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ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στις χώρες του γειτονικού µας νότου προσλαµβάνουν
ιστορικές διαστάσεις. Αποτελούν την αντανάκλαση διαδικασίας βαθύτερων µεταλλαγών και
θα έχουν συνέπειες διαρκείας όχι µόνο για τους ανθρώπους και τις χώρες της περιοχής, αλλά
επίσης για τον υπόλοιπο κόσµο και για την ΕΕ ειδικότερα. Οι πραγµατοποιούµενες σήµερα
αλλαγές εγκυµονούν την ελπίδα µιας καλύτερης ζωής για τους λαούς της περιοχής και
µεγαλύτερου σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, του πλουραλισµού, του κράτους
δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης – αξίες καθολικής ισχύος που όλοι µας
συµµεριζόµαστε. Ο δρόµος προς την πλήρη δηµοκρατία δεν είναι ποτέ εύκολος - υπάρχουν
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που συνοδεύουν αυτήν τη µετάβαση. Η ΕΕ, παρά το γεγονός ότι
γνωρίζει τις δυσκολίες, οφείλει να κάνει τη σαφή και στρατηγική επιλογή να υποστηρίξει την
επιδίωξη των αρχών και αξιών που πρεσβεύει. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ δεν πρέπει να
παραµείνει παθητικός θεατής. Χρειάζεται να υποστηρίξει ολόψυχα την επιθυµία των
γειτονικών µας λαών να απολαµβάνουν τις ίδιες ελευθερίες τις οποίες εµείς θεωρούµε ότι µας
ανήκουν δικαιωµατικά. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τη δική τους εµπειρία δηµοκρατικής
µετάβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µεγάλη παράδοση στην υποστήριξη χωρών κατά τη
µετάβαση από απολυταρχικά καθεστώτα στη δηµοκρατία, αρχικά στο Νότο και πιο
πρόσφατα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σεβόµενη αυτό που κατά κύριο λόγο
αποτελεί εσωτερική διαδικασία µετασχηµατισµού, η ΕΕ µπορεί να προσφέρει
εµπειρογνωµοσύνη - αυτήν δηλαδή που διαθέτουν οι κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές, τα πολιτικά κόµµατα, τα ιδρύµατα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει κοινό συµφέρον για µια δηµοκρατική, σταθερή,
ευηµερούσα και ειρηνική λεκάνη της νότιας Μεσογείου.
Πιστεύουµε ότι τώρα είναι ο καιρός να γίνει ένα ποιοτικό βήµα προς τα εµπρός στις σχέσεις
µεταξύ της ΕΕ και των νότιων γειτόνων της. Η νέα αυτή προσέγγιση θα πρέπει να ριζώσει
αταλάντευτα σε µια κοινή µας δέσµευση πάνω σε κοινές αξίες. Το αίτηµα για πολιτική
συµµετοχή, αξιοπρέπεια, ελευθερία και ευκαιρίες απασχόλησης που διατυπώθηκε τις
τελευταίες εβδοµάδες µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο µέσα από ταχύτερες και πιο φιλόδοξες
πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Η ΕΕ είναι έτοιµη να στηρίξει όλους τους προς
Νότο γείτονές της που έχουν την ικανότητα και τη διάθεση να δροµολογήσουν τέτοιες
µεταρρυθµίσεις µέσω µιας «εταιρικής σχέσης για τη δηµοκρατία και την κοινή
ευηµερία». Η προσήλωση στη δηµοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην κοινωνική
δικαιοσύνη, στη χρηστή διαχείριση και στο κράτος δικαίου θα πρέπει να είναι αµοιβαία. Η
εταιρική σχέση πρέπει να εδράζεται σε συγκεκριµένες προόδους σηµειούµενες στα πεδία
αυτά. Πρέπει να είναι µια διαφοροποιηµένη προσέγγιση. Παρά την ύπαρξη ορισµένων
οµοιοτήτων, καµιά χώρα της περιοχής δεν είναι ίδια, γεγονός που µας υποχρεώνει να
λαµβάνουµε υπόψη τις ιδιαιτερότητες καθεµιάς εξ αυτών.
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Μια «εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία» πρέπει να στηρίζεται
στα ακόλουθα τρία στοιχεία:
• δηµοκρατικός µετασχηµατισµός και οικοδόµηση θεσµών, µε ιδιαίτερη εστίαση στις
θεµελιώδεις ελευθερίες, στις συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις, στη µεταρρύθµιση του
δικαστικού σώµατος και στην καταπολέµηση της διαφθοράς
• ισχυρότερη εταιρική σχέση µε τους πολίτες, µε ειδικότερη έµφαση στη στήριξη της
κοινωνίας των πολιτών και στην παροχή αυξηµένων ευκαιριών για ανταλλαγές και επαφές
των ανθρώπων µεταξύ τους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους νέους
• διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς µεγέθυνση και οικονοµική ανάπτυξη, ιδιαίτερα µε τη
παροχή στήριξης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στην επαγγελµατική και
εκπαιδευτική κατάρτιση, στη βελτίωση των συστηµάτων υγείας και παιδείας και στην
ανάπτυξη των πιο φτωχών περιφερειών.

Η παρούσα ανακοίνωση επεξηγεί τις ενέργειες στις οποίες προέβη η ΕΕ για να αντιµετωπίσει
τις βραχυπρόθεσµες συνέπειες των πρόσφατων γεγονότων στη Βόρεια Αφρική. ∆ιευκρινίζει
στη συνέχεια την προσέγγισή µας όσον αφορά την πιο µακροπρόθεσµη διαδικασία
υλοποίησης των τεράστιων ελπίδων που εκφράσθηκαν στην περιοχή. Η προσέγγιση αυτή θα
αναπτυχθεί ακούοντας όχι µόνο τις αιτήσεις στήριξης εκ µέρους των κυβερνήσεων των
χωρών εταίρων, αλλά εξίσου τα αιτήµατα που εκφράζονται από την ίδια την κοινωνία των
πολιτών.
Ένα ριζικά µεταβαλλόµενο πολιτικό τοπίο στη Νότιο Μεσόγειο επιβάλλει µεταβολή της
προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την περιοχή – τα εν προκειµένω υποκείµενα θέµατα της
διαφοροποίησης, της πρόβλεψης προϋποθέσεων και της εταιρικής σχέσης µεταξύ των
κοινωνιών µας αποτελούν µέρος της υπό εξέλιξη αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας σχετικά µε την οποία θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση τον Απρίλιο.
1.

Η ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΑΣ

• Ανθρωπιστική βοήθεια (30 εκατοµµύρια ευρώ)
• ∆ιευκόλυνση της προξενικής συνεργασίας και της εκκένωσης πολιτών
• Κοινές επιχειρήσεις του Frontex
• Χρησιµοποίηση ποσού 25 εκατοµµυρίων ευρώ από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της
ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες
• Επισκέψεις της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου (ΥΕ/ΑΠ) σε Τυνησία και Αίγυπτο·
διεθνής συνεδρίαση συντονισµού στις Βρυξέλλες
• Υποστήριξη της δηµοκρατικής µετάβασης
Η πρώτη µας µέριµνα ήταν να ανταποκριθούµε γρήγορα και αποτελεσµατικά στις άµεσες
προκλήσεις της εξελισσόµενης κατάστασης στην προς Νότο γειτονιά µας και να
αντιµετωπίσουµε και προκαταλάβουµε τους κινδύνους περαιτέρω αιµατοχυσίας και
βιαιοπραγιών.

EL

3

EL

∆ιατέθηκαν 30 εκατοµµύρια ευρώ ως ανθρωπιστική βοήθεια από την Επιτροπή για να
αντιµετωπισθούν οι πλέον άµεσες ανθρωπιστικές ανάγκες στη Λιβύη και οι αντίστοιχες
ανάγκες µετακινούµενων ατόµων στην Τυνησία και την Αίγυπτο. Μέσω αυτής της βοήθειας,
παρέχουµε ιατρική και επισιτιστική βοήθεια, κατάλυµα και άλλα χρειώδη. Οι
εµπειρογνώµονες της Επιτροπής βρίσκονται επιτόπου και εφαρµόζεται πρόγραµµα για την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλισθεί ταχεία αντίδραση σε
περίπτωση αιφνίδιας περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης. Είναι αναγκαίο να υπάρχει
επαγρύπνηση, δεδοµένου ότι η ανθρωπιστική κρίση απειλεί να εξαπλωθεί σε γειτονικές
χώρες τόσο στο Μαγκρέµπ όσο και στην νοτίως της Σαχάρας Αφρική, καθώς µεγάλος
αριθµός ατόµων έχει τραπεί σε φυγή από τη Λιβύη. Η Επιτροπή θα αυξήσει τη
χρηµατοοικονοµική ενίσχυση, εφόσον το επιβάλλουν οι επιτόπου ανάγκες και παροτρύνουµε
τα κράτη µέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται µε παρόµοιο τρόπο.
∆ιατηρήθηκε στενή προξενική συνεργασία µεταξύ όλων των κρατών µελών και της ΕΕ και
ενεργοποιήθηκαν οι κατάλληλοι µηχανισµοί της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του κέντρου
ανάλυσης της κατάστασης στην ΕΥΕ∆, για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και την
αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων. Ο Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ
ενεργοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου για να διευκολυνθεί η εκκένωση των πολιτών της ΕΕ
µέσω αερογέφυρας και θαλάσσιας γέφυρας. Το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ υποστήριξε τη
συνολική προσπάθεια. Η Επιτροπή συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς (Ύπατη Αρµοστεία
των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης) µε σκοπό
να βοηθήσει τα άτοµα που επιθυµούν να εγκαταλείψουν τη Λιβύη να επιστρέψουν στις χώρες
τους. Θα µπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόµενο της χρήσης µέσων της ΚΠΑΑ (Κοινή
Πολιτική Aσφάλειας και Άµυνας) για την ενίσχυση της βραχυπρόθεσµης δράσης.
Η Επιτροπή έχει ήδη κινητοποιήσει τα µέσα που διαθέτει για να στηρίξει την Ιταλία, όπως
και άλλα κράτη µέλη εφόσον χρειαστεί, σε περίπτωση που υπάρξει µαζική µεταναστευτική
ροή από τη Βόρειο Αφρική. Η ανταπόκρισή της αυτή περιλαµβάνει επιχειρησιακά µέτρα και
χρηµατοδοτική συνδροµή. Η κοινή δράση HERMES 2011 του Frontex τέθηκε σε εφαρµογή
στις 20 Φεβρουαρίου, µε υλικοτεχνική υποδοµή και εµπειρογνώµονες από ορισµένα κράτη
µέλη. Οι επιχειρήσεις Frontex θα µπορούν, όπου απαιτηθεί, να ενισχυθούν ώστε να
βοηθήσουν στην αντιµετώπιση ενδεχόµενων νέων κυµάτων εισόδου µεταναστών. Η
Επιτροπή είναι έτοιµη να κινητοποιήσει µεταξύ άλλων χρηµατοδοτική συνδροµή µε
κεφάλαια από ταµεία, όπως το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Προσφύγων, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 25 εκατοµµύρια ευρώ.
Στην Τυνησία, χορηγήθηκε ποσό 17 εκατοµµυρίων ευρώ, για άµεση και βραχυπρόθεσµη
στήριξη της δηµοκρατικής µετάβασης και αρωγή στις περιοχές της ενδοχώρας που έχουν
περιέλθει σε κατάσταση φτώχειας. Σ’ αυτό το ποσό περιλαµβάνεται η παροχή στήριξης για
την εγκαθίδρυση ενός νοµικού πλαισίου πρόσφορου για τη διενέργεια εκλογών και για τη
διοργάνωση µιας Αποστολής Παρατηρητών Εκλογών της ΕΕ, υποστηρικτικής του έργου της
Εθνικής Επιτροπής για τη Συνταγµατική Μεταρρύθµιση και τις Εκλογές. Καλύπτει επίσης
επιπρόσθετη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Περαιτέρω στήριξη των δηµοκρατικών
µεταρρυθµίσεων θα χορηγηθεί µέσω του µηχανισµού σταθερότητας . Μετά τις επισκέψεις της
σε Τυνησία και Αίγυπτο, η ΥΕ/ΑΠ συγκάλεσε διεθνή σύσκεψη, στις 23 Φεβρουαρίου, µε την
οποία δόθηκε η ευκαιρία να γίνει, από κοινού µε τους βασικούς εταίρους και τους
κυριότερους ∆ιεθνείς Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς (IFIs) ανταλλαγή απόψεων για τις
εξελίξεις στην περιοχή. Κατά τη σύσκεψη αυτή επανεπιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι οι
καταβαλλόµενες από τη διεθνή κοινότητα προσπάθειες πρέπει να συντονίζονται στενά, να
ευθυγραµµίζονται µε τις προτεραιότητες που έχουν εκφράσει οι ίδιοι οι Τυνήσιοι και οι
Αιγύπτιοι και να καθοδηγούνται από αυτές.

EL

4

EL

Όσον αφορά την Αίγυπτο, θα ήταν πρόωρο να ανακοινωθεί δέσµη µέτρων στήριξης, µέχρις
ότου οι εκεί αρχές είναι έτοιµες να διατυπώσουν αίτηµα για παροχή βοήθειας και να
προσδιορίσουν τις κατά προτεραιότητα ανάγκες. Η ΕΕ είναι έτοιµη να παράσχει στήριξη
σύµφωνα µε τις εν λόγω προτεραιότητες, όταν αυτοί θα είναι, από την πλευρά τους, έτοιµοι.
Στη Λιβύη, η ΕΕ καταδίκασε σθεναρά τα όσα διέπραξε το καθεστώς Καντάφι. Ανέστειλε
άµεσα τις διαπραγµατεύσεις για συµφωνία πλαίσιο µεταξύ ΕΕ και Λιβύης, όπως και κάθε
τεχνική συνεργασία. Στις 28 Φεβρουαρίου, η ΕΕ ενέκρινε περαιτέρω περιοριστικά µέτρα,
επιπλέον αυτών του ΟΗΕ, όπως απαγόρευση του εξοπλισµού που θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για σκοπούς εσωτερικής καταστολής και αυτόνοµους χαρακτηρισµούς
προσώπων στο πλαίσιο της επιβολής ταξιδιωτικών περιορισµών και της δέσµευσης
περιουσιακών στοιχείων. Προτάθηκε η λήψη συµπληρωµατικών µέτρων.
2.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΑΣ

• Εξέταση και προσαρµογή της πολιτικής γειτονίας της ΕE
• Βήµατα προς την επίτευξη προχωρηµένου σταδίου στις διαπραγµατεύσεις για τις
συµφωνίες σύνδεσης
• Τόνωση του πολιτικού διαλόγου
Η θέση της ΕΕ απέναντι στις αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή χρειάζεται να είναι
περισσότερο εστιασµένη, καινοτόµος και φιλόδοξη και να καλύπτει τις ανάγκες του κόσµου
και τις επιτόπου επικρατούσες συνθήκες. Οι µεταρρυθµίσεις, πολιτικές και οικονοµικές,
πρέπει να συντελούνται παράλληλα και να προάγουν την υλοποίηση πολιτικών δικαιωµάτων
και ελευθεριών, τη λογοδοσία και τη συµµετοχή. Η ΕΕ οφείλει να είναι έτοιµη να προσφέρει
περισσότερη στήριξη σε εκείνες τις χώρες που είναι έτοιµες να εργαστούν πάνω σε ένα τέτοιο
κοινό θεµατολόγιο, αλλά και έτοιµη να αναθεωρήσει την παροχή στήριξης όταν οι χώρες
αποκλίνουν από αυτήν την τροχιά.
Η νέα αυτή προσέγγιση, δηλαδή µια «εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την κοινή
ευηµερία» αντιπροσωπεύει ένα βήµα θεµελιακής αλλαγής στη σχέση της ΕΕ µε εκείνους
τους εταίρους της που δεσµεύονται να προβούν σε συγκεκριµένες και µετρήσιµες
µεταρρυθµίσεις. Πρόκειται για προσέγγιση στη βάση παροχής κινήτρων, η οποία
στηρίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό διαφοροποίησης («όσο περισσότερο τόσο περισσότερο») :
οι χώρες που προχωρούν τις µεταρρυθµίσεις πιο µακριά και πιο ταχύρρυθµα θα µπορούν να
υπολογίζουν σε περισσότερη στήριξη από πλευράς της ΕΕ. Η παρεχόµενη στήριξη θα
αναδιανέµεται ή θα επανεστιάζεται σε όσες χώρες παραµένουν στάσιµες ή υπαναχωρούν σε
σχέση µε συµφωνηθέντα µεταρρυθµιστικά προγράµµατα.
Πιο συγκεκριµένα, η στενότερη πολιτική συνεργασία σηµαίνει ότι προχωρούµε προς
υψηλότερα επίπεδα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και διακυβέρνησης µε βάση ένα σύνολο
ελάχιστων κριτηρίων, έναντι των οποίων θα γίνεται αποτίµηση των επιδόσεων.
Προκαταρκτική προϋπόθεση για τη σύναψη εταιρικής σχέσης θα είναι η ανάληψη
δέσµευσης για διεξαγωγή ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών, που θα αποτελούν το
αντικείµενο επαρκούς παρακολούθησης. Σηµαίνει επίσης στενότερη συνεργασία στο
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και µεγαλύτερη σύµπραξη σε διεθνή φόρα πάνω σε ζητήµατα αµοιβαίου
ενδιαφέροντος. Η ΕΕ θα συνεχίσει από την πλευρά της να προσφέρει την προσήλωση και τη
στήριξή της στην ειρηνική επίλυση των διαφορών τόσο στο εσωτερικό των κρατών της
περιοχής όσο και µεταξύ τους. Η σχέση αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από ενισχυµένο
πολιτικό διάλογο. Η ΕΕ θα προχωρήσει σε αναβάθµιση του διµερούς πολιτικού διαλόγου µας
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σε όλα τα επίπεδα, µόλις το επιτρέψουν οι τοπικές συνθήκες, αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία
στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στην υποχρέωση πολιτικής λογοδοσίας.
Οι χώρες-εταίροι οι οποίες υλοποιούν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις µπορούν να προσδοκούν
επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη των συµφωνιών σύνδεσης µε στόχο την
επίτευξη του «προχωρηµένου σταδίου» των διαπραγµατεύσεων, το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα σηµαντικά ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου και στενότερων συνδέσµων µεταξύ
της χώρας-εταίρου και των οργάνων της ΕΕ. Σ’ αυτό θα συµπεριλαµβάνεται αυξηµένη
δέσµευση σχετικά µε την κινητικότητα και βελτιωµένη πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ.
3.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΘΕΣΜΩΝ

• ∆ιεύρυνση της στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών
• ∆ιευκόλυνση για την κοινωνία των πολιτών των γειτονικών χωρών
• Στήριξη του φόρουµ κοινωνικού διαλόγου
Η ΕΕ είναι έτοιµη να στηρίξει τις διαδικασίες δηµοκρατικής και συνταγµατικής
µεταρρύθµισης. Η µεταρρύθµιση στον τοµέα της δικαιοσύνης, η ενισχυµένη διαφάνεια και η
καταπολέµηση της διαφθοράς προσλαµβάνουν, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ιδιαίτερη
σηµασία, τόσο για να ενθαρρύνουν τις ξένες και τις εγχώριες οικονοµικές επενδύσεις όσο και
για να δείξουν στους πολίτες ότι υπάρχει απτή αλλαγή στην καθηµερινότητά τους. Είµαστε
έτοιµοι να προσφέρουµε την πείρα µας, µέσα από εργαλεία όπως οι αδελφοποιήσεις και το
TAIEX, να στηρίξουµε την οικοδόµηση ικανοτήτων εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενίσχυση
κυβερνητικών θεσµών, οι οποίοι µπορούν να διασφαλίζουν την παγίωση της αλλαγής, τόσο
σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Θα κινητοποιήσουµε όλο το απόθεµα εµπειρίας
που διαθέτουµε στην υποστήριξη εκλογικών διαδικασιών για να συνοδεύσουµε τις εκλογικές
αναµετρήσεις στην Τυνησία και, εφόσον µας ζητηθεί από τις αρχές της χώρας, στην Αίγυπτο.
Μια δυναµική κοινωνία των πολιτών είναι σε θέση να βοηθά στην κατοχύρωση των
ανθρώπινων δικαιωµάτων και να συµβάλλει στην οικοδόµηση της δηµοκρατίας και της
χρηστής διακυβέρνησης, διαδραµατίζοντας εξέχοντα ρόλο στον έλεγχο των κυβερνητικών
καταχρήσεων. Πολλές µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών µπορούν να παρέχουν την ιδιαιτέρως αναγκαία στήριξη των µεταρρυθµίσεων
και τη συµµετοχή σε πεδία που ενδιαφέρουν άµεσα τους πολίτες, όπως αυτά των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Πρόκειται για
ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να επιζητήσουµε τη µεγιστοποίηση της βοήθειας που τα κράτη
µέλη θα µπορούν να παρέχουν, σε σύντοµες προθεσµίες, για την ανάπτυξη µιας πλατφόρµας
για την κοινωνία των πολιτών, τα πολιτικά κόµµατα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις
ενώσεις. Αυτή θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µε τη χρηµατοδότηση της ΕΕ και µε την
υποστήριξη των πολιτικών κοµµάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ιδρυµάτων και
σχετικών ΜΚΟ της ΕΕ. Οι γυναίκες διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στις αλλαγές που
σηµειώθηκαν στην περιοχή και τα θέµατα ισότητας των φύλων θα διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στην µελλοντική παροχή στήριξης της ΕΕ.
Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που θα γίνει τον Απρίλιο, θα
συµπεριλάβει προτάσεις για την ενίσχυση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών στις γειτονικές χώρες. Αυτή θα συµπεριλάβει ειδική δοµή
στήριξης της κοινωνίας των πολιτών (∆ιευκόλυνση για την κοινωνία των πολιτών των
γειτονικών χωρών) µε στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας παρέµβασης των οργανώσεων
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της κοινωνίας των πολιτών και την αύξηση της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τις
µεταρρυθµίσεις και να συµµετέχουν ενεργά στον πολιτικό διάλογο.
Ο κοινωνικός διάλογος µεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών µεταρρύθµισης. Εµφανίζονται τώρα νέες
συνδικαλιστικές ενώσεις και ενώσεις εργοδοτών. Αυτό παρέχει την ευκαιρία για
αποτελεσµατικότερο κοινωνικό διάλογο. Θα πρέπει να υποστηριχθεί µέσω του
Ευρωµεσογειακού Φόρουµ Κοινωνικού ∆ιαλόγου το οποίο θα διευκολύνει την ανταλλαγή
απόψεων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων της Μεσογείου όσον αφορά βασικά εργασιακά και
κοινωνικά ζητήµατα και θα υποστηρίξει την οικοδόµηση ικανοτήτων.
Η ΕΕ υποστηρίζει ήδη τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η οποία στοχεύει στον
εξορθολογισµό και την ενίσχυση βασικών πολιτικών διαδικασιών, στην κατάρτιση
προϋπολογισµού και στην ικανότητα εγχώριας χρηµατοδότησης µέσω αποτελεσµατικών,
δίκαιων και διατηρήσιµων φορολογικών συστηµάτων και διοικήσεων. Με στόχο την
υποστήριξη της καταπολέµησης της διαφθοράς και των παράνοµων χρηµατοοικονοµικών
ροών και τη βελτίωση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, τα συγκεκριµένα
προγράµµατα πρέπει επίσης να έχουν σαν στόχο τη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας
στη δηµόσια διοίκηση.
4.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Σύναψη εταιρικών σχέσεων κινητικότητας
• Ενίσχυση της Επιτόπιας Συνεργασίας Σένγκεν
• Πλήρης αξιοποίηση των βελτιώσεων του κώδικα της ΕΕ για τις θεωρήσεις

Οι επαφές µεταξύ των λαών αποτελούν σηµαντικό µέσο για την προαγωγή της αµοιβαίας
κατανόησης και των εµπορικών συναλλαγών, γεγονός που θα ευνοήσει την πολιτισµική και
οικονοµική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου, καθώς και την ενσωµάτωση
των µεταναστών στην ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι θεµελιώδους σηµασίας να ενισχυθεί η δηµιουργία υποδοµών στις
χώρες της Μεσογείου στους τοµείς των συνόρων/της µετανάστευσης/του ασύλου και να
βελτιωθεί η συνεργασία για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του νόµου, ούτως ώστε να
βελτιωθεί η ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Θα πρέπει να θεσπιστούν εταιρικές σχέσεις κινητικότητας µε τις χώρες-εταίρους, ούτως
ώστε να παρασχεθεί ένα συνολικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της
κυκλοφορίας των προσώπων µεταξύ της ΕΕ και µιας τρίτης χώρας. Οι εταιρικές σχέσεις
κινητικότητας καλύπτουν πρωτοβουλίες, όπως τα εφαρµοστέα καθεστώτα στον τοµέα της
θεώρησης και της νόµιµης µετανάστευσης, τα νοµικά πλαίσια για την (οικονοµική)
µετανάστευση, η δηµιουργία υποδοµών για τη διαχείριση των µεταναστευτικών εµβασµάτων
και η αντιστοίχιση µεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, τα προγράµµατα επιστροφής
και επανένταξης, η αναβάθµιση των συστηµάτων ασύλου σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ
κ.λπ. Με αντάλλαγµα τη µεγαλύτερη κινητικότητα, οι εταίροι πρέπει να είναι έτοιµοι να
αναλάβουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τη δηµιουργία υποδοµών, καθώς και να
εξασφαλίσουν κατάλληλη χρηµατοδοτική στήριξη για τη διαχείριση των συνόρων, την
πρόληψη και την καταπολέµηση της παράτυπης µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων µε την ενισχυµένη επίσης θαλάσσια επιτήρηση - την επιστροφή παράτυπων µεταναστών (µε
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διακανονισµούς επιστροφής και συµφωνίες επανεισδοχής) και την ενίσχυση των ικανοτήτων
των αρχών επιβολής του νόµου για την αποτελεσµατική καταπολέµηση του διασυνοριακού
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς.
Βραχυπρόθεσµα, η Επιτροπή θα εργαστεί από κοινού µε τα κράτη µέλη στον τοµέα της
νοµοθεσίας για τη νόµιµη µετανάστευση και την πολιτική θεωρήσεων, για τη στήριξη
του στόχου της ενισχυµένης κινητικότητας, ιδίως για τους σπουδαστές, ερευνητές και
επιχειρηµατίες. Η συνεργασία στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας Σένγκεν θα πρέπει να
ενισχυθεί και θα πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως οι πρακτικές βελτιώσεις και οι µορφές
ευελιξίας για τους αιτούντες θεώρηση στο πλαίσιο του κώδικα θεωρήσεων της ΕΕ, καθώς και
η έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου σε αξιόπιστους ταξιδιώτες και σε συγκεκριµένες
κατηγορίες (όπως ερευνητές, σπουδαστές και επιχειρηµατίες). Η διαπραγµάτευση συµφωνιών
για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαµονής µε τις χώρες της νότιας
Μεσογείου θα πρέπει να εξεταστεί σύµφωνα µε διαφοροποιηµένη προσέγγιση βασιζόµενη σε
συγκεκριµένα στοιχεία. Εάν χρειαστεί, θα χορηγηθεί χρηµατοδοτική στήριξη. Η Επιτροπή
καλεί τους συννοµοθέτες να θεσπίσουν γρήγορα τις οδηγίες για τους εποχιακά
εργαζόµενους τρίτων χωρών και για τις ενδοεταιρικές µεταθέσεις πολιτών τρίτων
χωρών, πράγµα που θα συµβάλει επίσης στην ενίσχυση της κινητικότητας προς την ΕΕ.
Μακροπρόθεσµα, αν εφαρµοστούν αποτελεσµατικά οι συµφωνίες για την απλούστευση της
έκδοσης θεωρήσεων και για την επανεισδοχή, θα µπορούσαν να ληφθούν, κατά περίπτωση,
σταδιακά µέτρα µε σκοπό την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τις επιµέρους χώρες-εταίρους,
σε συνάρτηση µε τις συνολικές σχέσεις µε την ενδιαφερόµενη χώρα-εταίρο και εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση και την ασφάλεια της κινητικότητας.
5.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΩΡΙΣ

• Προώθηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας
• Αναζήτηση συµφωνίας µε τα κράτη µέλη για την αύξηση των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ
κατά ένα δισεκατ. ευρώ
• Συνεργασία µε τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη για την επέκταση της εντολής της ΕΤΑΑ
στις χώρες της περιοχής
• Προώθηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της κατάρτισης
Οι ταραχές που σηµειώθηκαν σε διάφορες χώρες της νότιας Μεσογείου είναι σαφές ότι
συνδέονται µε οικονοµικές αδυναµίες. Πολλές από τις οικονοµίες χαρακτηρίζονται από άνιση
κατανοµή του πλούτου, ανεπαρκείς κοινωνικοοικονοµικές µεταρρυθµίσεις, περιορισµένη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, αναποτελεσµατικά συστήµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης
που δεν παράγουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την αγορά εργασίας, καθώς και χαµηλό
επίπεδο περιφερειακής εµπορικής ολοκλήρωσης.
Οι χώρες της περιοχής πρέπει να δώσουν νέα ώθηση στις οικονοµίες τους για να επιτύχουν
βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, ανάπτυξη των φτωχότερων περιοχών και
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορούν να συµβάλουν
σηµαντικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Για να επιτύχουν, οι ΜΜΕ χρειάζονται ένα
υγιές κανονιστικό πλαίσιο, που ευνοεί τις εµπορικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η
ΕΕ είναι έτοιµη να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή µε πολιτικό διάλογο και συνεργασία στο
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πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας για την ευρωµεσογειακή βιοµηχανική συνεργασία. Η
διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνοδευθεί από ολοκληρωµένες πολιτικές απασχόλησης και
κοινωνικές πολιτικές, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η αντιστοίχιση µεταξύ
πρωτοβουλιών κατάρτισης και απαιτήσεων της εργασίας αγοράς, ο κοινωνικός διάλογος, η
πρόβλεψη κοινωνικών δικτύων ασφαλείας και ο µετασχηµατισµός της ανεπίσηµης
οικονοµίας.
Οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µπορούν να συµβάλουν στις προσπάθειες αυτές.
Οι χρηµατοδοτήσεις µπορούν να προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και, αν συµφωνήσουν άλλοι µέτοχοι εκτός ΕΕ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται στην περιοχή από
τριακονταετίας και πλέον, µε δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
ευρωµεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP). Ο FEMIP αναπτύσσει
δραστηριότητες σε εννέα χώρες της νότιας Μεσογείου, οι οποίες εστιάζονται ιδίως στις
επενδύσεις όσον αφορά τις υποδοµές και στην υποστήριξη του ιδιωτικού τοµέα. Εκτός από
την επίσπευση της εφαρµογής και έγκρισης των έργων που βρίσκονται στο στάδιο του
σχεδιασµού τη στιγµή αυτή, η ΕΤΕπ θα µπορούσε να παράσχει περίπου 6 δισεκατ. ευρώ στην
περιοχή της Μεσογείου κατά τα επόµενα έτη, εφόσον το Συµβούλιο εγκρίνει το επιπλέον
δανειοδοτικό κονδύλιο 1 δισεκατ. ευρώ που πρότεινε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υποστηρίζει την αύξηση αυτή στην εντολή δανειοδότησης και
καλεί το Συµβούλιο να καταλήξει γρήγορα σε σχετική συµφωνία.
Το Συµβούλιο καλείται επίσης να εγκρίνει την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον
Μάιο του 2008 για τις επανεισροές της ΕΤΕπ, επειδή, µε τον τρόπο αυτό, θα µπορέσουν η
ΕΤΕπ και διάφοροι άλλοι χρηµατοδοτικοί µεσολαβητές να επανεπενδύσουν στο πλαίσιο του
FEMIP τα κεφάλαια που προέρχονται από προηγούµενες χρηµατοδοτικές πράξεις υπέρ του
ιδιωτικού τοµέα. Στο άµεσο µέλλον, ο διακανονισµός αυτός θα επιτρέψει τη διάθεση περίπου
120 εκατ. ευρώ ήδη από σήµερα και ποσό έως 200 εκατ. ευρώ µέχρι το 2013.
Η ΕΤΑΑ, η οποία δεν αναπτύσσει δραστηριότητες επί του παρόντος στη νότια Μεσόγειο, θα
µπορούσε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της αν τροποποιηθεί το καταστατικό της. Αν το
αίτηµα αυτό γίνει δεκτό από όλους τους µετόχους, η ΕΤΑΑ θα µπορέσει να αναπτύξει, µε
τους υφιστάµενους πόρους της, επιχειρηµατικές δραστηριότητες αρχικά ύψους 1 δισεκατ.
ευρώ ετησίως. Η Επιτροπή υποστηρίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΤΑΑ
και καλεί τα κράτη µέλη της ΕΕ και τις λοιπές ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις να την
υποστηρίξουν επειγόντως.
Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν θα αποβούν εις βάρος των δανειοδοτήσεων των λοιπών χωρών
στις οποίες αναπτύσσονται δραστηριότητες, για παράδειγµα των όµορων ανατολικών χωρών.
6.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

• Θέσπιση πανευρωµεσογειακών προτιµησιακών κανόνων καταγωγής
• Ταχεία έγκριση συµφωνιών για τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα
• Επίσπευση των διαπραγµατεύσεων για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών
• ∆ιαπραγµάτευση εκτενών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών
Το εµπόριο και οι επενδύσεις είναι µηχανισµοί ανάπτυξης που συµβάλλουν στη µείωση της
φτώχειας και φέρνουν κοντά τους λαούς, ενισχύοντας τους δεσµούς µεταξύ των εθνών και
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συµβάλλοντας στην πολιτική σταθερότητα. Ωστόσο, για να µπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως
το δυναµικό του εµπορίου και των άµεσων ξένων επενδύσεων (FDI) απαιτείται υγιές
επιχειρηµατικό κλίµα που, µε τη σειρά του, συνεπάγεται ενίσχυση του κράτους δικαίου και
του δικαστικού σώµατος, καθώς και µέτρα για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών.
Οι χώρες της εν λόγω περιοχής βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια όσον αφορά τις σχέσεις
τους µε την ΕΕ στον τοµέα του εµπορίου και των επενδύσεων. Ορισµένες από αυτές
(Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Ιορδανία) βρίσκονται σε σχετικά προχωρηµένο στάδιο, ενώ
άλλες (Συρία, Αλγερία, Λίβανος) είναι ακόµη πολύ πίσω. Η ΕΕ έχει συνάψει συµφωνίες
ελεύθερου εµπορίου µε ολόκληρη την περιοχή εκτός από τη Συρία και τη Λιβύη. Οι
συµφωνίες αυτές επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τα βιοµηχανικά προϊόντα.
Τελευταία, η ΕΕ αναβάθµισε την προτιµησιακή πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά και
αλιευτικά προϊόντα, ιδίως µε την Αίγυπτο και την Ιορδανία, και διάφορες άλλες συµφωνίες
στον τοµέα αυτόν βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων ή της έγκρισης, όπως για
παράδειγµα µε το Μαρόκο. Με το Μαρόκο έχει γίνει επίσης ανταλλαγή προτάσεων για την
ελευθέρωση των υπηρεσιών, αλλά το ζήτηµα της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού
εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη.
Τα µέτρα που έχει λάβει η ΕΕ για να υποστηρίξει το εµπόριο και τις επενδύσεις θα πρέπει να
διαµορφωθούν καλύτερα σε συνάρτηση µε την κατάσταση κάθε χώρας, λαµβανοµένου
επίσης υπόψη του ρυθµού και της έκτασης των µεταρρυθµίσεων γενικότερα, καθώς και του
σηµερινού επιπέδου αστάθειας στην περιοχή.
Σε βραχυµεσοπρόθεσµο ορίζοντα, η ΕΕ θα µπορούσε να θέσει τους ακόλουθους στόχους µε
σκοπό:
• να επισπεύσει τη σύναψη και την έγκριση από την ΕΕ των συµφωνιών για την
ελευθέρωση του εµπορίου, ιδίως όσον αφορά τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα, µε την
Τυνησία και το Μαρόκο,
• να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνιών σχετικά µε την εκτίµηση της
συµµόρφωσης και την αποδοχή των βιοµηχανικών προϊόντων,
• να επισπεύσει τις υπό διεξαγωγή διµερείς διαπραγµατεύσεις για την ελευθέρωση των
συναλλαγών στον τοµέα των υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένης της απλούστευσης των
θεωρήσεων για άτοµα που ανήκουν σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές κατηγορίες),
• να συνάψει το 2011 την ενιαία περιφερειακή σύµβαση για τους πανευρωµεσογειακούς
προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής, παράλληλα µε την ταχεία αναθεώρηση των ίδιων
των κανόνων καταγωγής. Το καθεστώς που θεσπίστηκε πρόσφατα για τους δικαιούχους
του ΣΓΠ αποτελεί σηµείο αναφοράς για τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Η Επιτροπή καλεί το
Συµβούλιο να εγκρίνει επειγόντως, κατόπιν διαβουλεύσεων µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τις προτάσεις που εκκρεµούν σχετικά µε την ενιαία περιφερειακή
σύµβαση.
Σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο κοινός στόχος που συµφωνήθηκε κατά τις συζητήσεις σε
περιφερειακό και διµερές επίπεδο µε τις χώρες-εταίρους της νότιας Μεσογείου είναι η
δηµιουργία σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελευθέρων συναλλαγών µε βάση τις υφιστάµενες
ευρωµεσογειακές συµφωνίες σύνδεσης και τα σχέδια δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής
γειτονίας. Οι συµφωνίες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν µέρος ευρύτερης συνολικής δέσµης
για την υποστήριξη των δηµοκρατικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Οι
διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να αρχίσουν µε τις χώρες που έχουν ήδη αποδυθεί στην εν λόγω
διαδικασία πολιτικού και οικονοµικού µετασχηµατισµού. Πέραν της απλής εξάλειψης των
εισαγωγικών δασµών, οι συµφωνίες αυτές θα πρέπει να ενισχύσουν σταδιακά τη στενότερη
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ολοκλήρωση µεταξύ των οικονοµιών των εταίρων µας της νότιας Μεσογείου και της ενιαίας
αγοράς της ΕΕ, και θα πρέπει να συµπεριλάβουν δράσεις όπως η κανονιστική σύγκλιση.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε µέτρα σε τοµείς όπως η πολιτική
ανταγωνισµού, οι δηµόσιες συµβάσεις, η προστασία των επενδύσεων και τα υγειονοµικά και
φυτοϋγειονοµικά ζητήµατα.
7.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ∆ηµιουργία Ενεργειακής Κοινότητας ΕΕ-νότιας Μεσογείου
• Εγκαινίαση προγράµµατος στήριξης της γεωργικής /αγροτικής ανάπτυξης
• Αύξηση της συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
• Ανάπτυξη του διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνιών
Η νότια Μεσόγειος έχει στρατηγική σηµασία για την ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια του
εφοδιασµού µε αέριο και πετρέλαιο από ορισµένες χώρες αλλά και ευρύτερα όσον αφορά
τη διέλευση από την περιοχή και πέρα από αυτή. Υπάρχει σαφές δυναµικό για την
οικοδόµηση εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεσογείου όσον αφορά την παραγωγή και διαχείριση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ιδίως ηλιακής και αιολικής ενέργειας, και τη θέσπιση
συντονισµένης προσέγγισης για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας. Οι κοινές
επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη νότια Μεσόγειο, οι οποίες συνάδουν µε το
σενάριο της ΕΕ για την απαλλαγή από τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα το 2050, θα
µπορούσαν να προσφέρουν τη δυνατότητα για µια νέα εταιρική σχέση υπό τον όρο της
δηµιουργίας της σωστής προοπτικής για την αγορά όσον αφορά τις εισαγωγές ηλεκτρικής
ενέργειας.
Είναι ευκταία η εγκαινίαση αξιόπιστων προοπτικών για την ένταξη της νότιας
Μεσογείου στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ βάσει διαφοροποιηµένης και
σταδιακής προσέγγισης. Σε µεσοπρόθεσµο ως µακροπρόθεσµο ορίζοντα, αυτό σηµαίνει τη
δηµιουργία ενός είδους «Ενεργειακής Κοινότητας ΕΕ-νότιας Μεσογείου», η οποία θα
ξεκινήσει από τις χώρες του Μαγκρέµπ και πιθανώς θα επεκταθεί σταδιακά έως τις χώρες του
Μασρέκ. Επεκτείνοντας τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα που έχει συνάψει η ΕΕ
µε τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής και Νοτιανατολικής Ευρώπης ή οικοδοµώντας πάνω
στην πείρα της, αυτή η Κοινότητα θα πρέπει να καλύπτει συναφή τµήµατα της ενεργειακής
νοµοθεσίας της ΕΕ για την προώθηση πραγµατικής και αξιόπιστης σύγκλισης των
ενεργειακών πολιτικών των εταίρων της νότιας Μεσογείου µε την πολιτική της ΕΕ.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ΕΕ στην
περιοχή. Η αντιµετώπιση των υψηλών επιπέδων αναλφαβητισµού έχει πρωταρχική σηµασία
για την προαγωγή της δηµοκρατίας και την εξασφάλιση ειδικευµένου εργατικού προσωπικού
που θα συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό των οικονοµιών της νότιας Μεσογείου. Οι
ανταλλαγές σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι πολύτιµες και θα πρέπει να γίνει πληρέστερη
χρήση των προγραµµάτων Erasmus Mundus, Νεολαία EuroMed και Tempus για να αυξηθεί
σηµαντικά ο αριθµός των προσώπων από τις χώρες εταίρους της νότιας Μεσογείου που
συµµετέχουν σε αυτά τα προγράµµατα. Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση θα
διαδραµατίσουν επίσης σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των ανισοτήτων. Αυτό θα πρέπει
να περιλαµβάνει τον εντοπισµό των βασικών στρατηγικών συνιστωσών µιας ολοκληρωµένης
πολιτικής για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µέσω της διοργάνωσης εθνικών
συζητήσεων µε τους κυριότερους ενδιαφερόµενους φορείς. Επίσης, θα πρέπει να
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υποστηριχθούν οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά µε προγράµµατα που ενισχύουν
τις δεξιότητες των ανέργων.
Ο τουρισµός αποτελεί βασική συνιστώσα του ΑΕΠ σε πολλές χώρες της νότιας Μεσογείου.
Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να επεκτείνει τις υφιστάµενες πρωτοβουλίες της «Εξέχοντες
ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισµοί» (EDEN), µε την προώθηση µοντέλων βιώσιµου
τουρισµού και του προγράµµατος Calypso και µε την προώθηση τουρισµού εκτός εποχής σε
αυτές τις χώρες. Η προστασία και η προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας είναι
σηµαντικές και η ΕΕ δεσµεύεται ότι θα αναπτύξει περαιτέρω πολιτιστικές πρωτοβουλίες µε
την περιοχή της νότιας Μεσογείου.
Τα πρόσφατα γεγονότα στη νότια Μεσόγειο σε συνδυασµό µε τις αυξανόµενες τιµές των
τροφίµων κατέδειξαν ότι η ΕΕ πρέπει να συνδράµει επειγόντως τις χώρες εταίρους της για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του γεωργικού τους τοµέα και για την
κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε τρόφιµα. Η Επιτροπή θα µπορούσε να
στηρίξει την αγροτική ανάπτυξη µε µια νέα πρωτοβουλία, την Ευρωπαϊκή ∆ιευκόλυνση
Γειτονίας για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη. Το πρόγραµµα θα βασίζεται στις
βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Θα περιλαµβάνει τη
στήριξη των επενδύσεων και τη δηµιουργία διοικητικών ικανοτήτων προκειµένου να
διευκολύνεται ο εκσυγχρονισµός της γεωργικής παραγωγής σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ
ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίµων. Το πρόγραµµα θα µπορούσε να
αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία µε την Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη ∆ιατροφή
και τη Γεωργία (FAO), την Παγκόσµια Τράπεζα και πιθανώς την ΕΤΕπ.
Στον τοµέα των µεταφορών, η συνεργασία θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισµό
της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και στη βελτίωση της ασφάλειας προσώπων και
πτήσεων για τη δηµιουργία ενός Ευρωµεσογειακού Αεροπορικού Χώρου. Αυτό θα
περιλαµβάνει την επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πλοήγησης µε Υπέρθεση
Γεωστατικών ∆ορυφόρων (EGNOS) στους εταίρους της Μεσογείου. Η συνεργασία µε τους
εταίρους της Μεσογείου για την εφαρµογή Θαλάσσιας Στρατηγικής για τη Μεσόγειο θα
πρέπει να ενισχύσει τη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία και εποπτεία.
Η χρήση των τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιπλέον των δορυφορικών
µεταδόσεων, διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό το κύµα εξεγέρσεων στις χώρες της Μεσογείου. Η
ευρέως διαδεδοµένη χρήση των κινητών τηλεφώνων σε συνδυασµό µε την κοινωνική
δικτύωση µέσω του διαδικτύου κατέδειξαν τη σηµασία των εργαλείων και τεχνολογιών της
κοινωνίας της πληροφορίας για την κυκλοφορία των πληροφοριών. Σε χώρες όπου η
κυκλοφορία των πληροφοριών είναι εν µέρει περιορισµένη τα εργαλεία αυτά, µέσω της
προώθησης της ελευθερίας έκφρασης, µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στον
εκδηµοκρατισµό των κοινωνιών και στη δηµιουργία κοινής γνώµης.
Μολονότι έχουν πραγµατοποιηθεί ορισµένες ρυθµιστικές µεταρρυθµίσεις, σε πολλές χώρες
της νότιας Μεσογείου το ρυθµιστικό περιβάλλον δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί ικανοποιητικά
ώστε να αξιοποιεί τις δυνατότητες πλήρους µεγέθυνσης και παραγωγικότητας που παρέχει ο
τοµέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Τα κυριότερα θέµατα που
πρέπει να αντιµετωπισθούν είναι η δηµιουργία πραγµατικά ανοικτών αγορών (που συχνά
παραµένουν οιονεί µονοπώλια), η θέσπιση ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών, η δηµιουργία
ισότιµων όρων ανταγωνισµού για τους παράγοντες της αγοράς, η αποτελεσµατική διαχείριση
του φάσµατος συχνοτήτων και τα εχέγγυα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της
ασφάλειας των χρηστών.
Επιπλέον, η κατοχύρωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του
διαδικτύου και των άλλων τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί θεµελιώδες
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συστατικό στοιχείο της δηµοκρατίας. Πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη στέρηση ή διακοπή
της πρόσβασης των πολιτών στις τεχνολογίες αυτές. Λόγω του διασυνοριακού και
διασυνδεδεµένου
χαρακτήρα
των
τεχνολογιών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου, οποιαδήποτε µονοµερής εγχώρια παρέµβαση µπορεί
να έχει σοβαρές συνέπειες σε άλλα µέρη του κόσµου. Η Επιτροπή θα αναπτύξει εργαλεία για
να επιτρέψει στην ΕΕ, σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις, να συνδράµει τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών ή τους µεµονωµένους πολίτες ώστε να παρακάµπτουν αυτές τις
αυθαίρετες διακοπές.
8.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τα δραµατικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στην περιοχή µπορεί να µην επεκταθούν κατά
ανάγκη εξίσου σε ολόκληρη την περιοχή και τα αποτελέσµατα των αλλαγών µπορεί να
διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό. Η περιφερειακή διάσταση έχει αυξηµένη σηµασία και η
περιφερειακή συνεργασία θα είναι σηµαντική για τον µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων.
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η αλλαγή της δυναµικής στην περιοχή σηµαίνει ότι είναι
απαραίτητο να σηµειωθεί επειγόντως πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση
Ανατολή. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να συνεργασθεί στενά µε τους εταίρους της για να
βοηθήσει τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στην περιοχή. Ειδικότερα, η Τουρκία θα
διαδραµατίσει ζωτικό ρόλο τόσο ως σηµαντικός περιφερειακός παράγοντας όσο και ως
ισχυρό παράδειγµα πολυκοµµατικής δηµοκρατίας σε χώρα µε κατά πλειοψηφία
µουσουλµανικό πληθυσµό.
Η καινούργια οπτική της περιφερειακής κατάστασης απαιτεί την ενσωµάτωση των θετικών
στοιχείων της διαδικασίας της Βαρκελώνης µαζί µε εκείνων της Ένωσης για τη Μεσόγειο σε
νέα προσέγγιση. Η περιφερειακή συνεργασία που αποδείχθηκε αποδοτικότερη αφορούσε
έργα που απέφεραν συγκεκριµένα οφέλη για το περιβάλλον, την ενέργεια, τις µεταφορές, το
εµπόριο και τον κοινωνικό διάλογο.
Η περιφερειακή οικονοµική ολοκλήρωση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Η ΕΕ θα στηρίξει έργα
που προωθούν το ελεύθερο εµπόριο µεταξύ των χωρών της περιοχής, τη ρυθµιστική
προσέγγιση, την ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης καθώς και τις υποδοµές που
απαιτούνται για το αυξηµένο περιφερειακό εµπόριο.
Η ιδέα για τη δηµιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο ήταν καλή και προέβλεπε µια εταιρική
σχέση υψηλού επιπέδου µεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου. Ωστόσο, πρέπει να
αναγνωρίσουµε ότι η εφαρµογή της δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Εποµένως,
προκειµένου η Ένωση για τη Μεσόγειο να αξιοποιήσει πλήρως το δυναµικό της πρέπει να
µεταρρυθµιστεί. Πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως καταλύτης που θα συγκεντρώνει τα
κράτη, τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τον ιδιωτικό τοµέα γύρω από
συγκεκριµένα έργα για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, καινοτοµίας και ανάπτυξης που τόσο
χρειάζεται η περιοχή. Η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να συµβάλλει στη δηµιουργία
ευνοϊκών συνθηκών για την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή χωρίς
όµως να δηµιουργείται αλληλεξάρτηση. Η συµµετοχή των χωρών εταίρων σε αυτά τα έργα
θα µπορούσε να ακολουθεί την αρχή της µεταβλητής γεωµετρίας ανάλογα µε τις ανάγκες και
τα συµφέροντά τους. Η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή είναι έτοιµες να διαδραµατίσουν
µεγαλύτερο ρόλο στην Ένωση για τη Μεσόγειο σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισαβόνας.
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9.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΕ

• Εκ νέου εστίαση διµερών προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας και
Εταιρικής Σχέσης
• Παροχή συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης
Επί του παρόντος και για την περίοδο ως το τέλος του 2013 υπάρχουν διαθέσιµα περίπου 4
δισεκ. ευρώ για την παροχή στήριξης στους νότιους γείτονές µας στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της
συνδροµής χορηγείται µέσω διµερών προγραµµάτων συνδροµής. Παρόλο που πολλά
προγράµµατα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή στο στάδιο του σχεδιασµού
περιλαµβάνουν τις τρεις προτεραιότητες της Εταιρικής Σχέσης, θεωρούµε ότι η έκταση των
πρόσφατων αλλαγών στην περιοχή απαιτεί ευρεία εξέταση και πιθανή εκ νέου εστίαση της
βοήθειας της ΕΕ, µετά από συζητήσεις µε τις χώρες εταίρους.
Έχουµε ήδη καταστήσει σαφές στην Τυνησία και την Αίγυπτο ότι είµαστε έτοιµοι να
µελετήσουµε προσεκτικά την πλήρη εκ νέου εστίαση των διµερών µας προγραµµάτων για το
2011-13 (ύψους 240 και 445 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) για να ανταποκριθούµε καλύτερα στις
τρέχουσες προκλήσεις και για να εξασφαλίσουµε ότι η απάντησή µας ικανοποιεί τις νόµιµες
προσδοκίες των λαών. Γενικότερα, σε όλη την περιοχή, τα προγράµµατα θα εξετασθούν σε
στενή συνεργασία και σύµπραξη µε τις χώρες δικαιούχους. Καλούµε τα κράτη µέλη να
ακολουθήσουν ένα παρόµοιο εγχείρηµα εξέτασης για τα διµερή τους προγράµµατα
προκειµένου η βοήθειας της ΕΕ να έχει τον µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Με την παρούσα
δηµοσιονοµική κατάσταση, θεωρούµε επίσης ότι τα τρέχοντα γεγονότα απαιτούν την άνευ
προηγουµένου καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού
συντονισµού και συνοχής των προσπαθειών των κρατών µελών µεταξύ τους καθώς και στο
επίπεδο της ΕΕ. Επίσης, θα συνεχίσουµε να επιδιώκουµε τον µέγιστο συντονισµό και
διάδραση µε τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.
Η εξέταση και η εκ νέου εστίαση της συνδροµής αποτελούν το πρώτο βήµα στην παροχή
στήριξης στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων για την παγίωση της µεταρρύθµισης και της
κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης. Μολονότι δεν είναι ακόµα δυνατή η κατάρτιση χρήσιµης
αξιολόγησης των αναγκών, θα απαιτηθεί σηµαντική στήριξη για τη διαδικασία
µεταρρύθµισης. Αυτή η στήριξη θα προέλθει από τον τρέχοντα προϋπολογισµό της ΕΕ1.
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού
τοµέα από την ΕΕ στη νότια Μεσόγειο. Προς τούτο, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη µόχλευση
δανείων από τον Ευρωµεσογειακό Φορέα Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP) της
ΕΤΕπ καθώς και από άλλους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, µέσω της
Επενδυτικής ∆ιευκόλυνσης Γειτονίας (Ε∆Γ) η οποία χορηγεί ενισχύσεις για επενδύσεις στις
υποδοµές και για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα2. Ενόψει της σηµαντικής συνεισφοράς
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Εντός του τοµέα 4 του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013 και, εάν παραστεί ανάγκη, από
το µέσο ευελιξίας και από το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας.
Το δυναµικό της Επενδυτικής ∆ιευκόλυνσης Γειτονίας (Ε∆Γ) στη µόχλευση κονδυλίων είναι τεράστιο.
Για την περίοδο 2007-2010, οι επιδοτήσεις της Ε∆Γ που διατέθηκαν σε εγκεκριµένα έργα επέτρεψαν τη
µόχλευση κονδυλίων µε συντελεστή 17. Θα µπορούσε να γίνει περαιτέρω εκµετάλλευση του
δυναµικού αυτού τα επόµενα έτη.
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της Επιτροπής στην Επενδυτική ∆ιευκόλυνση Γειτονίας, καλούνται τα κράτη µέλη να
συνεισφέρουν µε τη σειρά τους στην τροφοδότηση του µέσου αυτού.
Όσον αφορά τις ιδιωτικές ξένες άµεσες επενδύσεις που στηρίζονται µε αυτά τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν ισχυρές διατάξεις για την
προστασία των επενδύσεων ενώ η Επιτροπή θα παράσχει ένα εργαλείο πληροφοριών και θα
αναπτύξει ένα πλαίσιο προστασίας των επενδύσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη νότια Μεσόγειο.
Τέλος, µπορεί να απαιτηθεί µακροοικονοµική συνδροµή για ορισµένες χώρες που είναι
πιθανό να αντιµετωπίσουν βραχυπρόθεσµες δυσκολίες, οι οποίες απορρέουν από τον
αντίκτυπο της κρίσης στις ροές από το εµπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισµό καθώς και
από τη διακοπή της εγχώριας παραγωγής. Εάν το ∆ΝΤ διαθέτει ήδη προγράµµατα δανεισµού
και εφόσον επιβεβαιωθούν οι ανάγκες εξωτερικής χρηµατοδότησης, οι χώρες που
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας θα είναι επιλέξιµες για τη
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της ΕΕ (ΜΧΣ).
10.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αυτές είναι οι πρώτες προτάσεις για την οικοδόµηση νέας εταιρικής σχέσης για την
υποστήριξη της αλλαγής στη νότια Μεσόγειο. Η άµεση και βραχυπρόθεσµη βοήθεια θα
πρέπει να συνοδεύεται από µακροπρόθεσµη συνδροµή όταν κάθε χώρα θα είναι έτοιµη να
δηλώσει τι χρειάζεται από τους εταίρους της στην ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη διττή της διάσταση, αφενός, ως κοινότητα δηµοκρατικών κρατών
µελών και, αφετέρου, ως ένωση λαών χρειάστηκε να υπερβεί τα εµπόδια της ιστορίας. Αυτή
η επιτυχία έγινε δυνατή όταν η ελπίδα νίκησε το φόβο και η ελευθερία κατατρόπωσε την
καταπίεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ κατανοεί εις βάθος τις φιλοδοξίες των
λαών στις νότιες γειτονικές χώρες. Η ΕΕ επιθυµεί να τις στηρίξει στην οικοδόµηση
πραγµατικών δηµοκρατιών και ειρηνικών και ευηµερουσών κοινωνιών. Βεβαίως, κάθε χώρα
και κάθε λαός θα διαλέξει το δρόµο του και θα κάνει τις δικές του επιλογές. Οι αποφάσεις
ανήκουν δικαιωµατικά σε αυτούς και εµείς δεν πρέπει να αναζητούµε ή να επιβάλλουµε
λύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση τονίζει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να στηρίξει τις χώρες
αυτές στην πορεία τους προς ένα καλύτερο µέλλον.
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Παράρτηµα 1 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ
Συµφωνία Σύνδεσης
Αυτές αναφέρονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και µας
τρίτης χώρας. Οι συµφωνίες σύνδεσης µπορεί να προωθήσουν την εγκαθίδρυση/ενίσχυση
τακτικού διαλόγου και στενών σχέσεων σε θέµατα πολιτικής και ασφάλειας· τη σταδιακή
απελευθέρωση του εµπορίου αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων· την οικονοµική συνεργασία
για την ενθάρρυνση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης· τον κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο και τον διάλογο για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Η νοµική βάση για τη σύναψη συµφωνιών σύνδεσης παρέχεται από
το άρθρο 217 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) στο άρθρο 8 παράγραφος 2 κάνει ειδική µνεία στις
συµφωνίες µε τις γειτονικές χώρες.
Η έννοια του «προχωρηµένου σταδίου» βάσει των συµφωνιών σύνδεσης σηµαίνει την
ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας και νέες ευκαιρίες στις οικονοµικές και εµπορικές
σχέσεις, την προοδευτική ρυθµιστική σύγκλιση καθώς και την ενισχυµένη συνεργασία µε
ορισµένους ευρωπαϊκούς οργανισµούς και προγράµµατα.
Πλήρης και εκτενής ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA)
Μια συµφωνία ελεύθερου εµπορίου που καλύπτει ευρύ φάσµα θεµάτων τα οποία άπτονται
του εµπορίου («πλήρης») και στοχεύει στην εξάλειψη των «πίσω από τα σύνορα» εµποδίων
στο εµπόριο µέσω διαδικασιών ρυθµιστικής προσέγγισης, εποµένως µε την εν µέρει
διάνοιξη/επέκταση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στο άλλο µέρος. Επί του παρόντος, η
δυνατότητα αυτή παρέχεται µόνο στις χώρες της ΕΠΓ.
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)
Προτάθηκε από την Επιτροπή το 2003-2004 ως πολιτική πλαίσιο µέσω της οποίας η
διευρυµένη ΕΕ θα µπορούσε να ενισχύσει και να εµβαθύνει τις σχέσεις µε 16 από τους
πλησιέστερους γείτονές της (Αλγερία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος,
Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Κατεχόµενα
Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία) για να αντιµετωπίσει τους κινδύνους
περιθωριοποίησης των γειτονικών χωρών που δεν συµµετείχαν στην ιστορική διεύρυνση του
2004 και εποµένως να διασφαλίσει την ενίσχυση κοινού χώρου ευηµερίας, σταθερότητας και
ασφάλειας. Τον Απρίλιο του 2011 θα υποβληθεί προς θέσπιση η επανεξέταση της ΕΠΓ.
Σχέδια δράσης ΕΠΓ
Tα έγγραφα αυτά αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε κάθε χώρα και εκπονούνται
ειδικά για αυτή, µε βάση τις ανάγκες και ικανότητές της καθώς και σύµφωνα µε τα
συµφέροντά της χώρας αυτής και της ΕΕ. Από κοινού καθορίζεται ένα πρόγραµµα δράσης
για τις πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις µέσω βραχυπρόθεσµων και
µεσοπρόθεσµων (3-5 έτη) προτεραιοτήτων. Αυτές καλύπτουν τον πολιτικό διάλογο και τη
µεταρρύθµιση, την οικονοµική και κοινωνική συνεργασία και ανάπτυξη, θέµατα που
άπτονται του εµπορίου, την αγορά και τη ρυθµιστική µεταρρύθµιση, τη συνεργασία στη
δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, τοµείς (όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, η κοινωνία
της πληροφορίας, το περιβάλλον, η έρευνα και η ανάπτυξη) και µια ανθρώπινη διάσταση
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(επαφές µεταξύ ανθρώπων, κοινωνία των πολιτών, εκπαίδευση, δηµόσια υγεία). Τα κίνητρα
που προσφέρονται, σε αντάλλαγµα για την πρόοδο στις σχετικές µεταρρυθµίσεις, συνίστανται
στη µεγαλύτερη ένταξη στα ευρωπαϊκά προγράµµατα και δίκτυα, στην αυξηµένη συνδροµή
και στην ενισχυµένη πρόσβαση στις αγορές.
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)
Από το 2007 ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ) αποτελεί
τη νοµική βάση για την παροχή συνδροµής στις χώρες της ΕΠΓ και τη Ρωσία, στηρίζοντας
τις συµφωνηθείσες προτεραιότητες στα σχέδια δράσης της ΕΠΓ καθώς και τη στρατηγική
εταιρική σχέση µε τη Ρωσία, και αντικαθιστώντας τους προηγούµενους µηχανισµούς για τους
Ανατολικούς Γείτονες και τη Ρωσία και τους Εταίρους της Μεσογείου αντίστοιχα.
∆ιαδικασία της Βαρκελώνης
Πολιτική πλαίσιο που εγκαινιάστηκε το 1995 από τους Υπουργούς Εξωτερικών Υποθέσεων
των τότε 15 κρατών µελών της ΕΕ και 14 εταίρων της Μεσογείου ως βάση για την
Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση η οποία εξελίχθηκε στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Η
εταιρική σχέση περιλάµβανε τρεις κύριες διαστάσεις: πολιτικό διάλογο και διάλογο για την
ασφάλεια, οικονοµική και χρηµατοπιστωτική εταιρική σχέση, καθώς και κοινωνική,
πολιτιστική και ανθρώπινη εταιρική σχέση. Με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) το 2004, η διαδικασία της Βαρκελώνης κατ’ ουσία µετατράπηκε σε
πολυµερές φόρουµ διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στη
Μεσόγειο ενώ η κύρια διαχείριση των συµπληρωµατικών διµερών σχέσεων γινόταν στο
πλαίσιο της ΕΠΓ και µέσω των συµφωνιών σύνδεσης που υπογράφηκαν µε κάθε χώρα
εταίρο.
Ευρωµεσογειακός Φορέας Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP)
Αυτός ο φορέας συγκεντρώνει δάνεια της ΕΤΕπ υπό την εγγύηση του προϋπολογισµού της
ΕΕ και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των χωρών εταίρων της
Μεσογείου. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε δύο τοµείς προτεραιότητας, τη στήριξη
του ιδιωτικού τοµέα και τη δηµιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί το χρηµατοδοτικό όργανο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 27 κράτη µέλη της Ένωσης είναι µέτοχοί της και έχουν από κοινού
συνεισφέρει στο κεφάλαιό της. Ο ρόλος της ΕΤΕπ έγκειται στην παροχή µακροπρόθεσµης
χρηµατοδότησης για τη στήριξη επενδυτικών έργων. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ
υποστηρίζει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ στους ακόλουθους τοµείς: µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, συνοχή και σύγκλιση, καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, προστασία του
περιβάλλοντος και βιώσιµες κοινότητες, βιώσιµη, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια,
κοινωνία της γνώσης, διευρωπαϊκά δίκτυα. Εκτός της ΕΕ, η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 150 χώρες για να υλοποιήσει τον χρηµατοπιστωτικό πυλώνα των
πολιτικών εξωτερικής συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ (ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα,
ανάπτυξη των υποδοµών, ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και βιωσιµότητα του
περιβάλλοντος).
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)
Η ΕΤΑΑ δηµιουργήθηκε το 1991 για να αντιµετωπίσει τις µείζονες αλλαγές στο πολιτικό και
οικονοµικό κλίµα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και αποτελεί διεθνή
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που στηρίζει έργα από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική
Ασία, επενδύοντας κυρίως σε πελάτες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων οι ανάγκες δεν
µπορούν να καλυφθούν πλήρως από την αγορά, µε στόχο την προώθηση της µετάβασης προς
ανοικτές και δηµοκρατικές οικονοµίες αγορών. Ο τοµέας των επιχειρήσεών της επεκτάθηκε
πρόσφατα στην Τουρκία.
FRONTEX
Είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδρεύει στη Βαρσοβία και
αποτελεί ειδικευµένο και ανεξάρτητο οργανισµό που έχει για καθήκον τον συντονισµό της
επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της ασφάλειας των
συνόρων.
Μαγκρέµπ
Ο όρος αναφέρεται γενικά στις πέντε χώρες της Βόρειας Αφρικής, δηλαδή το Μαρόκο, την
Αλγερία, την Τυνησία, τη Λιβύη και τη Μαυριτανία, συν το διεκδικούµενο έδαφος της
∆υτικής Σαχάρας, παρόλο που συχνότερα χρησιµοποιείται για την Αλγερία, το Μαρόκο και
την Τυνησία.
Μασρέκ
Αυτός ο όρος αναφέρεται στις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά της Αιγύπτου και στο
βόρειο τµήµα της Αραβικής Χερσονήσου (Ιορδανία, Λίβανος, Συρία και τα Κατεχόµενα
Παλαιστινιακά Εδάφη), παρόλο που συχνά περιλαµβάνει και την Αίγυπτο.
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