλή εισόδηµα περίπου 10 000 δολάρια.
Το Μεξικό είναι µέλος της Βορειοαµερικανικής συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών
(ΒΑΣΕΣ) από το 1994 και συνήψε µια σειρά συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) µε
τους σηµαντικότερους εµπορικούς εταίρους του. Επί του παρόντος, είναι µία από τις λίγες
χώρες µε αναδυόµενη οικονοµία που έχουν ΣΕΣ µε τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία.
Εξάλλου, το Μεξικό έχει συµφωνίες µε τις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αµερικής, µε
τις χώρες ΕΖΕΣ και µε το Ισραήλ. Αυτό το δίκτυο εµπορικών συµφωνιών καλύπτει ένα πολύ
µεγάλο µέρος του εξωτερικού του εµπορίου.
Το Μεξικό είναι η µόνη χώρα της Λατινικής Αµερικής που είναι µέλος του οργανισµού
οικονοµικής συνεργασίας και ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στον οποίο προσχώρησε το 1994. Ως
αναδυόµενη οικονοµία, το Μεξικό διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της
διεύρυνσης και της ενίσχυσης της δέσµευσης του ΟΟΣΑ που έχει στόχο να φέρει και άλλες
αναδυόµενες οικονοµίες στη γενική διαδικασία διαλόγου του Heiligendamm. Το Μεξικό
είναι επίσης ένα δραστήριο µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
Τα θεµελιώδη µακροοικονοµικά µεγέθη του Μεξικού είναι ισορροπηµένα. Οι σχέσεις του µε
τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν σχεδόν «πρότυπο» στη σηµερινή Λατινική
Αµερική. Το Μεξικό είναι από τους κύριους προορισµούς για ροές άµεσων ξένων
επενδύσεων (ΑΞΕ). Ως χώρα αποδέκτης, το Μεξικό έχει τα υψηλότερα αποθέµατα ΑΞΕ στη
Λατινική Αµερική (174 δις ευρώ). Επιπλέον, το Μεξικό γίνεται µία από τις ελάχιστες
σηµαντικές πηγές ΑΞΕ της Λατινικής Αµερικής για τρίτες χώρες (26,7 δις ευρώ), οι
σηµαντικότερες από τις οποίες είναι οι ΗΠΑ, η ΕΕ και επιλεγµένες χώρες της Λατινικής
Αµερικής.
Το Μεξικό γνώρισε κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες σηµαντικές πολιτικές και
κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές και πραγµατοποίησε σηµαντική διαδικασία εκσυγχρονισµού.
Εντούτοις, η χώρα αντιµετωπίζει ακόµη ορισµένες σοβαρές προκλήσεις. Ειδικότερα, η χώρα
πρέπει ακόµη να αντιµετωπίσει το ιστορικό πρόβληµα της ανισότητας και της µη
ικανοποιητικής κατανοµής του πλούτου. Εξάλλου, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ανέκυψε
µεγάλη διαφορά Βορρά-Νότου όσον αφορά την αύξηση και τα εισοδήµατα. Η διαφορά αυτή
οδηγεί σε σηµαντικές ροές εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης, µε κύριο προορισµό
για την τελευταία τις ΗΠΑ. Γενικότερα, χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επίπεδο της
κοινωνικής συνοχής της χώρας. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί µεγαλύτερη πρόοδος σε
τοµείς όπως η διακυβέρνηση και η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε τοπικό
επίπεδο. Το Μεξικό αντιµετωπίζει επίσης ένα πρόβληµα ασφάλειας που συνίσταται σε ένα
επιθετικό κύµα οργανωµένου εγκλήµατος και µεγάλης κλίµακας διακίνηση ναρκωτικών.
Στον οικονοµικό τοµέα, οι κύριες προκλήσεις αφορούν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς
και τον ανταγωνισµό, ιδίως σε βασικής σηµασίας τοµείς δικτύου, όπως οι τηλεπικοινωνίες,
καθώς και την εφαρµογή φορολογικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο τη µείωση της εξάρτησης
του προϋπολογισµού από τα έσοδα του πετρελαίου.
Ωστόσο, αυτά τα προβλήµατα και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει το Μεξικό δεν
πρέπει να µειώσουν τη σηµασία της αλλαγής, στο δρόµο της οποίας βρίσκεται η χώρα εδώ
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και είκοσι χρόνια. Το Μεξικό αναπτύχθηκε σηµαντικά σε όλα τα επίπεδα, έχει ακόµη ένα
σηµαντικό δυναµικό προς εκµετάλλευση και ο ρόλος του στην παγκόσµια σκηνή θα
αυξάνεται όλο και περισσότερο.
Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα για το Μεξικό στη Λατινική Αµερική είναι η στρατηγική
γεωγραφική του θέση στα σύνορα µε τις ΗΠΑ. Το Μεξικό είναι ένας σηµαντικός πολιτικός,
οικονοµικός και πολιτιστικός παράγοντας στη Λατινική Αµερική και αναµένεται ότι, συν τω
χρόνω, ο ρόλος του στα διεθνή θέµατα θα ενισχυθεί. Η οικονοµία του είναι πλήρως
ενσωµατωµένη στη ΒΑΣΕΣ και λόγω του πλούτου του πολιτισµού του η φωνή του ακούγεται
σε όλη τη Λατινική Αµερική. Το Μεξικό αποτελεί πράγµατι µια πολιτιστική, πολιτική και
φυσική «γέφυρα» µεταξύ της Βόρειας και της Λατινικής Αµερικής, καθώς επίσης, ως ένα
ορισµένο βαθµό, µεταξύ των βιοµηχανοποιηµένων χωρών και των αναδυόµενων χωρών, Η
θέση αυτή του Μεξικού αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατά του στο πλαίσιο µιας
προοδευτικής πολυµερούς και πολυπολιτιστικής διεθνούς κοινότητας. Τώρα που η
οικονοµική σηµασία της χώρας γίνεται όλο και πιο προφανής, το Μεξικό αποκτά όλο και
µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φιλοδοξεί να διαδραµατίσει πιο ενεργό ρόλο στη σηµερινή
ταχέως µεταβαλλόµενη διεθνή σκηνή.
Αυτή η νέα αυτοπεποίθηση είναι µια σηµαντική εξέλιξη σε σύγκριση µε το παρελθόν όταν,
για ιστορικούς και γεωπολιτικούς λόγους, το Μεξικό επέλεγε κατά παράδοση να υιοθετεί
προσεκτική στάση στις διεθνείς υποθέσεις. Ωστόσο, ακόµη και στο παρελθόν, το Μεξικό
υπογράµµιζε συστηµατικά τη σηµασία της πολυµέρειας – µια χαρακτηριστική θέση που µε
την πάροδο του χρόνου ενισχύθηκε περισσότερο. Το Μεξικό υπήρξε σταθερά ενεργό µέλος
του ΟΗΕ παρέχοντας τη συµβολή του στον προϋπολογισµό. Είναι ο δέκατος κύριος χορηγός
των Ηνωµένων Εθνών. Πράγµατι, η οικονοµική συµβολή του Μεξικού στον προϋπολογισµό
των Ηνωµένων Εθνών είναι η σηµαντικότερη της Λατινικής Αµερικής και αντιπροσωπεύει
από µόνη της το 50% του συνόλου των οικονοµικών συνεισφορών της περιοχής στον
Οργανισµό.
2.

Η ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Στα µέσα της δεκαετίας του 90, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγµατεύθηκε µια συµφωνία
οικονοµικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισµού και συνεργασίας µε το Μεξικό, η
οποία υπεγράφη το 1997 και ετέθη σε ισχύ το 2000. Η συµφωνία αυτή, εφεξής καλούµενη
«συνολική συµφωνία», αποτέλεσε κατάλληλο πλαίσιο και για την εµβάθυνση και για την
ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων της ΕΕ µε το Μεξικό (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Η συµφωνία
βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, το εµπόριο και τη συνεργασία.
Επέτρεψε επίσης στην ΕΕ να ενισχύσει την οικονοµική και εµπορική της θέση στο Μεξικό, η
οποία υφίστατο σηµαντική πίεση από τη θέση σε ισχύ της ΒΑΣΕΣ, το 1994.
Από τα τέλη του 2004, στηριζόµενα στους αυξανόµενους οικονοµικούς δεσµούς ΕΕΜεξικού, τα όργανα της ΕΕ και το Μεξικό αποφάσισαν να καταβάλουν από κοινού
προσπάθειες για να εντατικοποιήσουν τις υψηλού επιπέδου επαφές. Η διαδικασία αυτή
κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 2007, όταν, κατά το κοινό συµβούλιο ΕΕ-Μεξικού, τα µέρη
αναγνώρισαν ότι είναι πολύ σηµαντική η ποιοτική αλλαγή που συνετελέσθη στις διµερείς
τους σχέσεις και ότι οι αµοιβαίοι δεσµοί τους συσφίχθηκαν πολύ περισσότερο. Κατά το 2007
και 2008, πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες υψηλού επιπέδου επίσηµες επισκέψεις στο Μεξικό
από αντιπροσώπους διαφόρων κρατών µελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
συµπεριλαµβανοµένης µιας επίσκεψης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Μάιο
του 2008. Κατά την ίδια περίοδο, ο Πρόεδρος Calderón µετέβη δύο φορές στην Ευρώπη,
επισκέφθηκε ορισµένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθώς και τα κοινοτικά όργανα στις
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Βρυξέλλες, τον Ιούνιο του 2007. Επίσης, ορισµένοι υπουργοί του Μεξικού πραγµατοποίησαν
εκτεταµένα ταξίδια στην Ευρώπη.
Από τη θέση σε ισχύ της συνολικής συµφωνίας και ιδίως κατά τα τελευταία έτη, η ΕΕ και το
Μεξικό ανέπτυξαν ένα ενεργό και ειλικρινή πολιτικό διάλογο για θέµατα αµοιβαίου
ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή δηµιούργησε καλή ατµόσφαιρα µεταξύ της ΕΕ και του
Μεξικού καθώς και τις πολιτικές προϋποθέσεις για την καθιέρωση στενότερου διαλόγου για
παγκόσµια θέµατα. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αισθητή η ανάγκη να καθιερωθεί ένα ευρύτερο
και πιο φιλόδοξο πολιτικό πλαίσιο µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού, έτσι ώστε ο πολιτικός
διάλογος να µετατραπεί σε αποτελεσµατικό µέσο για το συντονισµό των θέσεων σε
παγκόσµια θέµατα καθώς και σε άλλους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο
πολυµερών φόρουµ και διεθνών οργανισµών.
Η συνεργασία είναι ένας από τους πυλώνες της συνολικής συµφωνίας και η ΕΕ και το
Μεξικό αναλαµβάνουν σηµαντικές και καινοτόµες δραστηριότητες αναπτυξιακής
συνεργασίας. Ξεκίνησαν διάλογοι σε τοµείς όπως το περιβάλλον και η αλλαγή του κλίµατος
καθώς και η κοινωνική συνοχή. Οι διάλογοι αυτοί έχουν σκοπό να προσανατολίσουν τις
δραστηριότητες συνεργασίας και συγχρόνως να αποτελέσουν ένα σηµαντικό µέσο
συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού σε ευαίσθητα παγκόσµια θέµατα. Πράγµατι,
όσον αφορά το θέµα της αλλαγής του κλίµατος, το Μεξικό υιοθέτησε θέσεις που είναι
παραπλήσιες µε αυτές της ΕΕ. Μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει πιθανότητα
πολιτικός διάλογος για την εκπαίδευση και τον πολιτισµό, ο οποίος θα οικοδοµηθεί σε
υφιστάµενα προγράµµατα στους τοµείς της νεολαίας, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των
µέσων συνεργασίας που αναπτύχθηκαν πρόσφατα στον τοµέα του πολιτισµού.
Η σηµαντική ικανότητα του Μεξικού στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας και η
ποικιλία και το εύρος της τεχνολογικής του γνώσης το καθιστούν ελκυστικό εταίρο
συνεργασίας ΕΕ για την Ευρώπη. Από τη θέση σε ισχύ της τοµεακής συµφωνίας του 2004
ΕΕ/Μεξικού στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας, η επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού αυξήθηκε σηµαντικά. Παράλληλα,
δροµολογήθηκαν ορισµένα προγράµµατα και πρωτοβουλίες σε τοµείς όπως τα δικαιώµατα
του ανθρώπου, ο πολιτισµός, η ανάπτυξη των ΜΜΕ, η διευκόλυνση του εµπορίου κλπ.
Η προοδευτική ενίσχυση των διµερών σχέσεων ΕΕ-Μεξικού οδήγησε τελικά την ΕΕ και το
Μεξικό να αναγνωρίσουν σαφώς την ανάγκη για καθιέρωση στενότερων διµερών πολιτικών
δεσµών και, ιδίως, για την καθιέρωση µιας «στρατηγικής εταιρικής σχέσης». Από την άποψη
του Μεξικού, η σχέση µε την ΕΕ είναι ένας ζωτικής σηµασίας παράγοντας για την πολιτική
διαφοροποίηση και την ισορροπία στις διεθνείς του σχέσεις.
3.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΕ-

Υπάρχουν ορισµένοι βάσιµοι λόγοι για να έχει η ΕΕ το Μεξικό ως στρατηγικό εταίρο. Το
Μεξικό διαδραµατίζει ρόλο σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι ενεργό µέλος στην οµάδα G8 + 5 και
διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη «διαδικασία Heiligendamm »1. Η σηµασία και η επιρροή του
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Στο Heiligendamm οι ηγέτες της οµάδας G8 και οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ινδίας, του
Μεξικού και της Νότιας Αφρικής που συγκεντρώθηκαν στην Outreach 5 (πρώην O5, νυν G5)
αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα νέο είδος διαλόγου σε θεµατική βάση µε επίσηµο και διαρθρωµένο
τρόπο. Ο διάλογος αυτός, που καλείται έκτοτε διαδικασία του Heiligendamm έχει σκοπό να ενισχύσει
την κοινή αντίληψη για κρίσιµους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµικής διακυβέρνησης και να
αναπτύξει κοινές βάσεις και µέτρα πρακτικού χαρακτήρα σε µια κοινή προσπάθεια για ευνοϊκότερη
διαµόρφωση της παγκοσµιοποίησης. Η οµάδα G8 +O5 αποφάσισε να ασχοληθεί µ’ αυτή τη
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θα αυξηθούν προφανώς συν τω χρόνω, ακόµη και πέρα των ορίων της Λατινικής Αµερικής.
Η ΕΕ έχει γόνιµη διµερή σχέση µε το Μεξικό, η οποία οδήγησε σε σηµαντικά αποτελέσµατα
και επιτεύγµατα κατά τα πρόσφατα έτη. Εξάλλου, η ΕΕ µοιράζεται µε το Μεξικό µια σειρά
από βασικές θεµελιώδεις αξίες και διατηρεί µε αυτό στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς
δεσµούς.
Ενώ η συνολική συµφωνία είναι ένα διµερές όργανο µε εντυπωσιακό δυναµικό, το καθεστώς
του στρατηγικού εταίρου έχει ως ειδικό προορισµό να αντλεί από την ικανότητα µιας χώρας
εταίρου να ασκεί σηµαντική επιρροή σε παγκόσµια θέµατα. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πιστεύει ότι είναι σωστή πολιτική το να θεωρούνται όλα τα µέλη της οµάδας G5 ως
στρατηγικοί εταίροι.
Από καθαρά πολιτική άποψη, η αναβάθµιση των διµερών σχέσεων και η µετατροπή τους σε
καθεστώς στρατηγικού εταίρου θα ενισχύσει τον τόνο και το επίπεδο της σχέσης και θα
αποτελέσει νέα πηγή δυναµισµού για τη συνεργασία µας. Ωστόσο, ο βασικός λόγος για την
καθιέρωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε το Μεξικό έγκειται στη δυνατότητα να
εδραιώσουµε περισσότερο το συντονισµό µας σε βασικής σηµασίας πολυµερή φόρουµ και
οργανισµούς. Η στρατηγική εταιρική σχέση θα σήµαινε ενισχυµένη συνεργασία ΕΕ-Μεξικού
σε παγκόσµια θέµατα. Ο συντονισµός µε το Μεξικό θα µπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα
ωφέλιµος εάν ληφθούν υπόψη τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά αυτής της χώρας που
λειτουργεί ως «γέφυρα». Το Μεξικό ανέπτυξε την ικανότητα να εξισορροπεί τον τρόπο µε
τον οποίο αντιλαµβάνεται ο ΟΟΣΑ τις καταστάσεις µε τις ανησυχίες µιας αναπτυσσόµενης
χώρας και το στοιχείο αυτό θα µπορούσε πράγµατι να αποβεί πολύ χρήσιµο για την επίτευξη
κοινής αντίληψης σε παγκόσµιο επίπεδο. Η στενότερη σχέση µε το Μεξικό θα µπορούσε
επίσης να διευκολύνει την επίτευξη συναίνεσης σε βασικά περιφερειακά θέµατα µεταξύ της
ΕΕ και των εταίρων της της Λατινικής Αµερικής.
Στο πολυµερές πλαίσιο, η ΕΕ και το Μεξικό θα πρέπει συνεπώς να στοχεύουν στην ανάπτυξη
κοινής αντίληψης για παγκόσµια και περιφερειακά θέµατα και να λάβουν από κοινού
πρακτικά µέτρα σε µια προσπάθεια για ευνοϊκότερη διαµόρφωση της παγκοσµιοποίησης.
4.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΥΟ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, ο κύριος στόχος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης
συνίσταται στο να ενεργούν το Μεξικό και η ΕΕ ως παγκόσµιοι σύµµαχοι σε όλα τα
σηµαντικά πολυµερή φόρουµ και οργανισµούς.
Από πρακτική άποψη, η στρατηγική εταιρική σχέση θα έχει επιπτώσεις σε δύο επίπεδα.
Καταρχήν, θα ενισχύσει το συντονισµό ΕΕ-Μεξικού σε πολυµερές επίπεδο σε παγκόσµια
θέµατα. Κατά δεύτερο, θα προσδώσει πρόσθετη πολιτική ώθηση στην ανάπτυξη των διµερών
σχέσεων και πρωτοβουλιών.
Κατά συνέπεια, η στρατηγική εταιρική σχέση θα λειτουργήσει βάσει ενός µηχανισµού δύο
επιπέδων που θα αλληλοενισχύονται: οι διµερείς διάλογοι και η συνεργασία θα διεξάγονται
ως µέρος του νοµικού και λειτουργικού πλαισίου της υφιστάµενης συµφωνίας και θα
ενισχύονται από το νεοσυσταθέν πολιτικό πλαίσιο και από τις δυναµικές που θα προκύψουν

διαδικασία διαλόγου µε τέσσερα θέµατα: Καινοτοµία και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (µε
την προώθηση και την προστασία της καινοτοµίας)· επενδύσεις και κοινωνική ευθύνη (µε την
προώθηση διασυνοριακών επενδύσεων και υπεύθυνη επιχειρηµατική συµπεριφορά)· ανάπτυξη (κοινή
αντίληψη, αποτελεσµατικότητα της βοήθειας)· ενεργειακή απόδοση (ανταλλαγή γνώσεων για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τεχνολογική συνεργασία µε σκοπό τη συµβολή στη µείωση
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα).
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από αυτό. Αυτοί οι διάλογοι και η συνεργασία θα δηµιουργήσουν εγγύτητα και θα
διευκολύνουν τις ανταλλαγές µεταξύ εµπειρογνωµόνων, κρατικών υπαλλήλων και των
αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής. Αυτό, µε τη σειρά του, θα ενισχύσει το συντονισµό σε
παγκόσµια θέµατα στους αντίστοιχους τοµείς.
Στο νέο πολιτικό πλαίσιο που θα δηµιουργηθεί από τη στρατηγική εταιρική σχέση, η ΕΕ και
το Μεξικό θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ασχοληθούν ενδελεχώς µε ευαίσθητα θέµατα,
ακόµη και εσωτερικού χαρακτήρα. Το στοιχείο αυτό θα επιτρέψει στα µέρη να διασφαλίσουν,
µε ακόµη µεγαλύτερο ζήλο, τις κοινές αξίες, όπως τα δικαιώµατα του ανθρώπου, τη
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη νόµιµη ασφάλεια.
5.

Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ-ΜΕΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΕ και το Μεξικό µοιράζονται ήδη αξίες, αντιλήψεις και οράµατα. Για την ΕΕ, το Μεξικό
είναι µια χώρα µε τις ίδιες πεποιθήσεις. Σε πολυµερή φόρουµ, το Μεξικό επανειληµµένα
υιοθέτησε θέσεις παρόµοιες µε αυτές τις ΕΕ. Η στρατηγική εταιρική σχέση θα βοηθήσει στην
περαιτέρω ενίσχυση αυτής της τάσης, παρέχοντας ένα ισχυρό πολιτικό πλαίσιο και
ενισχύοντας το διάλογο και το συντονισµό µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού.
Η στρατηγική εταιρική σχέση µε το Μεξικό θα προχωρήσει πέρα από το στόχο που
αποσκοπεί στην καθιέρωση κοινού θεµατολογίου ή την επεξεργασία ενός ειδικού σχεδίου
δράσης. Θα ευνοήσει την υιοθέτηση µιας µεθόδου διαβουλεύσεων και συντονισµού. Θα
οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας νέας αµοιβαίας ευαισθησίας, ωθώντας τα µέρη να δώσουν τη
δέουσα προσοχή στα αµοιβαία συµφέροντα και τις ανησυχίες τους κάθε φορά που οφείλουν
να λάβουν θέση σε παγκόσµια θέµατα.
Σε παγκόσµια κλίµακα, τα προβλήµατα εξελίσσονται. Κατά τα πρόσφατα έτη, η διεθνής
κοινότητα χρειάστηκε να αντιµετωπίσει αλλεπάλληλα θέµατα που είναι πηγή ανησυχίας σε
παγκόσµιο επίπεδο, από την τροµοκρατία έως την αλλαγή του κλίµατος, από την αστάθεια
των διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών µέχρι την αύξηση των τιµών του πετρελαίου και
των τροφίµων, κλπ. Αντί να κάνουµε απλώς τον κατάλογο των τοµέων συνεργασίας, αυτό το
οποίο έχει σηµασία, στο σηµερινό στάδιο, είναι να καλλιεργήσουµε τη συνήθεια της
διαβούλευσης και του συντονισµού, να αναπτύξουµε τα αντανακλαστικά να λαµβάνουµε
υπόψη τις αµοιβαίες απόψεις και ανησυχίες κατά την επεξεργασία και την υιοθέτηση των
θέσεων σε συγκεκριµένα παγκόσµια θέµατα Υπάρχουν πολλά παγκόσµια θέµατα για τα
οποία η ανάγκη για αποτελεσµατική συνεργασία ΕΕ-Μεξικού είναι ήδη σαφώς αισθητή και,
σε πολλές περιπτώσεις, έχει ήδη επιτευχθεί ορισµένος βαθµός συντονισµού στο πλαίσιο της
υφιστάµενης συµφωνίας. Ωστόσο, για τους λόγους που εξηγήθηκαν προηγουµένως, ο
κατάλογος αυτός δεν είναι και δεν µπορεί να είναι εξαντλητικός. Προς το παρόν, οι βασικοί
τοµείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έµφαση για το συντονισµό είναι οι ακόλουθοι:
1. Πολιτικά θέµατα, όπως πολυµέρεια, δηµοκρατία, δικαιώµατα του ανθρώπου, κράτος
δικαίου, πολιτιστικός διάλογος, Λατινική Αµερική, περιφερειακή ολοκλήρωση, οµάδα του
Ρίου·
2. Θέµατα ασφάλειας, όπως καταπολέµηση της τροµοκρατίας, αποδυναµωµένα κράτη,
οργανωµένο έγκληµα, ναρκωτικά και εµπορία ανθρώπων·
3. Περιβαλλοντικά θέµατα, όπως αλλαγή του κλίµατος, φυσικές καταστροφές, καταπολέµηση
της υπερεκµετάλλευσης των αλιευτικών αποθεµάτων
4. Κοινωνικοοικονοµικά θέµατα, όπως αναπτυξιακή πολιτική, επενδύσεις και κοινωνική
ευθύνη, καινοτοµία και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ανοικτές αγορές, κοινωνικές
πολιτικές, αξιοπρεπής εργασία/κοινωνική προστασία, µετανάστευση, φτώχεια, παγκόσµια
µακροοικονοµική σταθερότητα, χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τοµέα, ενεργειακή
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ασφάλεια, βιωσιµότητα και βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα, τιµές των τροφίµων, αλιεία,
θαλάσσια πολιτική και διαχείριση των ωκεανών, θέµατα µεταφορών κοινού ενδιαφέροντος.
6.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ∆ΙΜΕΡΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αναµένεται ότι ο νέος πολιτικός δυναµισµός που θα προκύψει από την καθιέρωση της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεξικού θα έχει και θετικό αντίκτυπο σε συγκεκριµένα
διµερή θέµατα ΕΕ-Μεξικού. Αναµένεται, ιδίως, να σηµειωθεί πρόοδος σε τοµείς όπως η
κοινωνική και οικονοµική συνεργασία, η συνεργασία στον τοµέα των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, των πολιτιστικών ανταλλαγών, η συνεργασία στους τοµείς της εκπαίδευσης, του
εµπορίου, του ανταγωνισµού και της πολιτικής αεροπορίας. Αναµένεται επίσης ότι θα
συµβάλει στην καλύτερη εκµετάλλευση του δυναµικού που προσφέρει η συνολική συµφωνία
στον τοµέα του εµπορίου και των επενδύσεων.
7.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η υφιστάµενη θεσµική δοµή που καθιερώθηκε στο πλαίσιο της συνολικής συµφωνίας ΕΕΜεξικού αποδείχθηκε βιώσιµη και αποτελεσµατική. Στο πλαίσιο αυτής της δοµής επετεύχθη
πολλαπλή πρόοδος η οποία κατέληξε στο σηµερινό ικανοποιητικό επίπεδο σχέσεων.
Η στρατηγική εταιρική σχέση θα εµφυσήσει νέο πνεύµα στις εργασίες του υφιστάµενου
πλαισίου. Τα µέρη θα πρέπει να αποφύγουν τη δηµιουργία νέων επιτροπών και δοµών εκτός
αν αυτό είναι πράγµατι απαραίτητο. Τα κοινά συµβούλια και οι κοινές επιτροπές είναι
µηχανισµοί κατάλληλοι για το συντονισµό. Οι µόνες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν µετά
τη θέση σε ισχύ της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεξικού θα πρέπει να είναι οι
προσαρµογές των προγραµµάτων εργασίας, για να αφιερωθεί µεγαλύτερο µέρος στο
συντονισµό όσον αφορά τα παγκόσµια θέµατα. Εξάλλου, για να διασφαλιστεί η συνέχεια και
η κατάλληλη παρακολούθηση, θα πρέπει να θεσπιστεί στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής ένας
«απλουστευµένος» µόνιµος µηχανισµός άµεσου διαλόγου σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων.
Επίσης, πρέπει να αφεθεί ανοιχτή η δυνατότητα για τη διοργάνωση ειδικών ad hoc
συνεδριάσεων συντονισµού, όποτε υπάρχει ανάγκη να συντονιστούν οι θέσεις που θα
υιοθετηθούν στα διεθνή φόρουµ.
Οι σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Μεξικού σε προεδρικό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουν να
ακολουθούν τη σηµερινή πρακτική και να πραγµατοποιούνται ανά δύο έτη και θα πρέπει
επίσης να θεσµοποιηθούν. Το θεµατολόγιό τους και η διάρκειά τους θα πρέπει να επεκταθούν
για να διασφαλιστούν ο διεξοδικός πολιτικός διάλογος και ο κατάλληλος πολιτικός
συντονισµός σε βασικά θέµατα της επικαιρότητας.
Εκτός από τη θεσµοθέτηση των συνόδων κορυφής ΕΕ-Μεξικού, η βασική αλλαγή που
πρέπει, συνεπώς, να επέλθει θα συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη συχνότερων ανταλλαγών
σε λειτουργικό επίπεδο. Οι πρέσβεις του ΕΕ και του Μεξικού θα πρέπει να συνηθίσουν να
έχουν συχνότερες επαφές στις χώρες υποδοχής, ακόµη και όταν είναι αποσπασµένοι εκτός
Λατινικής Αµερικής ή των ευρωπαϊκών χωρών. Οι πρέσβεις, οι αρχηγοί αποστολών και οι
εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στις πρωτεύουσες του ΟΗΕ θα πρέπει να
ασχολούνται ιδιαιτέρως µε το συντονισµό ενόψει των συνοµιλιών µε τα Ηνωµένα Έθνη. Συν
τω χρόνω, ο διάλογος σε επίπεδο πρεσβειών µεταξύ διπλωµατών και εµπειρογνωµόνων για
συγκεκριµένα θέµατα θα δηµιουργήσει µεγαλύτερη εξοικείωση και θα µπορούσε να οδηγήσει
µακροπρόθεσµα στην υιοθέτηση κοινής προσέγγισης των προβληµάτων. Αυτό ισχύει επίσης
και για τις επαφές και ανταλλαγές σε επίπεδο υπαλλήλων ή εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο
της υφιστάµενης συνεργασίας ΕΕ-Μεξικού.
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8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει του σκεπτικού και των επιχειρηµάτων που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, η
Επιτροπή συστήνει τη δηµιουργία στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Μεξικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
Από νοµική άποψη, οι διµερείς σχέσεις διέπονται από τη συνολική συµφωνία, η οποία
θεσµοθετεί τακτικό, υψηλού επιπέδου, πολιτικό διάλογο. Το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουν δύο φόρουµ στα οποία οι σχέσεις τους µπορούν να συντονίζονται, να
παρακολουθούνται και να αποκτούν πολιτική ώθηση: τα κοινά συµβούλια σε υπουργικό
επίπεδο, τα οποία συνέρχονται ανά δύο έτη και τις κοινές επιτροπές σε επίπεδο υφυπουργών ή
ανωτέρων υπαλλήλων οι οποίες συνεδριάζουν µια φορά το χρόνο.
Εξάλλου, για να αναβαθµίσουν τον πολιτικό χαρακτήρα των διµερών τους σχέσεων και για
να διατηρήσουν τακτικές επαφές σε ανώτατο επίπεδο, η ΕΕ και το Μεξικό καθιέρωσαν τις
προεδρικές συνόδους οι οποίες πραγµατοποιούνται ανά δύο έτη.
Η ΕΕ και το Μεξικό καθιέρωσαν επίσης ενεργό διακοινοβουλευτικό διάλογο στο πλαίσιο της
διακοινοβουλευτικής κοινής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού η οποία συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.
Η συνολική συµφωνία δηµιούργησε µια συνολική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ του
Μεξικού και της ΕΕ, η οποία καλύπτει τόσο το εµπόριο των αγαθών όσο και των υπηρεσιών.
Κατά τα έτη που ακολούθησαν τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας, οι διµερείς συναλλαγές
µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού αυξήθηκαν άνω του 100 %. Έτσι, το Μεξικό έγινε ένας από
τους σηµαντικότερους εµπορικούς εταίρους της ΕΕ στη Λατινική Αµερική, µε σηµαντικό
δυναµικό αύξησης. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος εµπορικός εταίρος του Μεξικού µετά τις ΗΠΑ.
Εκτός από το εµπόριο, η συνολική συµφωνία ΕΕ-Μεξικού καλύπτει ευρύ φάσµα
οικονοµικών θεµάτων. Οι ροές άµεσων ξένων επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 120% και η ΕΕ
είναι τώρα ο δεύτερος σηµαντικότερος επενδυτής στο Μεξικό µετά τις ΗΠΑ. Το 2006,
υπεγράφη νέα συµφωνία πλαίσιο µεταξύ του Μεξικού και της ΕΤΕ η οποία παρέχει το
πλαίσιο συνεργασίας στους τοµείς των υποδοµών και του περιβάλλοντος.
Εξάλλου, η συµφωνία περιλαµβάνει ορισµένες ρήτρες αναθεώρησης µε σκοπό την περαιτέρω
απελευθέρωση των εµπορικών σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού στους τοµείς των
υπηρεσιών, των επενδύσεων και των γεωργικών προϊόντων. Το Νοέµβριο του 2004, τα µέρη
συµφώνησαν να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για να θέσουν σε εφαρµογή αυτές τις ρυθµίσεις.
Όταν οι διαπραγµατεύσεις αυτές ολοκληρωθούν, θα εξασφαλίσουν δυναµικότερο περιβάλλον
για τους επιχειρηµατίες και θα συµπληρώσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο τις σηµερινές
δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά.
Η ΕΕ και το Μεξικό καθιέρωσαν ενεργή αναπτυξιακή συνεργασία. Για την περίοδο 20072013, λαµβανοµένου υπόψη ότι το Μεξικό είναι τώρα χώρα ανωτέρου µεσαίου εισοδήµατος,
χορηγήθηκε ενδεικτικό ποσό 55 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µέσου για την
αναπτυξιακή συνεργασία. Έχουν προσδιοριστεί τρεις θεµελιώδεις τοµείς συνεργασίας:
κοινωνική συνοχή, βιώσιµη οικονοµία και ανταγωνιστικότητα και εκπαίδευση και
πολιτισµός. Αυτοί οι τρεις θεµελιώδεις τοµείς συνδέονται στενά µε διάφορα οριζόντια θέµατα
τα οποία πρέπει να ενσωµατωθούν, ιδίως τα δικαιώµατα του ανθρώπου, τα θέµατα της
ισότητας µεταξύ των φύλων και οι περιβαλλοντικές πτυχές. Η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και
του Μεξικού έχει ως άξονα το καινοτόµο µέσο των πολιτικών διαλόγων και σκοπός της είναι
να συµβάλει ποιοτικά στην ανάπτυξη του Μεξικού, χάρη στην ανταλλαγή και τη µεταφορά
εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες. Στις 6 Ιουνίου
2007 υπεγράφη µνηµόνιο συµφωνίας για το σκοπό της εφαρµογής της συνεργασίας κατά την
περίοδο 2007-2013.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

EL

Επίσηµο όνοµα:

Ηνωµένες Πολιτείες του Μεξικού

Πρωτεύουσα:

Πόλη του Μεξικού (Distrito Federal)

Έκταση:

1,972,55 km2

Πληθυσµός :

105,790,725 (2007)

Επίσηµη γλώσσα:

Ισπανικά / 56 αυτόχθονες γλώσσες

Νόµισµα:

Πέσο

Φύση του κράτους:

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία

∆ιοικητικές διαιρέσεις:

31 κράτη και 1 οµοσπονδιακή περιφέρεια

Αρχηγός της κυβέρνησης (πρόεδρος):

Felipe Calderón (PAN)

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές:

Βουλευτικές: Ιούλιος 2009 – Προεδρικές:
Ιούλιος 2012

Κατά κεφαλή ΑΕγχ.Π :

9669 USD (2007)

Συνολικό ΑΕγχ.Π

1022,93 δις USD

Αύξηση του ΑΕγχ.Π :

3,2 %

Πληθωρισµός

3,8 %
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