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Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει
Ανατολικά και Νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βρίσκονται δεκαέξι χώρες1 των οποίων
οι ελπίδες και οι προοπτικές έχουν άµεση και µεγάλη σηµασία για εµάς. Τα πρόσφατα
γεγονότα ανέδειξαν ακόµα περισσότερο το γεγονός αυτό, τονίζοντας τις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουµε µαζί. Η ανατροπή των µακροχρόνιων καταπιεστικών καθεστώτων στην
Αίγυπτο και στην Τυνησία, οι συνεχιζόµενες στρατιωτικές συγκρούσεις στην Λιβύη, η
πρόσφατη έκρηξη βίας στην Συρία, η συνεχής καταπίεση στην Λευκορωσία και οι
παρατεινόµενες συγκρούσεις στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης της Μέσης Ανατολής, µας
επιβάλλουν να επανεξετάσουµε τις σχέσεις της ΕΕ µε τα γειτονικά της κράτη. Οφείλουµε
επίσης να υποστηρίξουµε την ενθαρρυντική πρόοδο άλλων γειτονικών χωρών, για
παράδειγµα τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας, τις
διαπραγµατεύσεις της Ουκρανίας για τη συµφωνία σύνδεσης ή την ανακοίνωση
συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων από το Μαρόκο και την Ιορδανία. Η συνθήκη της
Λισαβόνας έδωσε στην ΕΕ τη δυνατότητα να ενισχύσει την εξωτερική πολιτική της: η
συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες µπορεί τώρα να διευρυνθεί για να καλύψει τα ζητήµατα
σε όλο το εύρος τους, µε πιο ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό ήταν µια
σηµαντική αφορµή για την έναρξη αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
(ΕΓΠ), σε διαβούλευση µε τις χώρες εταίρους και άλλους ενδιαφερόµενους, το καλοκαίρι του
2010. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε όλο το µήκος της Νότιας Μεσογείου καθιστούν την εν λόγω
αναθεώρηση ακόµα πιο απαραίτητη. Η ΕΕ πρέπει να αντιµετωπίσει τις ιστορικές προκλήσεις
στη γειτονιά µας.
Από τον σχεδιασµό της το 2004, η ΕΠΓ έχει προωθήσει πολλές σηµαντικές πρωτοβουλίες,
ιδιαίτερα στον εµπορικό και τον οικονοµικό τοµέα, οι οποίες επέτρεψαν στην ΕΕ και τις
γειτονικές της χώρες να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις σχεδόν σε όλους τους τοµείς
πολιτικής, από την ενέργεια ως την εκπαίδευση και από τις µεταφορές ως την έρευνα. Αυτά
αποτελούν σήµερα αντικείµενο ανταλλαγής και συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των
γειτονικών της χωρών. Η ενίσχυση της ΕΕ έχει αυξηθεί και είναι στοχευµένη πιο
αποτελεσµατικά. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλες τις πλευρές της σχέσης.
Τα πρόσφατα γεγονότα και τα αποτελέσµατα της αναθεώρησης έδειξαν ότι η υποστήριξη της
ΕΕ σε πολιτικές µεταρρυθµίσεις στις γειτονικές χώρες είχε περιορισµένα αποτελέσµατα. Για
παράδειγµα, υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη ευελιξία και πιο εξατοµικευµένες απαντήσεις σε
ζητήµατα που αφορούν τους ταχεία εξελισσόµενους εταίρους και τις ανάγκες µεταρρύθµισης
– είτε αντιµετωπίζουν γρήγορη αλλαγή εξουσίας είτε παρατεταµένη διαδικασία
µεταρρυθµίσεων και εδραίωσης της δηµοκρατίας. Ο συντονισµός µεταξύ της ΕΕ, των κρατών
µελών της και των βασικών διεθνών εταίρων είναι απαραίτητος και µπορεί να βελτιωθεί.
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Η Ευρωπαϊκή Γειτονιά περιλαµβάνει την Αλγερία, την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, την Λευκορωσία,
την Αίγυπτο, την Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Λιβύη, την ∆ηµοκρατία της
Μολδαβίας, το Μαρόκο, τα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη, την Συρία, την Τυνησία και την
Ουκρανία.
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Χρειάζεται µια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µεταξύ της ΕΕ και
των χωρών και των κοινωνιών της γειτονιάς: για την ίδρυση και εδραίωση υγιών
δηµοκρατιών, την προώθηση βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και τη διαχείριση
διασυνοριακών δεσµών.
Η ΕΠΓ πρέπει να είναι µια πολιτική της Ένωσης στην οποία τα κράτη µέλη συντονίζουν τις
δικές τους διµερείς προσπάθειες για την υποστήριξη των γενικών πολιτικών στόχων της.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της
επίτευξης ορισµένων από τους κεντρικούς στόχους της. Και πέραν αυτού, η ΕΠΓ πρέπει να
αποτελέσει καταλύτη στην προσπάθεια της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας να υποστηρίξει τη
δηµοκρατική αλλαγή και την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή.
Η εν λόγω εταιρική σχέση µε τους γείτονές είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. Η ΕΕ
είναι ο βασικός εµπορικός εταίρος της πλειοψηφίας των γειτονικών χωρών. Η βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες εταίρους ωφελεί και την
ΕΕ. Παροµοίως, η ορθή διαχείριση της κυκλοφορίας ανθρώπων έχει θετικά αποτελέσµατα για
όλη την περιοχή, καθώς διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών, των εργαζοµένων και
των τουριστών, ενώ αποθαρρύνει την παράνοµη µετανάστευση και την εµπορία ανθρώπων. Η
ενεργή ενασχόληση της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών µε τοµείς όπως η εκπαίδευση, η
ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και η προώθηση
των δικαιωµάτων των γυναικών θα προσφέρει τα µέγιστα στην υποστήριξη των κοινών µας
στόχων για ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Η νέα προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στην αµοιβαία υπευθυνότητα και την κοινή δέσµευση
στις παγκόσµιες αξίες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου. Θα περιλαµβάνει πολύ υψηλότερο επίπεδο διαφοροποίησης, το οποίο θα δίνει τη
δυνατότητα σε κάθε χώρα-εταίρο να αναπτύσσει τους δεσµούς της µε την ΕΕ στον βαθµό που
το επιτρέπουν οι φιλοδοξίες, οι ανάγκες και οι ικανότητές της. Για όσες χώρες στα νότια και
στα ανατολικά της Ευρώπης µπορούν και επιθυµούν να συµµετάσχουν, αυτό το όραµα
περιλαµβάνει µεγαλύτερη οικονοµική ολοκλήρωση και ισχυρότερη πολιτική συνεργασία για
µεταρρυθµίσεις που αφορούν τη διακυβέρνηση, για την ασφάλεια, για ζητήµατα επίλυσης
συγκρούσεων, συµπεριλαµβανοµένων κοινών πρωτοβουλιών σε διεθνή φόρουµ για θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της νότιας Μεσογείου, η Επιτροπή και η Ύπατη
Εκπρόσωπος έχουν ήδη υποβάλει την πρότασή τους για µια εταιρική σχέση µε τις χώρες της
νότιας Μεσογείου για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία2 µε τους εν λόγω εταίρους.
Η νέα προσέγγιση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, έχει ως στόχους:
(1)

2
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την παροχή µεγαλύτερης υποστήριξης σε εταίρους που βρίσκονται σε διαδικασία
εµβάθυνσης της δηµοκρατίας – το είδος που διαρκεί περισσότερο, γιατί το δικαίωµα
ψήφου συνοδεύεται από τα δικαιώµατα ελευθερίας του λόγου, σχηµατισµού
ανταγωνιστικών πολιτικών κοµµάτων, απονοµής αµερόληπτης δικαιοσύνης από
ανεξάρτητους δικαστές, ασφάλειας από υπεύθυνη αστυνοµία και στρατιωτικές
δυνάµεις, πρόσβασης σε αρµόδια και µη διεφθαρµένη δηµόσια διοίκηση – και άλλα
αστικά και ανθρώπινα δικαιώµατα που πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν δεδοµένα, όπως
η ελευθερία σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας·
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(2)

την υποστήριξη οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς – ούτως ώστε οι
γειτονικές χώρες της ΕΕ να µπορούν να ασκούν εµπορικές δραστηριότητες, να
επενδύουν και να αναπτύσσονται µε βιώσιµο τρόπο, περιορίζοντας τις κοινωνικές
και περιφερειακές ανισότητες, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας για τους
εργαζοµένους και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους λαούς τους·

(3)

την ενίσχυση των δύο περιφερειακών διαστάσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας, που καλύπτει την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Νότια Μεσόγειο
αντίστοιχα, ούτως ώστε να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε συνεκτικές
περιφερειακές πρωτοβουλίες σε τοµείς όπως το εµπόριο, η ενέργεια, η µετακίνηση ή
η µετανάστευση και η κινητικότητα, οι οποίες θα συµπληρώσουν και θα ενισχύσουν
τη διµερή συνεργασία µας·

(4)

την παροχή των µηχανισµών και των µέσων που είναι κατάλληλα για την επίτευξη
των ανωτέρω στόχων.

Η εταιρική σχέση θα αναπτυχθεί µε κάθε γειτονική χώρα βάσει των αναγκών, ικανοτήτων και
µεταρρυθµιστικών στόχων της. Ορισµένοι εταίροι ενδέχεται να επιθυµούν να προχωρήσουν
περαιτέρω στην προσπάθεια ενσωµάτωσής τους, κάτι που απαιτεί µεγαλύτερη ευθυγράµµιση
µε τις πολιτικές και τους κανόνες της ΕΕ, που θα οδηγήσει σταδιακά στην οικονοµική ένταξη
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Η ΕΕ δεν επιδιώκει να επιβάλει ένα µοντέλο ή µια έτοιµη
συνταγή για πολιτική µεταρρύθµιση, αλλά θα επιµείνει η διαδικασία µεταρρύθµισης κάθε
χώρας εταίρου να αντικατοπτρίζει τη σαφή προσήλωσή της σε παγκόσµιες αξίες που
αποτελούν τη βάση της ανανεωµένης προσέγγισής µας. Η πρωτοβουλία ανήκει στον εταίρο
και η υποστήριξη της ΕΕ θα προσαρµοστεί αναλόγως.
Η αυξηµένη στήριξη της ΕΕ προς τις γειτονικές της χώρες θα παρέχεται υπό όρους. Θα
εξαρτηθεί από την πρόοδο που συντελείται στην οικοδόµηση και εδραίωση της δηµοκρατίας
και του σεβασµού του κράτους δικαίου. Όσο περισσότερες και ταχύτερες είναι οι εσωτερικές
µεταρρυθµίσεις µιας χώρας, τόσο περισσότερη θα είναι και η στήριξη που θα λάβει από την
ΕΕ. Αυτή η ενισχυµένη στήριξη θα λαµβάνει διάφορες µορφές, µεταξύ άλλων, αυξηµένη
χρηµατοδότηση για κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, εκτεταµένα προγράµµατα για τη
θεσµική ανάπτυξη (CIB), µεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά, αυξηµένη χρηµατοδότηση από
την ΕΤΕπ για την υποστήριξη επενδύσεων και τη διευκόλυνση της κινητικότητας. Αυτές οι
προτιµησιακές δεσµεύσεις θα προσαρµόζονται στις ανάγκες της κάθε χώρας και στο
περιφερειακό πλαίσιο. Θα αναγνωρίζουν ότι οι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις συνοδεύονται από
σηµαντικό προκαταβολικό κόστος. Για τον καθορισµό των χρηµατικών χορηγήσεων ανά
χώρα για το 2014 και στο εξής θα ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες µεταρρυθµίσεων που
έγιναν από τους εταίρους κατά την περίοδο 2010-2012 (βάσει των ετήσιων εκθέσεων
προόδου). Στις χώρες όπου δεν έχουν συντελεστεί µεταρρυθµίσεις, η ΕΕ θα επανεξετάσει ή
ακόµα και θα µειώσει τη χρηµατοδότηση.
Η ΕΕ θα συνεχίσει την πολιτική διακοπής των σχέσεών της µε κυβερνήσεις που παραβιάζουν
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δηµοκρατικά πρότυπα, χρησιµοποιώντας µεταξύ άλλων
στοχευµένες κυρώσεις και άλλα µέτρα πολιτικής. Στις περιπτώσεις που λαµβάνει αυτά τα
µέτρα θα διατηρεί και θα ενισχύει περαιτέρω την υποστήριξή της στην κοινωνία των πολιτών.
Κατά την εφαρµογή αυτής της πιο διαφοροποιηµένης προσέγγισης, η ΕΕ θα διατηρεί ανοιχτά
κανάλια διαλόγου µε τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους
ενδιαφερόµενους. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαίας υπευθυνότητας, η ΕΕ θα
διασφαλίσει ότι οι πόροι της χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των κεντρικών στόχων
της ΕΠΓ.
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Οι πόροι που κινητοποιούνται από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της για την υποστήριξη
της µετάβασης των γειτονικών χωρών στη δηµοκρατία πρέπει να καλύπτουν τόσο τις άµεσες
και επείγουσες ανάγκες όσο και τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.
1.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Θα:
•

προσαρµόσουµε τα επίπεδα της στήριξης της ΕΕ προς τους εταίρους ανάλογα µε την
πρόοδο που συντελείται στις πολιτικές µεταρρυθµίσεις και στην οικοδόµηση βαθιάς
δηµοκρατίας

1.1.

Υποστήριξη της «βαθιάς δηµοκρατίας»

Η αποτελεσµατική δηµοκρατία, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και το κράτος
δικαίου είναι οι βασικοί πυλώνες της εταιρικής σχέσης της ΕΕ µε τις γειτονικές της χώρες.
∆εν υπάρχει προκαθορισµένο µοντέλο ή έτοιµη συνταγή για πολιτικές µεταρρυθµίσεις.
Παρότι ο τρόπος υιοθέτησης των µεταρρυθµίσεων διαφέρει από χώρα σε χώρα, ορισµένα
στοιχεία είναι κοινά για την οικοδόµηση βαθιάς και βιώσιµης δηµοκρατίας και απαιτούν
ισχυρές και διαρκείς δεσµεύσεις από την πλευρά των κυβερνήσεων. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται:
– ελεύθερες και δίκαιες εκλογές·
– ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και ελευθερία τύπου
και µέσων ενηµέρωσης·
– κράτος δικαίου που διασφαλίζεται από ανεξάρτητο δικαστικό τοµέα και δικαίωµα σε
δίκαιη δίκη·
– καταπολέµηση της διαφθοράς·
– µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας και της επιβολής του νόµου
(συµπεριλαµβανοµένης της αστυνοµίας) και εδραίωση δηµοκρατικού ελέγχου των
ένοπλων δυνάµεων και των δυνάµεων ασφαλείας.
Οι µεταρρυθµίσεις που βασίζονται στα ανωτέρω στοιχεία δεν θα ενισχύσουν απλώς τη
δηµοκρατία, αλλά θα συµβάλλουν στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, στην τόνωση του εµπορίου και των επενδύσεων.
Είναι τα βασικά κριτήρια αναφοράς βάσει των οποίων η ΕΕ θα αξιολογήσει την πρόοδο και
θα προσαρµόσει τα επίπεδα υποστήριξης.
1.2.

Μια εταιρική σχέση µε τις κοινωνίες.

Θα:

EL

•

εδραιώσουµε εταιρικές σχέσεις µε κάθε γειτονική χώρα και θα παράσχουµε
περισσότερη πρόσβαση στη στήριξη της ΕΕ σε οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών µέσω ενός ειδικού µηχανισµού για την κοινωνία των πολιτών

•

υποστηρίξουµε την δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου για τη ∆ηµοκρατία για
την ενίσχυση των πολιτικών κοµµάτων, των µη εγγεγραµµένων ΜΚΟ και των
εργατικών σωµατείων και άλλων κοινωνικών εταίρων

•

προωθήσουµε την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης υποστηρίζοντας την
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απρόσκοπτη πρόσβαση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο διαδίκτυο
και στη χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας
•

ενισχύσουµε τον διάλογο σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Μια ακµάζουσα κοινωνία των πολιτών δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις
ανησυχίες τους, να συνεισφέρουν στη χάραξη πολιτικών και να αξιώσουν τη λογοδοσία των
κυβερνήσεων. Μπορεί επίσης να διασφαλίσει λιγότερους αποκλεισµούς στην οικονοµική
ανάπτυξη. Το κλειδί για να γίνουν αυτά πραγµατικότητα είναι η εγγύηση της ελευθερίας
έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. Μια άλλη πρόκληση
είναι η ενθάρρυνση του σχηµατισµού δηµοκρατικών πολιτικών κοµµάτων που
αντιπροσωπεύουν το ευρύτερο φάσµα των απόψεων και προσεγγίσεων που υπάρχουν στην
κοινωνία, ώστε να µπορούν να ανταγωνίζονται για την εξουσία και την λαϊκή υποστήριξη. Η
πρόκληση που αντιπροσωπεύει η προώθηση της κοινωνίας των πολιτών και του
πλουραλισµού γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολη για
χώρες όπου η πολιτική αλλαγή είναι ταχεία ή όπου τα καταπιεστικά πολιτικά καθεστώτα
εξακολουθούν να καταπνίγουν τον πλουραλισµό και τη διαφορετικότητα.
Για να αντιµετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να υποστηρίξουν τους πολιτικούς φορείς που
πασχίζουν για δηµοκρατική αλλαγή στις χώρες τους (ιδιαίτερα πολιτικά κόµµατα και µη
εγγεγραµµένες ΜΚΟ ή εργατικά σωµατεία και άλλους κοινωνικούς εταίρους), η Ύπατη
Εκπρόσωπος και η Επιτροπή υποστηρίζουν τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου για τη
∆ηµοκρατία3. Το Ταµείο θα επιδιώξει την αύξηση της επιρροής και της συνοχής των
προσπαθειών της ΕΕ, των κρατών µελών της και διαφόρων µεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών
ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται ήδη σε αυτόν τον τοµέα.
Η κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωµάτων
των γυναικών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασµού των µειονοτήτων, καθώς και
στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση των πόρων. Η
ΕΕ θα υποστηρίξει την ενίσχυση του πολιτικού ρόλου των µη κρατικών φορέων µέσω µιας
εταιρικής σχέσης µε τις κοινωνίες, βοηθώντας τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να
αναπτύξουν τις ικανότητες υπεράσπισής τους, την ικανότητά τους να παρακολουθούν τις
µεταρρυθµίσεις και τον ρόλο τους στην υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων της
ΕΕ. Οι Αντιπροσωπείες της ΕΕ στις διάφορες χώρες θα προσπαθήσουν να διεξαγάγουν
διάλογο µε τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών σχετικά µε βασικούς τοµείς της
συνεργασίας µας. Η χρηµατοδότηση της ΕΕ για τις εν λόγω δράσεις µπορεί να παρέχεται
µέσω της δηµιουργίας ενός ειδικού µηχανισµού για την κοινωνία των πολιτών για τις
χώρες της περιοχής.
Η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και η ελεύθερη πρόσβαση στην ενηµέρωση είναι
βασικά στοιχεία µιας αποτελεσµατικής δηµοκρατίας. Τα κοινωνικά δίκτυα και οι νέες
τεχνολογίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της δηµοκρατικής αλλαγής. Η
στήριξη της ΕΕ διατίθεται ήδη µέσω του Ευρωπαϊκού µέσου για τη δηµοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα (ΕΜ∆ΑΑ). Μπορούν επίσης να αναπτυχθούν πρόσθετα εργαλεία που
θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ, σε κατάλληλες περιστάσεις, να υποστηρίξει τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή µεµονωµένους πολίτες να αποκτήσουν απρόσκοπτη
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Παρότι οι στόχοι και οι διαδικασίες χρηµατοδότησης και διαχείρισης αυτού του Ταµείου θα διαφέρουν
από τα άλλα εργαλεία εκδηµοκρατισµού, θα εφαρµόζονται µε στόχο την ενίσχυση των συνεργιών και
της συνοχής.
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πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε άλλες µορφές τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας,
καθώς και σε ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης στον τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Η δέσµευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες µέσω πολυµερών
συνθηκών και διµερών συµφωνιών είναι απαραίτητη. Ωστόσο, αυτές οι δεσµεύσεις δεν
ακολουθούνται πάντα από τις αντίστοιχες δράσεις. Η επικύρωση όλων των συναφών διεθνών
και περιφερειακών µέσων και η πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις τους πρέπει να
βρίσκεται στη βάση της εταιρικής µας σχέσης. Σε αυτά περιλαµβάνεται η ισχυρή δέσµευση
για την προώθηση της ισότητας των φύλων, µετά από το σηµαντικότατο ρόλο που
διαδραµάτισαν άλλη µια φορά οι γυναίκες στα πρόσφατα γεγονότα στο Νότο, την
καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων, τον σεβασµό στην ανεξιθρησκεία και την
προστασία των δικαιωµάτων των προσφύγων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η
ενίσχυση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα επιτρέψει την παρακολούθηση
των δεσµεύσεων σε αυτόν τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης περιπτώσεων
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ενίσχυση της συνεργασίας µε το Συµβούλιο
της Ευρώπης µπορεί επίσης να συµβάλει στην προώθηση της συµµόρφωσης.
Τα κοινοβούλια µπορούν να οικοδοµήσουν δεσµούς µεταξύ των κοινωνιών µας. Η
κοινοβουλευτική συνέλευση ΕΕ - Ανατολικών Γειτόνων (η κοινή συνέλευση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης), η Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και οι κοινές κοινοβουλευτικές
επιτροπές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών-εταίρων
συνιστούν ένα αναγκαίο φόρουµ διαλόγου και αυξηµένης αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των
φορέων λήψης αποφάσεων. Τα µέλη των Κοινοβουλίων µπορούν επίσης να συνεισφέρουν
σηµαντικά στην ενίσχυση των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών και στην παρακολούθηση των
δεσµεύσεων του σχεδίου δράσης της ΕΠΓ σε κάθε χώρα, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών
πολιτικών ζητηµάτων και ζητηµάτων που αφορούν ανθρώπινα δικαιώµατα.
1.3.

Εντατικοποίηση της πολιτικής συνεργασίας µας και της συνεργασίας στον
τοµέα της ασφάλειας

Θα:
•

ενισχύσουµε τη συµµετοχή της ΕΕ στην επίλυση παρατεινόµενων συγκρούσεων

•

χρησιµοποιήσουµε από κοινού την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας, καθώς και άλλα µέσα της ΕΕ

•

προωθήσουµε κοινές δράσεις µε τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
σε διεθνή φόρουµ σχετικά µε βασικά ζητήµατα ασφάλειας

Η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει µια µοναδική ευκαιρία στην ΕΕ να γίνει πιο
αποτελεσµατικός φορέας. Και η γειτονιά µας είναι η σηµαντικότερη περιοχή για να το
πραγµατοποιήσει. Ωστόσο, για να αντιµετωπιστεί αυτή η πρόκληση, οι πολιτικές της ΕΕ και
των κρατών µελών πρέπει να ευθυγραµµιστούν πολύ πιο αποτελεσµατικά από ότι στο
παρελθόν, ούτως ώστε να εκπέµπουν το κοινό µήνυµα και τη συνοχή που θα κάνει τις
ενέργειές µας αποτελεσµατικές. Τα µέσα και οι πολιτικές της ΕΕ θα έχουν αποτέλεσµα µόνο
αν υποστηριχθούν κατάλληλα από τις πολιτικές των κρατών µελών. ∆εν είναι δυνατόν πλέον
να ακολουθούµε την πεπατηµένη αν θέλουµε να κάνουµε τη γειτονιά µας ασφαλέστερη και
να προστατεύσουµε τα συµφέροντά µας.
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Η συνέχιση παρατεινόµενων συγκρούσεων που επηρεάζουν αρκετές χώρες-εταίρους είναι µια
σοβαρή πρόκληση για την ασφάλεια όλης της περιοχής. Τα γεωπολιτικά και οικονοµικά
συµφέροντα και τα συµφέροντα της ασφάλειας της ΕΕ θίγονται άµεσα από τη συνεχή
αστάθεια. Η διένεξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων καθώς και άλλες συγκρούσεις στην Μέση
Ανατολή, στον Νότιο Καύκασο, στην ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και στην ∆υτική Σαχάρα
εξακολουθούν να επηρεάζουν µεγάλους σε αριθµό πληθυσµούς, να τρέφουν την
ριζοσπαστικοποίηση, να απορροφούν σηµαντικούς τοπικούς και διεθνείς πόρους και να
δρουν ως σοβαρά εµπόδια στη µεταρρύθµιση.
Η ΕΕ έχει ήδη ενεργοποιηθεί, επιδιώκοντας να επιλύσει ορισµένες από αυτές τις
συγκρούσεις. Η ΕΕ συµµετέχει στην τετραµερή διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή. Είναι
συµπρόεδρος των συνοµιλιών της Γενεύης για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Γεωργία.
Συµµετέχει ως παρατηρητής στις συνοµιλίες «5+2» σχετικά µε τη διένεξη στην
Υπερδνειστερία, στην ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας. Είναι πρόθυµη να συµµετάσχει ενεργά σε
διαπραγµατεύσεις στις οποίες δεν εκπροσωπείται, π.χ. στην οµάδα του Μινσκ του ΟΑΣΕ
σχετικά µε τη διένεξη του Ναγκόρνο-Καραµπάχ. Η ΕΕ σκοπεύει να αυξήσει τη στήριξή της
για τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και την συνδροµή σε αποσχισθείσες περιφέρειες,
για διεθνείς προσπάθειες και δοµές που σχετίζονται µε τις συγκρούσεις, και, αφού επιτευχθεί
αυτό το στάδιο, για την εφαρµογή διακανονισµών. Επιπλέον, θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε
αλλαγές συνόρων που επιβάλλονται µε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Πολλά από τα µέσα
που χρησιµοποιούµε σε όλες τις χώρες της γειτονίας για την προώθηση της οικονοµικής
ολοκλήρωσης και της τοµεακής συνεργασίας θα µπορούσαν να κινητοποιηθούν για την
υποστήριξη της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης και στόχων που αφορούν την επίλυση
συγκρούσεων. Επίσης, η ΕΕ είναι πρόθυµη να αναπτύξει, από κοινού µε τους συναφείς
διεθνείς οργανισµούς και βασικούς εταίρους, σενάρια ανασυγκρότησης µετά τις συγκρούσεις,
τα οποία θα ενεργήσουν ως επιπλέον κίνητρο για την επίλυση των συγκρούσεων δείχνοντας
τα απτά οφέλη των φιλικών διακανονισµών.
Στις περιοχές όπου η ΕΕ συµµετέχει ήδη σε επιτόπιες επιχειρήσεις, π.χ. µε την αποστολή
παρακολούθησης της ΕΕ στην Γεωργία, µε την αποστολή συνοριακής συνδροµής της ΕΕ
στην ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας/Ουκρανίας, ή την αστυνοµική αποστολή της ΕΕ και την
αποστολή συνοριακής συνδροµής της ΕΕ στην Ράφα, στα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη,
θα ληφθούν περαιτέρω µέτρα για την εκµετάλλευση των συνεργιών µεταξύ της εν λόγω
παρουσίας και των προσπαθειών προώθησης µεταρρυθµίσεων. Συγκεκριµένα, όπου κρίνεται
σκόπιµο, η ΕΕ θα προσφερθεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών-εταίρων να
µεταρρυθµίσουν τους τοµείς της δικαιοσύνης και της ασφάλειας µέσω αποστολών κράτους
δικαίου ή άλλων µέσων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
που θεωρούν χρήσιµα.
Πέρα από τον τοµέα της επίλυσης συγκρούσεων, η ΕΕ θα χρησιµοποιήσει πλήρως τις
διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας στην αντιµετώπιση άλλων ζητηµάτων ασφάλειας και
συγκεκριµένων κοινών συµφερόντων, π.χ. ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια των πόρων,
κλιµατική αλλαγή, µη διάδοση, καταπολέµηση της διεθνούς τροµοκρατίας και του
διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος, και µάχη κατά των ναρκωτικών. Θα συνεργαστεί
µε χώρες-εταίρους της ΕΠΓ για να αναλάβει κοινές δράσεις σε διεθνή φόρουµ (π.χ. OHE,
διεθνείς συσκέψεις) σχετικά µε ζητήµατα ΚΕΠΠΑ, καθώς και µε άλλα παγκόσµια ζητήµατα.
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2.

ΓΙΑ

ΤΗΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Θα:
•

υποστηρίξουµε την υιοθέτηση από τα κράτη µέλη πολιτικών που οδηγούν σε
ισχυρότερη, βιώσιµη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, στην ανάπτυξη µικρών και
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

•

ενισχύσουµε τη βιοµηχανική συνεργασία και θα υποστηρίξουµε βελτιώσεις στο
επιχειρηµατικό περιβάλλον

•

συµβάλλουµε στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση των επενδύσεων

•

προωθήσουµε τις άµεσες επενδύσεις από ΜΜΕ της ΕΕ και τη µικροπίστωση

•

βασιστούµε στα πιλοτικά προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης για την
αντιµετώπιση των οικονοµικών ανισοτήτων µεταξύ περιφερειών

•

εγκαινιάσουµε πιλοτικά προγράµµατα για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
και της ανάπτυξης της υπαίθρου

•

ενισχύσουµε τον διάλογο σχετικά µε τη µακροοικονοµική πολιτική µε τους εταίρους
που προβαίνουν στις πλέον προηγµένες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις

•

βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητα της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής
συνδροµής βελτιστοποιώντας τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων

•

ενισχύσουµε τον διάλογο σχετικά µε την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές

2.1.

Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας

Οι οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις της γειτονίας µας είναι τεράστιες. Η φτώχεια
θριαµβεύει, το προσδόκιµο ζωής είναι συχνά χαµηλό, η ανεργία των νέων είναι υψηλή και η
συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική και οικονοµική ζωή είναι πολύ ανεπαρκής σε
αρκετές από τις χώρες της περιοχής. Το φυσικό κεφάλαιο φαλκιδεύεται και οι αυξανόµενες
τιµές των τροφίµων και της ενέργειας έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε όλη τη γειτονία. Οι
περισσότερες χώρες-εταίροι έχουν αδύναµες και ελάχιστα διαφοροποιηµένες οικονοµίες που
είναι ακόµα ευάλωτες στα εξωτερικά οικονοµικά πλήγµατα. Συνεπώς, οι άµεσοι στόχοι είναι
η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της ανάπτυξης, η βελτίωση της κοινωνικής
προστασίας και η αναζωπύρωση τοµέων που επλήγησαν από τις πρόσφατες κρίσεις (όπως ο
τουρισµός). Η αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της
βιωσιµότητας των πολιτικών µεταρρυθµίσεων και µπορεί επίσης να συνεισφέρει στην
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Η χαµηλή ανάπτυξη, η αυξανόµενη
ανεργία και το µεγαλύτερο χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών είναι πιθανόν να
πυροδοτήσουν την αστάθεια.
Η ΕΠΓ θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις χώρες-εταίρους να εγκρίνουν πολιτικές που οδηγούν
σε ισχυρότερη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς. Στην εν λόγω ενθάρρυνση συγκαταλέγεται η
υποστήριξη προσπαθειών βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, όπως είναι η
απλοποίηση των διαδικασιών και η κάλυψη των αναγκών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
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καθώς και η προώθηση της απασχολησιµότητας. Οι προσπάθειες των χωρών-εταίρων να
ενισχύσουν τον σεβασµό προς το κράτος δικαίου και να καταπολεµήσουν τη διαφθορά θα
έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, θα διευκολύνει την αύξηση των
άµεσων επενδύσεων από το εξωτερικό και τη µεταφορά τεχνολογίας που µε τη σειρά τους
τονώνουν την καινοτοµία και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη
σηµασία στην πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι χώρες µετά από πολιτική αλλαγή –
συµβάλλοντας στην οργάνωση πρωτοβουλιών όπως συσκέψεις επενδυτών για να
διευκρινιστούν οι εθνικές επενδυτικές προτεραιότητες και να επιδιωχθεί η οικοδόµηση της
εµπιστοσύνης των επενδυτών. Ένα έντονο σηµάδι για επενδυτές και εµπόρους θα ήταν επίσης
ένα πρόγραµµα ενισχυµένης επενδυτικής προστασίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει δυνατές
επιλογές για την παροχή νοµικής ασφάλειας σε επενδυτές σε γειτονικές χώρες.
Για να προσφέρει επιπλέον υποστήριξη στις ΜΜΕ, η Επιτροπή θα συζητήσει επίσης µε την
ΕΤΕπ και άλλους ενδιαφερόµενους τον πιθανό ρόλο που δύναται να διαδραµατίσει το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)4 σε χώρες εταίρους και θα εξετάσει µέτρα,
συµπεριλαµβανοµένων εγγυήσεων για την προώθηση των άµεσων επενδύσεων από ΜΜΕ
της ΕΕ και των µικροπιστώσεων.
Η Επιτροπή µπορεί επίσης να συνεισφέρει στην αντιµετώπιση των υψηλών επιπέδων
ανεργίας και της φτώχειας µέσω πιλοτικών προγραµµάτων για την υποστήριξη της
γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και πιλοτικά προγράµµατα περιφερειακής
ανάπτυξης, εκµεταλλευόµενη την εκτενή εµπειρία της ΕΕ στους ανωτέρω τοµείς.5
Τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης µπορούν να συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση
των οικονοµικών ανισορροπιών και ανισοτήτων µεταξύ περιφερειών, οι οποίες υποβαθµίζουν
συνολικά την ικανότητα της οικονοµίας µιας χώρας. Τα τρέχοντα πιλοτικά προγράµµατα θα
βοηθήσουν τα µέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να προσδιορίσουν τις κατάλληλες
δοµές και δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, εντός των
συνόρων τους και, αν κρίνεται σκόπιµο, και διασυνοριακά µε τις γειτονικές τους χώρες στην
περιοχή. Μια ανάλογη προσέγγιση θα εξεταστεί και για τις νότιες γειτονικές χώρες.
Ο διάλογος σχετικά µε την πολιτική θα συνεχιστεί σε ότι αφορά την µακροοικονοµική
διακυβέρνηση και τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα. Ο εν λόγω µακροοικονοµικός διάλογος
θα ενισχυθεί από τους εταίρους που κάνουν τα µεγαλύτερα βήµατα στην οικονοµική
ολοκλήρωση µε την ΕΕ και θα βασιστεί στην αναθεώρηση των µακροοικονοµικών πολιτικών
και των βασικών δοµικών µεταρρυθµίσεων. Επίσης, θα συνοδευτεί από ενισχυµένο διάλογο
σχετικά µε την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές.
Η Μακροοικονοµική Χρηµατοδοτική Συνδροµή (ΜΧΣ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
υποστήριξη των χωρών εταίρων για την αντιµετώπιση βραχυπρόθεσµων δυσκολιών στο
ισοζύγιο πληρωµών. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, αυτό έχει µεγαλύτερη σηµασία για όσους
αφορά ο άµεσος οικονοµικός και κοινωνικός αντίκτυπος των πρόσφατων πολιτικών αλλαγών.
Η Επιτροπή θα προτείνει έναν κανονισµό πλαίσιο προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική η
4
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Το ΕΤΕ έχει ειδική εµπειρία ως πάροχος χρηµατοδότησης υψηλού κινδύνου σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ και στις χώρες της διεύρυνσης και εκτεταµένο δίκτυο επιχειρηµατικών
επαφών. Συνεπώς, είναι σε ιδανική θέση για να προωθήσει επενδύσεις των ΜΜΕ της ΕΕ σε χώρεςεταίρους.
Το πεδίο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Γειτονίας για τη Γεωργία και την Αγροτική
Ανάπτυξη (ENPARD) το οποίο περιλαµβάνεται στην ανακοίνωση «εταιρική σχέση µε τις χώρες της
νότιας Μεσογείου για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία» - COM(2011) 200 – θα διευρυνθεί για
να καλύψει και την ανατολική γειτονία.
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διαδικασία λήψης αποφάσεων για την χορήγηση της ΜΧΣ, να δηµιουργηθεί πιο διαφανής
νοµική βάση για αυτό το µέσο και να γίνουν απλούστερα κάποια από τα κριτήριά του.
2.2.

Ενίσχυση των εµπορικών δεσµών

Θα:
•

διαπραγµατευτούµε τη δηµιουργία σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων
συναλλαγών µε όσους εταίρους µας είναι πρόθυµοι και ικανοί.

•

αναπτύξουµε περαιτέρω τις εµπορικές παραχωρήσεις, ιδιαίτερα στους τοµείς που
είναι πιθανότερο να προσφέρουν άµεση ενίσχυση στις οικονοµίες των εταίρων µας

Οι περισσότερες από τις γειτονικές µας χώρες βασίζονται στην ΕΕ ως την κύρια εξαγωγική
αγορά και πηγή εισαγωγών τους. Το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών είναι ένα ισχυρό
εργαλείο για την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και την υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνάψουµε
µε καθεµία εξ αυτών φιλόδοξες εµπορικές συµφωνίες, επωφελείς και για τις δύο πλευρές, οι
οποίες θα αντιστοιχούν στις ανάγκες και τις οικονοµικές τους δυνατότητες.
Το βασικό και πιο αποτελεσµατικό µέσο για την ανάπτυξη στενότερων εµπορικών δεσµών
είναι η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). Οι εν λόγω ζώνες
συναλλαγών επιτρέπουν τη σταδιακή κατάργηση των εµπορικών φραγµών και στοχεύουν
στην κανονιστική σύγκλιση σε τοµείς που έχουν αντίκτυπο για το εµπόριο, και ιδιαίτερα τους
κανόνες υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας (ΥΦΠ), την ορθή µεταχείριση των
ζώων, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις διαδικασίες ελέγχου στα σύνορα, τον ανταγωνισµό
και τις δηµόσιες συµβάσεις. Είναι σχεδιασµένες δυναµικά ούτως ώστε να συµβαδίζουν µε τις
κανονιστικές εξελίξεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Για τους πλέον προηγµένους εταίρους,
µια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών µπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή οικονοµική ολοκλήρωση
µε την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Μέσω της σταδιακής προσέγγισης των κανόνων και
πρακτικών της ΕΕ, οι σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελεύθερων συναλλαγών απαιτούν υψηλό
επίπεδο δέσµευσης για πολύπλοκες και ευρύτατες µεταρρυθµίσεις. Για τον σκοπό αυτό
χρειάζεται ισχυρή θεσµική ικανότητα. Οι µεταρρυθµίσεις µπορεί να αποτελούν πρόκληση σε
πολιτικό επίπεδο και να απαιτούν τη συµµετοχή της επιχειρηµατικής κοινότητας, καθώς και
άλλων ενδιαφερόµενων µερών. Για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, οι χώρες-εταίροι
πρέπει να είναι µέλη του ΠΟΕ και να εξετάζουν βασικές συστάσεις που θα τους επιτρέψουν
να συµµορφωθούν µε τις επακόλουθες δεσµεύσεις. Πρέπει επίσης να έχουν κάνει επαρκή
πρόοδο για την επίτευξη κοινών αξιών και αρχών.
Το εµπόριο βασίζεται κυρίως σε διµερή προσέγγιση µεταξύ της ΕΕ και κάθε εταίρου. Η εν
λόγω προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα στις πιο προηγµένες χώρες να προοδεύουν πιο
γρήγορα ενώ συνάδει µε την αρχή της διαφοροποίησης. Η ανωτέρω αρχή συνάδει επίσης µε
το µακροπρόθεσµο όραµα της δηµιουργίας οικονοµικής κοινότητας µεταξύ της ΕΕ και των
εταίρων της ΕΠΓ.6 Η περιφερειακή οικονοµική ολοκλήρωση είναι σηµαντική για την
ενίσχυση του εµπορίου µεταξύ των εταίρων και την ανάπτυξη ευρύτερων οικονοµικών
δικτύων. Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο, µια τέτοια κοινότητα θα βασίζεται σε ένα κοινό
κανονιστικό πλαίσιο και σε βελτιωµένη πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες µεταξύ των εταίρων της ΕΠΓ και της ΕΕ. Μια τέτοια προσέγγιση θα µπορούσε να
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Βλ. COM(2006) 726 της 4.12.2006, Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
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επιτρέψει στους εταίρους που διαθέτουν ανεξάρτητο δικαστικό τοµέα που λειτουργεί οµαλά,
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση και έχουν κάνει σηµαντική πρόοδο για την εξάλειψη της
διαφθοράς, να εισέλθουν στη µη ρυθµιζόµενη ζώνη της εσωτερικής αγοράς αγαθών. Αυτό
θα µπορούσε να συµβεί αφού οι συµµετέχουσες χώρες επιτύχουν επαρκές επίπεδο
διοικητικής και νοµικής αξιοπιστίας.
Σε πιο βραχυπρόθεσµο επίπεδο, για τους εταίρους που δεν είναι έτοιµοι ή δεν επιθυµούν να
ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις για τις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, µπορούν να ληφθούν
άλλα µέτρα για την ενίσχυση και την ενθάρρυνση του εµπορίου. Λαµβάνοντας υπόψη τις
περιστάσεις και το επίπεδο της φιλοδοξίας κάθε χώρας-εταίρου, η ΕΕ θα επιδιώξει να
επεκτείνει τις εµπορικές παραχωρήσεις στις υφιστάµενες συµφωνίες ή σε συνεχιζόµενες
διαπραγµατεύσεις, ιδιαίτερα στους τοµείς που είναι σε θέση να προσφέρουν άµεση ενίσχυση
στις οικονοµίες των εταίρων, συµπεριλαµβανοµένης της ασυµµετρίας στο ρυθµό
ελευθέρωσης του εµπορίου, ώστε να ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις κάθε χώρας-εταίρου. Η
µεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά µπορεί να επιτευχθεί µέσω συµφωνιών
σχετικά µε τη διαπίστωση της συµµόρφωσης και την αποδοχή βιοµηχανικών προϊόντων
(Σ∆ΣΑ),οι οποίες θα επιτρέψουν την ελεύθερη κυκλοφορία βιοµηχανικών προϊόντων σε
ειδικούς τοµείς µέσω της αµοιβαίας αποδοχής πιστοποιητικών συµµόρφωσης. Οι Σ∆ΣΑ
στοχεύουν στην κάλυψη όλων των τοµέων στους οποίους υπάρχει εναρµόνιση της
νοµοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ. Ένας εταίρος που έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο θα γινόταν µέλος
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για βιοµηχανικά προϊόντα µεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΠ και της
Τουρκίας. Η στενή συνεργασία µε ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισµούς στους τοµείς της
τυποποίησης, της αξιολόγησης της συµµόρφωσης και της µετρολογίας µπορεί να διευκολύνει
την εφαρµογή των Σ∆ΣΑ. Προκειµένου να επιταχυνθεί η κατάρτιση των Σ∆ΣΑ, η Επιτροπή
είναι πρόθυµη να ενισχύσει την τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους εταίρους µας. Ήδη το
2011, είναι πιθανόν να υπογραφούν Σ∆ΣΑ µε την Τυνησία και την Αίγυπτο.
Μπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί περαιτέρω πρόοδος για την ενθάρρυνση των εµπορικών
ροών µεταξύ χωρών-εταίρων καθώς και µε την ΕΕ. Η ταχεία υλοποίηση της νέας σύµβασης
για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής θα αποτελέσει σηµαντικό
στοιχείο για τους εταίρους του Νότου. Η Επιτροπή θα εξετάσει πώς µπορεί να επεκταθεί η
Σύµβαση για άλλους εταίρους της ΕΠΓ και θα διατυπώσει τις κατάλληλες προτάσεις.
Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις µεταρρυθµίσεις για να βοηθήσει τους εταίρους να
αναπτύξουν τις ικανότητές τους, µέσω της παροχής εµπειρογνωµοσύνης για τον δηµόσιο
τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων εκτεταµένων προγραµµάτων για τη θεσµική ανάπτυξη ή
άλλων µηχανισµών όπως είναι η αδελφοποίηση και το TAIEX7. Με τον τρόπο αυτό θα
προσφερθεί υποστήριξη στους εταίρους ώστε να ικανοποιήσουν τα πρότυπα της ασφάλειας
των τροφίµων, της υγείας των ζώων και των φυτών και της ορθής µεταχείρισης των ζώων και
κατά συνέπεια να αυξήσουν το δυναµικό εξαγωγών τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, προκειµένου
να παράσχει υποστήριξη στον εκσυγχρονισµό των αγροτικών τοµέων, η ΕΕ θα προσφέρει
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για να συµβάλει µεταξύ άλλων στη βελτίωση της
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.
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Το TAIEX είναι το εργαλείο τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών υπό τη διαχείριση των
υπηρεσιών της Επιτροπής. Το TAIEX υποστηρίζει τις χώρες-εταίρους όσον αφορά τους στόχους της
προσέγγισης, εφαρµογής και επιβολής της νοµοθεσίας της ΕΕ. Λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό κατόπιν
αιτήµατος και διευκολύνει την παροχή κατάλληλης εξατοµικευµένης εµπειρογνωµοσύνης για την
άµεση αντιµετώπιση ζητηµάτων· http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/what-is-taiex/index_en.htm
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2.3.

Ενίσχυση της τοµεακής συνεργασίας

Θα:
•

ενισχύσουµε την τοµεακή συνεργασία, µε ιδιαίτερη έµφαση στη γνώση και την
καινοτοµία, την κλιµατική αλλαγή και το περιβάλλον, την ενέργεια, τις µεταφορές
και την τεχνολογία

•

διευκολύνουµε τη συµµετοχή των χωρών-εταίρων στο έργο επιλεγµένων
οργανισµών και προγραµµάτων της ΕΕ

Η ενισχυµένη συνεργασία µπορεί να επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε την
εσωτερική αγορά, από την κοινωνική πολιτική και τη δηµόσια υγεία έως την προστασία των
καταναλωτών, τη στατιστική, το εταιρικό δίκαιο, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη,
τη θαλάσσια πολιτική, τον τουρισµό, το διάστηµα και πολλούς άλλους τοµείς. Η συνεργασία
και η ανταλλαγή θα ενισχυθούν σηµαντικά, σύµφωνα µε την προσέγγιση των «αναλογικών
κερδών», στους ακόλουθους τοµείς:
•

Η ΕΕ θα προτείνει στις γειτονικές χώρες-εταίρους να συνεργαστούν µε στόχο την
ανάπτυξη ενός κοινού χώρου γνώσης και καινοτοµίας. Σε αυτόν θα
συγκεντρωθούν διάφοροι τοµείς συνεργασίας: ο διάλογος σχετικά µε πολιτικές, η
ενίσχυση της ικανότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η συνεργασία στην
έρευνα και την καινοτοµία και οι αυξηµένες ευκαιρίες κινητικότητας για φοιτητές,
ερευνητές και ακαδηµαϊκούς. Παράλληλα, η συνεργασία στον τοµέα της ανώτατης
εκπαίδευσης θα επεκταθεί µέσω της αυξηµένης στήριξης της κινητικότητας
φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων µεταξύ
πανεπιστηµίων (υπό την αιγίδα του Erasmus Mundus) και δοµηµένης συνεργασίας
για τον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων (µέσω του Tempus).

•

Η ΕΕ θα συνενώσει τις δυνάµεις της µε τις γειτονικές της χώρες για την κλιµατική
αλλαγή µέσω ενισχυµένης συνεργασίας για την επίτευξη της ανάπτυξης χαµηλών
εκποµπών και για τη βελτίωση της αντοχής στις κλιµατικές επιπτώσεις
(προσαρµοστικότητα), µε στόχο την εφαρµογή της συµφωνίας της Κανκούν και την
σταδιακή µετάβαση σε ένα ολοκληρωµένο παγκόσµιο κλιµατικό καθεστώς. Η ΕΕ
και οι χώρες-εταίροι πρέπει επίσης να επιδιώξουν υψηλότερο επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας8 µε στόχο την επιβολή υψηλότερων προτύπων
ποιότητας του αέρα και των υδάτων, βελτιωµένης περιβαλλοντικής διαχείρισης,
υψηλότερης αποδοτικότητας των πόρων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων και υποστήριξης των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδοµές.

•

Η ενεργειακή συνεργασία θα αυξηθεί µέσω της ενίσχυσης του διαλόγου σχετικά µε
την ενεργειακή πολιτική µε στόχο την περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς, τη
βελτιωµένη ενεργειακή ασφάλεια βάσει συγκλινόντων κανονιστικών πλαισίων,
συµπεριλαµβανοµένων των πλαισίων που αφορούν πρότυπα ασφάλειας και
περιβαλλοντικά πρότυπα, την ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων για ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα, και την πυρηνική ασφάλεια. Σε
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Στην ανακοίνωσή της σχετικά µε την Πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 «Μια Ευρώπη που
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους» COM(2011)21, η Επιτροπή υπογράµµισε την ανάγκη
στενής συνεργασίας µε τους βασικούς εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων όσων βρίσκονται στη γειτονία
της.
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µεσοπρόθεσµο επίπεδο αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στην επέκταση της Συνθήκης
για την Ενεργειακή Κοινότητα σε γειτονικές χώρες που δεν αποτελούν ακόµα µέρη
της συνθήκης ή, µε βάση την εµπειρία της, στην ίδρυση συµπληρωµατικής
«ενεργειακής κοινότητας ΕΕ - Νότιας Μεσογείου».
•

Η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο πλαίσιο για τη συνεργασία στις µεταφορές, µε
στόχο την µεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών,
συγκεκριµένα µε την επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών στις χώρεςεταίρους, την αντιµετώπιση των διοικητικών φραγµών µε έµφαση στα ζητήµατα
ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένων ζητηµάτων όπως η διαχείριση της εναέριας και
σιδηροδροµικής κυκλοφορίας και των θαλάσσιων µεταφορών), και την ενίσχυση της
συνεργασίας µε διάφορους οργανισµούς της ΕΕ.

•

Επίσης, η Επιτροπή υποστηρίζει µια πιο στρατηγική προσέγγιση και συνεργασία
σχετικά µε τη θαλάσσια πολιτική, µε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ
των θαλάσσιων τοµέων και την ενθάρρυνση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης.

•

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις χώρες της νότιας Μεσογείου έδειξαν τη σηµασία των
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας ως εργαλείων πολιτικής και
κοινωνικής αλλαγής. Συνεπώς, η συνεργασία µε χώρες-εταίρους θα ενισχυθεί για να
στηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακής οικονοµίας, µε τη χρήση των ΤΠΕ για την
αντιµετώπιση εθνικών και παγκόσµιων προκλήσεων.

Τέλος, η ΕΕ θα διευκολύνει περαιτέρω τη συµµετοχή των χωρών-εταίρων στο έργο των
οργανισµών της ΕΕ και των προγραµµάτων της που είναι διαθέσιµα για αυτές9. Αυτή η
δυνατότητα προσφέρεται εδώ και κάποια χρόνια και έχει οδηγήσει σε ένα βαθµό συνεργασίας
σε τοµείς όπως η παρακολούθηση των ναρκωτικών ή η ασφάλεια της αεροπορίας. Η
Επιτροπή θα καταρτίσει ένα κατάλογο προγραµµάτων στα οποία µπορούν να συµµετάσχουν
οι εταίροι κατά προτεραιότητα, µε έµφαση σε όσα προγράµµατα προσφέρουν ευκαιρίες για
τους νέους και την επαφή µεταξύ των λαών. Θα υποστηρίξει επίσης τις χώρες-εταίρους στην
εκπλήρωση των νοµοθετικών προϋποθέσεων συµµετοχής τους σε οργανισµούς της ΕΕ και θα
παράσχει στήριξη για την κάλυψη ορισµένων από τα σχετικά κόστη συµµετοχής.
2.4.

Μετανάστευση και κινητικότητα

Θα:
•

προωθήσουµε τη διαδικασία απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων για
επιλεγµένους εταίρους της ΕΠΓ και της ελευθέρωσης του καθεστώτος των
θεωρήσεων για τους πλέον προηγµένους εξ αυτών

•

αναπτύξουµε τις υπάρχουσες
δηµιουργήσουµε νέες

•

υποστηρίξουµε την πλήρη χρήση των ευκαιριών που προσφέρει ο κώδικας
θεωρήσεων της ΕΕ από τα κράτη µέλη

9

EL

εταιρικές

σχέσεις

κινητικότητας

και

θα

COM(2006) 724 της 4.12.2006

13

EL

Η κινητικότητα και οι επαφές µεταξύ των λαών είναι θεµελιώδεις για την προώθηση της
αµοιβαίας κατανόησης και της οικονοµικής ανάπτυξης. Είναι απαραίτητες για το εµπόριο,
ιδιαίτερα των υπηρεσιών, καθώς και για την ανταλλαγή ιδεών, τη διάδοση της καινοτοµίας,
την αντιµετώπιση ζητηµάτων απασχόλησης και κοινωνικών προβληµάτων, την εδραίωση
σταθερών σχέσεων µεταξύ εταιρειών, πανεπιστηµίων και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών.
Η κινητικότητα των εργαζοµένων είναι ένας τοµέας όπου η ΕΕ και οι γειτονικές της χώρες
µπορούν να αλληλοσυµπληρωθούν. Η γήρανση του εργατικού δυναµικού της ΕΕ είναι
γεγονός και θα εµφανιστούν ελλείψεις εργαζοµένων σε συγκεκριµένους τοµείς. Στις
γειτονικές µας χώρες υπάρχουν µορφωµένοι, νέοι και ταλαντούχοι εργαζόµενοι που µπορούν
να πληρώσουν αυτά τα κενά. Προσελκύοντας αυτά τα ταλέντα, η ΕΕ έχει συνείδηση των
κινδύνων της διαρροής εγκεφάλων, για τον µετριασµό του οποίου ενδέχεται να χρειαστούν
επιπλέον µέτρα υποστήριξης.
Οι χώρες-εταίροι είναι επίσης σηµαντικές χώρες προέλευσης και διέλευσης παράνοµων
µεταναστών. Η συνεργασία για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης είναι
απαραίτητη για τη µείωση του ανθρώπινου πόνου και του πλήγµατος που προκαλεί στην
ασφάλεια. Η εν λόγω συνεργασία θα αποτελέσει µία από τις προϋποθέσεις στις οποίες θα
βασίζονται οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας.
Η ΕΠΓ στοχεύει στην ανάπτυξη µιας αµοιβαία επωφελούς προσέγγισης στην οποία
συνδυάζονται η οικονοµική ανάπτυξη στις χώρες-εταίρους και στην ΕΕ, η νόµιµη και υπό
διαχείριση µετανάστευση, η ενίσχυση των ικανοτήτων στη διαχείριση των συνόρων, το
άσυλο και η αποτελεσµατική συνεργασία των αρχών επιβολής του νόµου. Η εν λόγω
προσέγγιση συνάδει µε τους τρεις πυλώνες της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ και της
πρόσφατα εγκριθείσας ανακοίνωσης για τη µετανάστευση10: καλύτερη οργάνωση της
νόµιµης µετανάστευσης, µεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου της µετανάστευσης στην
ανάπτυξη, ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης συνόρων και µετανάστευσης. Η προώθηση
και ο σεβασµός των δικαιωµάτων των µεταναστών είναι επίσης αναπόσπαστο µέρος της
προσέγγισης.
Οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας προσφέρουν τα ολοκληρωµένα πλαίσια που
διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση της κυκλοφορίας προσώπων µεταξύ της ΕΕ και µιας
τρίτης χώρας. Στις εν λόγω εταιρικές σχέσεις συγκεντρώνονται όλα τα µέτρα που
εξασφαλίζουν τον αµοιβαία επωφελή χαρακτήρα της κινητικότητας. Παρέχουν καλύτερη
πρόσβαση στους νόµιµους διαύλους µετανάστευσης και στην ενίσχυση των ικανοτήτων
διαχείρισης συνόρων και αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης. Μπορεί να
συµπεριλαµβάνουν πρωτοβουλίες για τη στήριξη των χωρών-εταίρων ώστε να καθιερώσουν
ή να βελτιώσουν τη διαχείριση της επαγγελµατικής µετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένης
της πρόσληψης, της επαγγελµατικής και γλωσσικής κατάρτισης, της ανάπτυξης και
αναγνώρισης δεξιοτήτων, και της επιστροφής και επανένταξης των µεταναστών.11 Με στόχο
τη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών µεταξύ των χωρών-εταίρων και της ΕΕ,
ιδιαίτερα των φοιτητών, των ερευνητών και των επιχειρηµατιών, η Επιτροπή καλεί τα κράτη
µέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων της ΕΕ.
Η Επιτροπή θα µελετήσει τρόπους για να υποστηρίξει τα κράτη µέλη σε αυτή τη διαδικασία
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COM (2011) 248 τελικό της 4.5.2011.
Η Επιτροπή θα χρηµατοδοτήσει την ενίσχυση ικανοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI).
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και να παρακολουθήσει την εφαρµογή της. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπογραµµιστούν οι
δυνατότητες κατάργησης των τελών θεώρησης και έκδοσης θεώρησης πολλαπλών εισόδων
για τις αναφερόµενες κατηγορίες αιτούντων θεώρηση.
Μέχρι στιγµής από τις γειτονικές µας χώρες έχουν θεσπιστεί εταιρικές σχέσεις κινητικότητας
µε την ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και την Γεωργία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι διάφορες χώρες
στην γειτονία µας θα ήταν κατάλληλοι υποψήφιοι για τέτοιου είδους εταιρικές σχέσεις. Η
Επιτροπή θα επιδιώξει την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε την Αρµενία και θα
προετοιµαστεί για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε χώρες όπως το Μαρόκο, η Τυνησία και
η Αίγυπτος12.
Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και την ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας στις
προσπάθειές τους να υλοποιήσουν σχέδια δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των
θεωρήσεων. Παράλληλα µε την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και τις συµφωνίες
επανεισδοχής που βρίσκονται σε ισχύ ή υπό εκτέλεση µε τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας,
η ΕΕ πρέπει επίσης να επιδιώξει να υπογράψει συµφωνίες απλούστευσης της έκδοσης
θεωρήσεων, ταυτόχρονα µε συµφωνίες επανεισδοχής, µε χώρες-εταίρους στο νότο. Για όλες
τις ανωτέρω συµφωνίες θα απαιτείται συνεργασία µε την ΕΕ σχετικά µε τη µετανάστευση,
την κινητικότητα και την ασφάλεια. Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα για την πρόληψη της
παράνοµης µετανάστευσης, την αποτελεσµατική διαχείριση των συνόρων, την εγγύηση της
ασφάλειας των εγγράφων και την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της εµπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης µεταναστών. Σε
µακροπρόθεσµο επίπεδο, πρέπει να εξεταστούν σταδιακά βήµατα για την ελευθέρωση του
καθεστώτος των θεωρήσεων κατά περίπτωση, στις χώρες όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις
ασφαλούς και καλά διαχειριζόµενης κινητικότητας.
Όσον αφορά το άσυλο, η ΕΕ θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της διεθνούς προστασίας στην
περιοχή συνεχίζοντας την υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράµµατος Προστασίας για την
Λευκορωσία, την ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία. Επίσης, εφόσον το
επιτρέπουν οι περιστάσεις, θα ξεκινήσει την υλοποίηση του ως άνω Προγράµµατος για την
Αίγυπτο, την Λιβύη και την Τυνησία. Θα υποστηριχθούν και άλλες πρωτοβουλίες
µεµονωµένων εταίρων της ΕΠΓ σε αυτόν τον τοµέα. Η επανεγκατάσταση των προσφύγων
στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των προσπαθειών της ΕΕ να υποστηρίξει τις
γειτονικές χώρες που αντιµετωπίζουν σηµαντικές εισροές προσφύγων.
3.

ΓΙΑ

ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Αναγνωρίζοντας πλήρως την ποικιλοµορφία των εταίρων, η ΕΕ προσφέρει εταιρική σχέση σε
κάθε µεµονωµένη χώρα µέσω ενιαίας πολιτικής, βασισµένης στην αµοιβαία υπευθυνότητα. Η
ανατολική και η νότια διάσταση της ΕΠΓ στοχεύουν να συµπληρώσουν την εν λόγω ενιαία
πολιτική ενθαρρύνοντας την περιφερειακή συνεργασία και αναπτύσσοντας περιφερειακές
συνέργιες και απαντήσεις στις συγκεκριµένες γεωγραφικές, οικονοµικές και κοινωνικές
προκλήσεις κάθε περιοχής. Βασίζονται στη διαφορετική ιστορική κληρονοµιά των
προηγούµενων πολιτικών της ΕΕ απέναντι σε αυτές τις περιφέρειες. Στο Νότο, τα δεκαπέντε
έτη της Ευρωµεσογειακής συνεργασίας σε όλους τους τοµείς τις διµερούς σχέσης
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Σύµφωνα µε την ανακοίνωση σχετικά µε διάλογο για τη µετανάστευση, την κινητικότητα και την
ασφάλεια µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου - COM(2011)292/3
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συµπληρώθηκαν πρόσφατα από την Ένωση για τη Μεσόγειο. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση
ενίσχυσε σηµαντικά τις σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών της στα ανατολικά
τα τελευταία δύο έτη.
3.1.

Ενίσχυση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Θα:
•

προβούµε στη σύναψη και εφαρµογή συµφωνιών σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένων
και σε βάθος και σφαιρικών ζωνών ελευθέρων συναλλαγών

•

επιδιώξουµε τον εκδηµοκρατισµό

•

προωθήσουµε τη διαδικασία απλούστευσης και ελευθέρωσης του καθεστώτος των
θεωρήσεων

•

στηρίξουµε την τοµεακή συνεργασία, ιδιαίτερα στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης

•

προαγάγουµε τα οφέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στους πολίτες

•

αυξήσουµε το έργο που εκτελείται µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και
τους κοινωνικούς εταίρους.

Η ίδρυση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ενδυνάµωσε τις αµοιβαίες σχέσεις µε χώρεςεταίρους στην Ανατολική Ευρώπη και στον Νότιο Καύκασο. Συνέβαλε στην έναρξη και
εδραίωση µιας δύσκολης διαδικασίας αλλαγής. Στην περιοχή έχει σηµειωθεί γενική πρόοδος
προς τη δηµοκρατία την τελευταία δεκαετία, συµπεριλαµβανοµένων και περιπτώσεων
καθεστωτικών αλλαγών. Η περιοχή εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρές οικονοµικές
προκλήσεις – είναι φτωχή, µε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των χωρών, και ευάλωτη σε
εξωτερικούς παράγοντες και επιρροές.
Ο βαθµός στον οποίον έχουν επιτύχει οι εταίροι βασικά στοιχεία της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης διαφέρει (για παράδειγµα, σεβασµός για τις παγκόσµιες αξίες της δηµοκρατίας, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου, συνεχείς προσπάθειες µεταρρύθµισης και
ενισχυµένη έµφαση στην επίλυση των παρατεταµένων συγκρούσεων). Παρότι κάποιοι
εταίροι έχουν αποδείξει σαφώς τη δέσµευσή τους να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναµικό της
σχέσης, άλλοι έχουν σηµειώσει αποσπασµατική µόνο πρόοδο. Η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι οι
πλέον προηγµένοι εταίροι, που είναι προσηλωµένοι στις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στις
οποίες βασίζεται η Ανατολική Εταιρική Σχέση, θα επωφεληθούν στο µέγιστο βαθµό από
αυτήν. Ταυτόχρονα, οι µηχανισµοί της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να
προσαρµοστούν καλύτερα στις περιστάσεις µεµονωµένων χωρών, βάσει της εµπειρίας που θα
προκύψει από αυτήν την πρώτη φάση υλοποίησης – συγκεκριµένα µέσω του προσδιορισµού
εργαλείων για τον περιορισµό του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που απαιτεί η
διαπραγµάτευση πολύπλοκων συµφωνιών σύνδεσης µεγάλης εµβέλειας.
Οι συµφωνίες σύνδεσης, οι περισσότερες εκ των οποίων περιλαµβάνουν σε βάθος και
σφαιρικές ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, προσφέρουν σε κάθε χώρα της Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης την ευκαιρία να επιλέξει το επίπεδο φιλοδοξίας που επιθυµεί να επιδιώξει
προωθώντας την ολοκλήρωση και τις µεταρρυθµίσεις. Με τη συνεχή δέσµευση και στήριξη
της ΕΕ, οι χώρες-εταίροι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη συµφωνία για κανονιστική και
θεσµική σύγκλιση. Οι συµφωνίες περιλαµβάνουν ευθυγράµµιση µε τη νοµοθεσία, τα πρότυπα
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και τις προδιαγραφές της ΕΕ που θα οδηγήσει σταδιακά στην οικονοµική ένταξη στην
εσωτερική αγορά.
Οι διαπραγµατεύσεις για συµφωνίες σύνδεσης έχουν ξεκινήσει µε πέντε χώρες-εταίρους και
παρέχουν στερεή πολιτική βάση για την προώθηση των σχέσεων. Έχουν ξεκινήσει οι
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τις σε βάθος και σφαιρικές ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στο
πλαίσιο των ανωτέρω συµφωνιών µε την Ουκρανία και θα ακολουθήσουν και άλλοι εταίροι
όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Παρά το σχετικό µικρό µέγεθος των χωρών της
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και, κατά συνέπεια, τις περιορισµένες εµπορικές ανταλλαγές
µεταξύ αυτών και της ΕΕ, οι ζώνες ελεύθερων συναλλαγών αποτελούν κορυφαία
προτεραιότητα για την ΕΕ ως αποτελεσµατικά εργαλεία για την ενίσχυση των πολιτικών και
οικονοµικών δεσµών µεταξύ της ΕΕ και των χωρών που βρίσκονται στα ανατολικά της. Για
να βοηθήσει τις χώρες-εταίρους να αναπτύξουν την διοικητική ικανότητα που απαιτείται για
µεταρρυθµίσεις σε βάθος, η Ανατολική Εταιρική Σχέση προβλέπει επίσης εκτεταµένα
προγράµµατα για τη θεσµική ανάπτυξη. Ως συµπλήρωµα σε αυτά τα προγράµµατα, τα
πιλοτικά προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης είναι το πιο πρόσφατο εργαλείο της ΕΕ για
την υποστήριξη των εταίρων στην αντιµετώπιση οικονοµικών, κοινωνικών και
περιφερειακών ανισοτήτων. Θα βοηθήσουν τους εταίρους να θεσπίσουν τις κατάλληλες
δοµές και δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.
Ορισµένες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην
ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µε την ΕΕ απολαµβάνει
µεγάλη λαϊκή υποστήριξη. Οι αξίες επί των οποίων οικοδοµήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήτοι η ελευθερία, η δηµοκρατία, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών ελευθεριών, και το κράτος δικαίου - βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας
πολιτικής σύνδεσης και οικονοµικής ολοκλήρωσης που προσφέρει η Ανατολική Εταιρική
Σχέση. Πρόκειται για τις αξίες που διαφυλάσσονται µε το άρθρο 2 της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στις οποίες βασίζονται τα άρθρα 8 και 49.
Οι επαφές µεταξύ των λαών αποτελούν σηµαντικό µέρος της εταιρικής σχέσης. Η ΕΕ θα
συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και την ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας στις προσπάθειές
τους να υλοποιήσουν σχέδια δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.
Τα εν λόγω σχέδια µπορούν να αποτελέσουν µοντέλα για άλλες χώρες της Ανατολικής
Γειτονίας. Εν τω µεταξύ, οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας πρέπει να εκµεταλλευτούν
πλήρως τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων.
Οι ανατολικές χώρες-εταίροι έχουν επωφεληθεί από πέντε εµβληµατικές πρωτοβουλίες13
στους τοµείς της διαχείρισης των συνόρων, της ανάπτυξης των ΜΜΕ, της ενεργειακής
συνεργασίας, της πολιτικής προστασίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα εν λόγω
προγράµµατα θα προσαρµοστούν για να στηρίζουν καλύτερα τους στόχους της διµερούς
εταιρικής σχέσης. Για παράδειγµα, το έργο που έχει συντελεστεί στο πλαίσιο της
εµβληµατικής πρωτοβουλίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση συνόρων κατευθύνεται
ολοένα και περισσότερο προς την υποστήριξη των εταίρων για την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων για την διευκόλυνση και την ελευθέρωση της έκδοσης θεωρήσεων. Η αύξηση
της προβολής των διµερών και πολυµερών δραστηριοτήτων της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης είναι σηµαντική για να εξηγηθούν τα οφέλη τους στο ευρύ κοινό. Προκειµένου να
συµβάλει στην αύξηση της περιφερειακής αλληλεγγύης, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη στήριξη

13
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Αυτές είναι: Ολοκληρωµένη διαχείριση συνόρων, Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, Περιφερειακές αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, Ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, Πρόληψη, ετοιµότητα
και αντίδραση σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές· Περιβαλλοντική διακυβέρνηση.
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που προσφέρει στην υποπεριφερειακή συνεργασία σε ειδικά ζητήµατα που αφορούν
λιγότερους εταίρους. Το πολυµερές πλαίσιο πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε πιο στρατηγικό
τρόπο για την προώθηση των διµερών σχέσεων µεταξύ των εταίρων µας,
συµπεριλαµβανοµένου και του τοµέα επίλυσης συγκρούσεων.
Σύµφωνα µε τον στόχο της ανανεωµένης ΕΠΓ να εστιάσει στους δεσµούς µεταξύ κοινωνιών,
η ΕΕ θα προαγάγει την πιο εντατική συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους, µεταξύ άλλων και
µε τα κοινοβούλια στο πλαίσιο του EURONEST, που ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο· µε τους περιφερειακούς φορείς σε συνεργασία µε την Επιτροπή των
Περιφερειών· µε κορυφαίους επιχειρηµατίες, στο πλαίσιο ενός επιχειρηµατικού φόρουµ της
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· και µε την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς
εταίρους βάσει του φόρουµ της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και
των εθνικών πλατφορµών.
Η συνεργασία στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα συνεχιστεί µε διάλογο
σχετικά µε την πολιτική σε τοµείς όπως:

EL

•

εκπαίδευση, νέοι και πολιτισµός: διεύρυνση της συµµετοχής σε προγράµµατα όπως
το Erasmus Mundus, το Tempus, το Νεολαία σε δράση και το eTwinning· άνοιγµα
νέων µελλοντικών προγραµµάτων της ΕΕ όπως το πρόγραµµα δια βίου µάθησης σε
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· παρακολούθηση της ειδικής δράσης υπό
την αιγίδα του προγράµµατος πολιτισµός 2009-2010 και του προγράµµατος
πολιτισµός της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

•

µεταφορές: σύνδεση των δικτύων υποδοµών της ΕΕ και των ανατολικών εταίρων
της·

•

ενέργεια, περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή: εντατικοποίηση του διαλόγου, µετά την
ίδρυση της Εταιρικής Σχέσης Ανατολικής Ευρώπης για την ενεργειακή απόδοση και
το περιβάλλον, και προσχώρηση της Ουκρανίας και της ∆ηµοκρατίας της
Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή Συνθήκη για την ενεργειακή κοινότητα µε στόχο την
ενίσχυση της συνεργασίας για την ενεργειακή ασφάλεια·

•

ανταλλαγή γνώσεων, έρευνα και κοινωνία της πληροφορίας: πλήρης ενσωµάτωση
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων της περιφέρειας στην ηλεκτρονική
υποδοµή (π.χ., το πανευρωπαϊκό δίκτυο υπολογιστών για δικτύωση, GÉANT, και η
Ευρωπαϊκή Υποδοµή υπολογιστικού πλέγµατος για υπολογιστικά πλέγµατα και
κατανεµηµένη πληροφορική).

•

τελωνειακά ζητήµατα και ζητήµατα επιβολής του νόµου βάσει των στρατηγικών
πλαισίων για τελωνειακή συνεργασία µε την Ουκρανία, την ∆ηµοκρατία της
Μολδαβίας και την Λευκορωσία, καθώς και συνεργασία στην καταπολέµηση του
λαθρεµπορίου·

•

µέτρα αγροτικής ανάπτυξης (σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Γειτονίας για
τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη)·

•

απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές·

•

δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια βάσει του σχεδίου δράσης της Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις που θα
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παρουσιαστεί εντός του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο του προγράµµατος της
Στοκχόλµης14, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας·
•

Κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας (ΚΠΑΑ).

Τα κράτη µέλη της ΕΕ, οι τρίτες χώρες και τα ∆ιεθνή Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (∆ΧΙ)
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την προώθηση των στόχων της Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης και την υποστήριξη έργων στρατηγικής σηµασίας. Κινητοποιούνται
επιπλέον πόροι από την επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας, τους διµερείς εταίρους και τα
∆ΧΙ, και ιδιαίτερα από την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(ΕΤΑΑ) και την Παγκόσµια Τράπεζα. Αυτή η συνεργασία πρέπει να επιδιωχθεί µε δυναµικό
τρόπο, µε αφετηρία την διευκόλυνση των ΜΜΕ, τον µηχανισµό της ΕΤΕπ για τους
Ανατολικούς Εταίρους και το Ταµείο τεχνικής βοήθειας της ΕΤΕπ για την Ανατολική
Εταιρική Σχέση, στα οποία κάθε συνεισφορά της ΕΕ και των κρατών µελών είναι
ευπρόσδεκτη.
Στην οµάδα ενηµέρωσης και συντονισµού της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συµµετέχουν τα
∆ΧΙ και οι τρίτες χώρες που ενδιαφέρονται για συντονισµό χορηγών και γενικότερα για την
ανάπτυξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, µεταξύ άλλων και ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η
Νορβηγία, η Ρωσία, η Ελβετία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ. Αυτή η ανεπίσηµη συνεργασία θα
εντατικοποιηθεί ανάλογα µε τα συµφέροντα των εταίρων της Εταιρικής Σχέσης.
Η δεύτερη σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα λάβει χώρα τον
Σεπτέµβριο του 2011 στην Βαρσοβία. Στη συνέχεια, βάσει των αποτελεσµάτων της συνόδου,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα καταρτίσουν ένα χάρτη πορείας για τη
µελλοντική εφαρµογή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.
3.2.

Οικοδόµηση της εταιρικής σχέσης µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη
δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία

Θα:
•

εκπονήσουµε εκτεταµένα προγράµµατα για τη θεσµική ανάπτυξη, ανάλογα µε αυτά
που υλοποιήθηκαν µε τους ανατολικούς εταίρους

•

ξεκινήσουµε ένα διάλογο σχετικά µε τη µετανάστευση, την κινητικότητα και την
ασφάλεια µε την Τυνησία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο (ως ένα πρώτο βήµα προς
µια εταιρική σχέση κινητικότητας)

•

ενισχύσουµε την ευρωµεσογειακή βιοµηχανική συνεργασία

•

εγκαινιάσουµε πιλοτικά προγράµµατα για την υποστήριξη της γεωργικής και της
αγροτικής ανάπτυξης

•

µεριµνήσουµε ώστε η Ένωση για τη Μεσόγειο να εστιάσει σε συγκεκριµένα έργα µε
σαφή οφέλη για τους πληθυσµούς της περιοχής της Μεσογείου

14
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Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης - COM(2010) 171:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:EL:PDF.

19

EL

•

προωθήσουµε την υποπεριφερειακή συνεργασία

•

ενισχύσουµε τον διάλογο σχετικά µε την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές

Η ΕΠΓ πρέπει να παράσχει φιλόδοξη απάντηση στις ιστορικές αλλαγές που συµβαίνουν στην
περιφέρεια της Νότιας Μεσογείου. Η κοινή ανακοίνωση σχετικά µε µια εταιρική σχέση µε τις
χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία15, η οποία εκδόθηκε
στις 8 Μαρτίου, περιέγραφε τα πρώτα στοιχεία της προσφοράς της ΕΕ για µια νέα εταιρική
σχέση µε εταίρους που βρίσκονται σε διαδικασία οικοδόµησης δηµοκρατιών και εκτενών
µεταρρυθµίσεων. Οι τρεις κύριες κατευθύνσεις προς τις οποίες σκοπεύει η ΕΕ να αναπτύξει
περαιτέρω τις σχέσεις της µε τους µεσογειακούς εταίρους της περιλαµβάνονται στην
παρούσα ανακοίνωση: δηµοκρατικός µετασχηµατισµός και οικοδόµηση θεσµών· ισχυρότερη
εταιρική σχέση µε τους πολίτες· και διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς µεγέθυνση και
οικονοµική ανάπτυξη. Μέσω των διαφόρων πολιτικών και εργαλείων της, η εταιρική σχέση
θα είναι ευρεία και εκτεταµένη, αλλά θα διαφοροποιείται σαφέστερα ανάλογα µε τις ειδικές
ανάγκες και το επίπεδο φιλοδοξίας κάθε εταίρου. Η ΕΕ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία
ενίσχυσης των σχέσεών της µε διάφορους εταίρους, ιδιαίτερα µέσω της χορήγησης
«προχωρηµένου σταδίου»16.
Οι εταίροι που επιθυµούν να ιδρύσουν µια εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την κοινή
ευηµερία µε την ΕΕ θα πρέπει να σηµειώσουν πρόοδο ως προς τα βασικά στοιχεία που
επισηµαίνονται στην ενότητα 1.1. Η µακροπρόθεσµη προοπτική των πλέον προηγµένων
εταίρων µας στην Μεσόγειο είναι η στενή πολιτική σύνδεση µε την ΕΕ και η οικονοµική
ένταξη στην εσωτερική αγορά. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, οι εταίροι που προοδεύουν στις
µεταρρυθµίσεις θα διαθέτουν τις ακόλουθες επιλογές.
Με στόχο την υποστήριξη του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού, θα εκπονηθούν εκτεταµένα
προγράµµατα για τη θεσµική ανάπτυξη ανάλογα µε αυτά που υλοποιήθηκαν µε τις
ανατολικές γειτονικές χώρες: θα προσφέρουν σηµαντική εµπειρογνωµοσύνη και
χρηµατοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων βασικών διοικητικών φορέων
(τελωνείων, αρχών επιβολής του νόµου, δικαιοσύνης) και θα αφορούν κατά προτεραιότητα
τους θεσµούς που είναι περισσότερο αναγκαίοι για την υποστήριξη του εκδηµοκρατισµού.
Με στόχο την οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης µε τους πολίτες, η Επιτροπή θα
εγκαινιάσει διάλογο σχετικά µε τη µετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια µε
χώρες όπως για παράδειγµα η Τυνησία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος (ως ένα πρώτο βήµα προς
µια εταιρική σχέση κινητικότητας). Οι ανωτέρω προτάσεις περιγράφονται µε περισσότερες
λεπτοµέρειες στην ανακοίνωση σχετικά µε τη µετανάστευση, την κινητικότητα και την
ασφάλεια στη νότια γειτονία17. Θα επεκταθεί επίσης η συνεργασία µεταξύ σχολείων
(eTwinning), η κινητικότητα φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού στο πλαίσιο
πανεπιστηµιακών εταιρικών σχέσεων (Erasmus Mundus), η δοµηµένη συνεργασία για τον

15
16

17
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COM(2011) 200.
Το προχωρηµένο στάδιο χορηγήθηκε στο Μαρόκο το 2008 και στην Ιορδανία το 2010 για την επιτυχή
εφαρµογή του σχεδίου δράσης της ΕΠΓ. Θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες νότιες χώρες της
ΕΠΓ που σηµειώνουν πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις τους. Ανάλογα µε τη χώρα, η χορήγηση του εν λόγω
σταδίου µπορεί να σηµαίνει την ενίσχυση της συνεργασίας στους τοµείς της πολιτικής και της
ασφάλειας, εµπορικές παραχωρήσεις και µεγαλύτερη ένταξη στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, καθώς και
επιπλέον οικονοµική υποστήριξη για τις µεταρρυθµίσεις. Βασίζεται σε ένα νέο και πιο εκτενές σχέδιο
δράσης.
COM(2011) 292/3.
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εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων (Tempus) και η κινητικότητα των νέων (Νεολαία σε
δράση) µε στόχο την παροχή καλύτερης υποστήριξης στους νέους. Ενδέχεται επίσης να
προωθηθούν νέες πρωτοβουλίες στον τοµέα του πολιτισµού.
Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, η ΕΕ, µε στόχο την οικοδόµηση διατηρήσιµης και χωρίς
αποκλεισµούς οικονοµικής ανάπτυξης, θα αυξήσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των
εµπορικών προβλέψεων των υφιστάµενων συµφωνιών σύνδεσης ολοκληρώνοντας τις
διαπραγµατεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά µε τη γεωργία και τις διαπραγµατεύσεις
σχετικά µε τις υπηρεσίες και το δικαίωµα εγκατάστασης. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία σε
επιλεγµένους γείτονες του νότου να ξεκινήσουν τις προετοιµασίες για τις διαπραγµατεύσεις
µελλοντικών σε βάθος και σφαιρικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών. Ως συµπλήρωµα των
διαρθρωτικών προσαρµογών που συνεπάγεται το άνοιγµα της αγοράς και για να προωθήσει
την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς, η Επιτροπή θα χρηµατοδοτήσει πιλοτικά προγράµµατα
για την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου και, βασιζόµενη στην εµπειρία
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, πιλοτικά προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης.
Η Επιτροπή θα προαγάγει τη βιοµηχανική συνεργασία σε ευρωµεσογειακό επίπεδο
συνεχίζοντας την υλοποίηση του Ευρωµεσογειακού Χάρτη για τις επιχειρήσεις,
προσαρµόζοντας το χάρτη στις ανάγκες των ΜΜΕ σύµφωνα µε την πράξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις µικρές επιχειρήσεις («Small Business Act») και προβαίνοντας στην
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ξεκινώντας δραστηριότητες και δίκτυα σε τοµείς
προτεραιότητας (κλωστοϋφαντουργία, τουρισµός, πρώτες ύλες). Θα αυξήσει τον διάλογο
σχετικά µε την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική και θα ενθαρρύνει τον
αποτελεσµατικό κοινωνικό διάλογο, µεταξύ άλλων και µέσω του ευρωµεσογειακού φόρουµ
κοινωνικού διαλόγου. Η κανονιστική συνεργασία σε επίπεδο περιφέρειας θα µπορούσε να
διευκολύνει τις εµπορικές ανταλλαγές και να βελτιώσει το επενδυτικό κλίµα. Η ανάπτυξη
αποτελεσµατικού, ασφαλούς και βιώσιµου µεσογειακού δικτύου µεταφορών πολλαπλών
µέσων θα συνεισφέρει στην διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη. Η
Επιτροπή συνεργάζεται ήδη µε την ΕΤΕπ και τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό για να
προσδιορίσει πιλοτικές δράσεις µε στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των
θαλάσσιων τοµέων στην Μεσόγειο.
Η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), η οποία συµπληρώνει τις διµερείς σχέσεις µεταξύ της ΕΕ
και των εταίρων πρέπει να ενισχύσει τις δυνατότητες οργάνωσης αποτελεσµατικής
περιφερειακής συνεργασίας, προσανατολισµένης στα αποτελέσµατα. Περαιτέρω, διασφαλίζει
ότι η περιφερειακή συνεργασία στη Μεσόγειο απευθύνεται σε όλους, συµπεριλαµβάνοντας
φορείς όπως η Τουρκία και οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Η Ύπατη Εκπρόσωπος και η
Επιτροπή είναι πρόθυµες να διαδραµατίσουν σηµαντικότερο ρόλο στην ΕγΜ σύµφωνα µε
την συνθήκη της Λισαβόνας. Για την αναζωογόνηση της ΕγΜ απαιτείται η υιοθέτηση µιας
πιο πραγµατιστικής προσέγγισης, βασισµένης σε έργα. Η Γραµµατεία της ΕγΜ οφείλει να
λειτουργεί καταλυτικά για την σύγκλιση των χωρών, της ΕΤΕπ, των ∆ιεθνών
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και του ιδιωτικού τοµέα γύρω από συγκεκριµένα οικονοµικά
έργα στρατηγικής σηµασίας που δηµιουργούν θέσεις εργασίας, καινοτοµία και ανάπτυξη για
ολόκληρη την περιφέρεια. Οι χώρες-εταίροι µπορούν να συµµετέχουν στα εν λόγω έργα
βάσει της αρχής της µεταβλητής γεωµετρίας ανάλογα µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά τους.
Η συγχρηµατοδότηση συγκεκριµένων έργων υποδοµής από τον προϋπολογισµό της ΕΕ
µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω της επενδυτικής διευκόλυνσης γειτονίας. Εντός του τρέχοντος
οικονοµικού και πολιτικού πλαισίου, τα έργα εµβληµατικής πρωτοβουλίας που
προσδιορίστηκαν στην σύνοδο κορυφής του Παρισιού εξακολουθούν να έχουν εξαιρετική
σηµασία, και ειδικά το µεσογειακό σχέδιο ηλιακής ενέργειας, η απορρύπανση της Μεσογείου
ή η ανάπτυξη θαλάσσιων και χερσαίων αρτηριών και η µεσογειακή πρωτοβουλία
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επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Για την υποστήριξη της διατηρήσιµης ανάπτυξης, πρέπει να
δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην εφαρµογή των υπαρχουσών περιφερειακών
συµφωνιών όπως είναι η σύµβαση της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου.
Τέλος, η υποπεριφερειακή συνεργασία µε λιγότερες γειτονικές χώρες που επικεντρώνεται
σε συγκεκριµένα ζητήµατα µπορεί να επιφέρει οφέλη και να δηµιουργήσει µεγαλύτερη
αλληλεγγύη. Η υποπεριφερειακή συνεργασία στο Μαγκρέµπ, για παράδειγµα, µπορεί να
προωθηθεί µέσω της υποστήριξης περισσότερης υλικής διασύνδεσης. Η ΕΕ θα υποβάλει
συγκεκριµένες προτάσεις στο εγγύς µέλλον, µεταξύ άλλων και για τρόπους υποστήριξης του
ενδεχόµενου ανοίγµατος των συνόρων στην περιοχή.
4.

ΜΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1.

Πιο σαφείς προτεραιότητες µέσω ισχυρότερης πολιτικής διεύθυνσης

Θα:
• δώσουµε έµφαση µέσω των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ και της στήριξης της ΕΕ σε
µικρότερο αριθµό προτεραιοτήτων, µε πιο ακριβή κριτήρια αναφοράς·
Οι διµερείς σχέσεις της ΕΕ µε καθεµία από τις γειτονικές της χώρες έχουν ενδυναµωθεί τα
τελευταία χρόνια. Έχει αναπτυχθεί στενός και εντατικός διάλογος όχι µόνο για γενικά
πολιτικά ζητήµατα, αλλά για όλους τους ειδικούς τοµείς της συνεργασίας µας. Αυτές οι
ιδιαίτερα στενές σχέσεις και το υψηλότερο επίπεδο δέσµευσης απαιτούν πολύ ισχυρότερο
πολιτικό διάλογο και συνεργασία. Η συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει τα µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για να δηµιουργήσει συνεκτικές πολιτικές και προγράµµατα,
συγκεντρώνοντας κλάδους της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ενίσχυσης της ΕΕ που
προηγουµένως ελέγχονταν από διαφορετικά ιδρύµατα.
Οι χώρες-εταίροι και τα κράτη µέλη συναινούν ότι πιο ουσιαστικά συµβούλια σύνδεσης θα
επέτρεπαν συζήτηση σε βάθος σε πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο, ο πολιτικός διάλογος δεν
χρειάζεται να περιοριστεί σε µια ετήσια συζήτηση του συµβουλίου σύνδεσης: θα πρέπει να
προβλεφθούν πιο συχνές ευκαιρίες διαλόγου ad hoc όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Ένας πιο
συνεχής και πιο στενός πολιτικός διάλογος είναι το κλειδί για την εδραίωση της
εµπιστοσύνης που απαιτείται για την αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων που
αντιµετωπίζουµε. Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τον διάλογο σχετικά µε
τοµεακές πολιτικές (όπως ενέργεια, εκπαίδευση, νέοι, µετανάστευση και µεταφορές) µε τους
αντίστοιχους υπουργούς στις χώρες-εταίρους.
Παρά το γεγονός ότι τα σχέδια δράσης της ΕΠΓ εξακολουθούν να αποτελούν το πλαίσιο της
γενικής συνεργασίας µας, η ΕΕ θα προτείνει στους εταίρους να εστιάσουν σε περιορισµένο
αριθµό βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων προτεραιοτήτων, µε πιο ακριβή κριτήρια
αναφοράς και σαφέστερη αλληλουχία δράσεων. Η ΕΕ θα προσαρµόσει ανάλογα και τις
προτεραιότητες της χρηµατοδοτικής της στήριξης. Ο κατάλογος των προτεραιοτήτων θα
καθιερώσει τους πολιτικούς στόχους και θα βοηθήσει τόσο την ΕΕ όσο και κάθε γειτονική
της χώρα να επιτύχει σηµαντικά αποτελέσµατα, εντός ενός αµοιβαία συµφωνηθέντος
χρονικού πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο θα συνδεθούν πιο αποτελεσµατικά οι στόχοι της
πολιτικής µε τον προγραµµατισµό της στήριξης. Σε αυτή τη βάση, τα έγγραφα
προγραµµατισµού µπορούν να απλοποιηθούν και να εστιάσουν στον προσδιορισµό των
προτεραιοτήτων των σχεδίων δράσης που απαιτούν ιδιαίτερη στήριξη από την ΕΕ.
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Επιπλέον, θα επιδιωχθεί ή περαιτέρω απλοποίηση της παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης µε
την κατάρτιση του νέου κανονισµού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας στο πλαίσιο
του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, προκειµένου να γίνει πράξη η ανάγκη για
πιο ευέλικτη και πιο στοχοθετηµένη παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης.
Παράλληλα, η ΕΕ θα συνεχίσει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προόδου σύµφωνα µε τα
σχέδια δράσης. Στις εκθέσεις θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη δηµοκρατία και µε την
πάροδο του χρόνου θα δηµιουργηθεί ισχυρότερος δεσµός µεταξύ των αποτελεσµάτων που
περιλαµβάνονται στις εν λόγω εκθέσεις, της ενίσχυσης και των επιπέδων της χρηµατοδοτικής
στήριξης.
4.2.

Χρηµατοδότηση

Θα:
•

επικεντρώσουµε και θα στοχοθετήσουµε εκ νέου τα προβλεπόµενα και
προγραµµατισµένα κονδύλια της ΕΠΓ καθώς και άλλα συναφή εργαλεία εξωτερικής
πολιτικής στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης

•

παράσχουµε πρόσθετους πόρους άνω του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ µέχρι το 2013 για
να αντιµετωπίσουµε τις επείγουσες ανάγκες των γειτονικών µας χωρών

•

κινητοποιήσουµε τη δηµοσιονοµική ενίσχυση από διάφορες πηγές

•

προβούµε άµεσα στην υποβολή σχετικών δηµοσιονοµικών προτάσεων στη
δηµοσιονοµική αρχή (µεταφορές για το 2011, διορθωτική επιστολή για το 2012,
επαναπρογραµµατισµός για το 2013).

Η υλοποίηση της νέας προσέγγισης για την πολιτική γειτονίας, η οποία βασίζεται στην
αµοιβαία υπευθυνότητα και την κοινή δέσµευση στις παγκόσµιες αξίες των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου απαιτεί πρόσθετους πόρους ύψους
124 εκατ. ευρώ µέχρι το 2013. Οι εν λόγω πόροι είναι συµπληρωµατικοί ως προς τα 5700
εκατ. ευρώ που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας και Εταιρικής
Σχέσης για την περίοδο 2011-2013. Θα παρασχεθεί χρηµατοδοτική στήριξη για την
περαιτέρω ενδυνάµωση της εταιρικής σχέσης µε τους πολίτες της περιοχής, την ενίσχυση της
διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που
προέρχονται από το δηµοκρατικό µετασχηµατισµό των χωρών-εταίρων, την προώθηση της
επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και τη χρηµατοδότηση των νέων
πρωτοβουλιών που προκύπτουν από την παρούσα αναθεώρηση, ιδιαίτερα στους τοµείς της
εταιρικής σχέσης µε την κοινωνία, της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης (βλ. ενότητες
3.1 και 3.2. ανωτέρω). Η εν λόγω στήριξη περιλαµβάνει ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ από
επανεισροές παλαιότερων δανείων και παροχών επιχειρηµατικού κεφαλαίου, το οποίο θα
διατεθεί στη διευκόλυνση για ευρω-µεσογειακές επενδύσεις και εταιρικές σχέσεις (FEMIP)
για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης µέσω της χρηµατοδότησης νέων
δραστηριοτήτων και για την υποστήριξη των µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτικών αναγκών
των ΜΜΕ. Για αυτό τον σκοπό, το Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής
για τροποποίηση του άρθρου 23 του κανονισµού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού
γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI).
Οι ανωτέρω πρόσθετοι πόροι θα παρασχεθούν µέσω νέων χορηγήσεων από τον Τοµέα 4 του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013, και µέσω της χρήσης του µη χορηγηθέντος
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περιθωρίου υπό το ανώτατο όριο δαπανών το 2012 και - στον βαθµό που είναι αναγκαίο –
από το µέσο ευελιξίας. Σύντοµα, η Επιτροπή θα υποβάλει διορθωτική επιστολή του σχεδίου
προϋπολογισµού για το 2012.
Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει λύσεις για να ενσωµατώσει αποτελεσµατικότερα τη
γενικότερη κατάσταση των χωρών όσον αφορά τη δηµοκρατία, την υπευθυνότητα, το κράτος
δικαίου και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση στις αποφάσεις της σχετικά µε τη
δηµοσιονοµική στήριξη, και θα περιγράψει την προσέγγισή της στην προσεχή ανακοίνωση
σχετικά µε τη δηµοσιονοµική στήριξη. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί λογικά η αναγκαία
ευελιξία για την προσαρµογή των επιπέδων και του είδους της στήριξης στο ιστορικό
µεταρρυθµίσεων κάθε εταίρου.
4.3.

Συµµετοχή της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ

Θα:
•

εξασφαλίσουµε επιπλέον δυνατότητες δανεισµού από την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ,
συµπεριλαµβανοµένης και της επέκτασης της εντολής της τελευταίας για να καλύψει
και επιλεγµένους εταίρους του Νότου

Για την υποστήριξη ευρέων έργων υποδοµής που µπορούν να βοηθήσουν τη σύνδεση της ΕΕ
µε τις γειτονικές της χώρες, την ενίσχυση της ανάπτυξης και την αντιµετώπιση βασικών
προκλήσεων που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και τις µεταφορές, είναι σηµαντικό να
εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλες τράπεζες περιφερειακής
ανάπτυξης όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχουν επαρκείς
χρηµατικούς πόρους. Η Επιτροπή στηρίζει την αύξηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ για
τις γειτονικές χώρες στα ανατολικά και στα νότια της Ευρώπης, καθώς και την επέκταση της
εντολής της ΕΤΑΑ για να καλύψει επιλεγµένες χώρες της νότιας Μεσογείου. Η ΕΤΕπ και η
ΕΤΑΑ µπορούν να επιτύχουν από κοινού τους στόχους πολιτικής της ΕΕ µεγιστοποιώντας τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατά τους. Οι δραστηριότητες της ΕΤΑΑ στις χώρες της νότιας
Μεσογείου πρέπει να υποστηρίζουν τους στόχους πολιτικής της ΕΕ και δεν πρέπει να
οδηγούν σε µεταφορά πόρων από δραστηριότητες που εκτελούνται στην Ανατολική Γειτονία
της ΕΕ.
Η υιοθέτηση της αναθεωρηµένης εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ θα είχε ως αποτέλεσµα
αυξηµένο δανεισµό από την ΕΤΕπ µε την εγγύηση της ΕΕ για όλη τη γειτονία της ΕΕ.
Συγκεκριµένα, αν το Συµβούλιο εγκρίνει το πρόσθετο δανειοδοτικό πλαίσιο 1
δισεκατοµµυρίου ευρώ που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΤΕπ µπορεί να
παράσχει σχεδόν 6 δισεκατ. ευρώ στις µεσογειακές χώρες την περίοδο 2011-2013. Τα
αναγκαία κονδύλια ύψους 90 εκατοµµυρίων θα κινητοποιηθούν για την παροχή των
δηµοσιονοµικών εγγυήσεων που είναι απαραίτητες για να αντισταθµίσουν την αύξηση των
δανείων που χορηγεί η ΕΤΕπ στην περιοχή της Μεσογείου.
4.4.

Σχεδιασµός για το 2013 και εξής

Θα:

EL

•

προωθήσουµε πιο ευέλικτη και απλούστερη διοχέτευση της ενίσχυσης βάσει του
µηχανισµού που θα διαδεχθεί τον τρέχοντα ENPI µετά το 2013·

•

αυξήσουµε τις προσπάθειες συντονισµού µεταξύ της ΕΕ, των κρατών µελών της και
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άλλων σηµαντικών ∆ΧΙ και διµερών δωρητών.
Στα συµπεράσµατά του για την ΕΠΓ τον Ιούλιο του 2010, το Συµβούλιο αναγνώρισε «την
ανάγκη το άνοιγµα της αγοράς, η οικονοµική ολοκλήρωση και η κανονιστική σύγκλιση,
καθώς και η διαδικασία ενδυνάµωσης των διµερών σχέσεων να συνοδευτεί σε ολόκληρη τη
γειτονία, από την κατάλληλη στήριξη, τεχνική υποστήριξη και ενίσχυση της ικανότητας» και
επισήµανε ότι «θα επανέλθει στο ζήτηµα της χρηµατοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο των
συζητήσεων σχετικά µε το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο». Η Επιτροπή θα
αποτυπώσει το όραµα της ανανεωµένης ΕΠΓ και τους µεσοπρόθεσµους στόχους στις
προτάσεις της για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ µετά το 201318. Η βασική πηγή
χρηµατοδότησης, ο νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας (ENI), θα προσφέρει το
µεγαλύτερο όγκο χρηµατοδοτικής στήριξης στις χώρες-εταίρους, κυρίως µέσω
προγραµµάτων διµερούς, περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας. Το επίπεδο
χρηµατοδότησής του θα πρέπει να αντανακλά τις φιλοδοξίες της ανανεωµένης ΕΓΠ. Θα
πρέπει να είναι ολοένα και περισσότερο προσανατολισµένο στις πολιτικές και να προβλέπει
αυξηµένη διαφοροποίηση, περισσότερη ευελιξία, αυστηρότερες προϋποθέσεις και κίνητρα
για τις χώρες µε τις καλύτερες επιδόσεις και να αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες κάθε εταιρικής
σχέσης (π.χ. διαπραγµατεύσεις DCFTA). Η ενίσχυση της ΕΕ θα µπορούσε επίσης να
υλοποιείται ολοένα και περισσότερο µε την ανάθεσή της στις χώρες-εταίρους, εφόσον
τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί κανόνες της ΕΕ και προστατεύονται τα οικονοµικά συµφέροντα
της ΕΕ.
Για να µεγιστοποιήσει την εξωτερική στήριξη του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος που
συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της ΕΠΓ, η ΕΕ θα ενισχύσει τις προσπάθειες συντονισµού µε τα
κράτη µέλη της ΕΕ, µε άλλους διµερείς δωρητές, την ΕΤΕπ, την ΕΤΑΑ και τα διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ο εν λόγω συντονισµός µπορεί να λάβει τη µορφή κοινού
προγραµµατισµού, κοινών πρωτοβουλιών συνεργασίας και κοινής χρηµατοδότησης
προγραµµάτων και έργων. Για τη βελτίωση του συντονισµού της στήριξης της ΕΕ, η ΕΥΕ∆
και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εξετάσουν τη δυνατότητα έναρξης πιλοτικών ασκήσεων
κοινού προγραµµατισµού µε ενδιαφερόµενα κράτη µέλη στις χώρες της νότιας γειτονίας που
βρίσκονται σε διαδικασία µετάβασης στη δηµοκρατία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι γειτονικές µας χώρες προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για αµοιβαία επωφελή
ολοκλήρωση και συνεργασία, για παράδειγµα µεγάλους και µορφωµένους ενεργούς
πληθυσµούς, σηµαντικές αγορές µε δυνατότητες ανάπτυξης και επωφελείς για όλους λύσεις
στον τοµέα της ενεργειακής ασφάλειας. Η συνεργασία µε τις γειτονικές µας χώρες είναι ο
µοναδικός τρόπος αντιµετώπισης των προκλήσεων και απειλών που υπερβαίνουν τα σύνορα
ενός µόνο κράτους – όπως είναι η τροµοκρατία, η παράνοµη µετανάστευση, η ρύπανση των
κοινών θαλασσών και ποταµών µας. Μας δίνει τη δυνατότητα να καταπολεµήσουµε τις πηγές
αστάθειας και συγκρούσεων στην περιοχή.
Αρκετές γειτονικές µας χώρες στο νότο και στην ανατολή έχουν ξεκινήσει φιλόδοξη
προσπάθεια µετάβασης την τελευταία δεκαετία. Έχουν ανάγκη από υποστήριξη για να
εδραιώσουν αυτές τις διαδικασίες. Άλλοι ξεκίνησαν την εν λόγω διαδικασία πολύ πρόσφατα.
Και αυτοί χρειάζονται επειγόντως τη βοήθειά µας και µπορούν να επωφεληθούν από τα
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Οι προτάσεις της Επιτροπής θα παρουσιαστούν αργότερα εντός του έτους.
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διδάγµατα που αποκόµισαν άλλοι εταίροι. Το συµφέρον της ΕΕ υπαγορεύει την υποστήριξη
των ανωτέρω διαδικασιών µετασχηµατισµού, µέσω της συνεργασίας µε τις γειτονικές της
χώρες για την ενσωµάτωση στον πολιτικό και οικονοµικό τους ιστό των βασικών αξιών και
αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, της
οικονοµίας της αγοράς και της διατηρήσιµης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς
Η νέα προσέγγιση στην ΕΠΓ που ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση είναι ένα βήµα προς
αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος καλούν το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν τόσο τη γενική ιδέα όσο και τις συγκεκριµένες
προτάσεις που περιλαµβάνει. Τώρα σκοπεύουµε να συνεχίσουµε τις διαβουλεύσεις µας µε τις
γειτονικές χώρες σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο για να διοχετεύσουµε αυτή τη νέα
προσέγγιση σε κάθε µεµονωµένη εταιρική σχέση.
Οι προκλήσεις είναι πολλές, και η πλήρης αντιµετώπισή τους ενδέχεται να είναι χρονοβόρα.
Ο κοινός µας στόχος είναι µια δηµοκρατική, ευηµερούσα και σταθερή περιοχή όπου
περισσότεροι από 800 εκατοµµύρια άνθρωποι θα µπορούν να ζουν, να εργάζονται και να
σχεδιάζουν το µέλλον της χώρας τους, γνωρίζοντας ότι η ελευθερία τους, η αξιοπρέπεια και
τα δικαιώµατά τους είναι εξασφαλισµένα.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1

Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας
Κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για θέµατα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας: «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει»

1.2.

Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆19
Εξωτερικές σχέσεις

1.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική
δράση20

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση

1.4.

Στόχοι

1.4.1.

Ο(Οι) πολυετής(είς)
πρόταση/πρωτοβουλία

στρατηγικός(οί)

στόχος(οι)

της

Επιτροπής

που

αφορά

η

Η Ευρώπη στον κόσµο: ενίσχυση της παρουσίας µας στην παγκόσµια σκηνή
1.4.2.

Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
Σχετική(ές) δραστηριότητα (ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
19.08 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και σχέσεις µε τη Ρωσία
Ειδικοί στόχοι που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα ∆Β∆
1. Προώθηση των προϋποθέσεων για στενή συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών
της χωρών και για περιφερειακή και πολυµερή ολοκλήρωση.
2. Υποστήριξη των οικονοµικών και τοµεακών µεταρρυθµίσεων των γειτονικών χωρών της
ΕΕ και προώθηση της περαιτέρω ολοκλήρωσης µε την ΕΕ και µεταξύ των γειτονικών χωρών.

19
20
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∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

27

EL

3. Προώθηση της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου και
συµβολή στην επίλυση συγκρούσεων στη γειτονία της ΕΕ.
1.4.3.

Αναµενόµενο(α) αποτέλεσµα(τα) και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους
στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες.

Η στρατηγική αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) που ξεκίνησε πέρυσι
προσδιόρισε τους τοµείς όπου µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά η πολιτική. Οι επαναστάσεις
και εξεγέρσεις στη Νότια Μεσόγειο και οι µεγάλες φιλοδοξίες που εξέφρασαν οι λαοί αυτών
των χωρών για πολιτική και οικονοµική αλλαγή καθιστούν τη στήριξη της ΕΕ ακόµα
σηµαντικότερη από ότι στο παρελθόν και αποκαλύπτουν τοµείς στους οποίους µπορούν και
οφείλουν να βελτιώσουν τη συνεισφορά τους τόσο η ΕΕ όσο και οι χώρες-εταίροι.
Παράλληλα, η ΕΕ παραµένει προσηλωµένη στην βιώσιµη στήριξη των διαδικασιών
εκδηµοκρατισµού και µεταρρύθµισης σε όλες τις γειτονικές της χώρες, στα ανατολικά και στα
νότια.
Η ανακοίνωση για «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει» αναφέρει τις προτάσεις
που προκύπτουν από τη στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ και, σε αυτό το πλαίσιο,
διευκρινίζει τις προσεγγίσεις προς την Ανατολική Ευρώπη και τον Νότιο Καύκασο µέσω της
συνεχιζόµενης υλοποίησης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και προς την νότια
Μεσόγειο, στο πλαίσιο της νέας «εταιρικής σχέσης για τη δηµοκρατία και την κοινή
ευηµερία». Συγκεκριµένα, προσφέροντας µια «Εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την
κοινή ευηµερία», η ΕΕ επιδιώκει την υποστήριξη του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού που
ξεκίνησε στην Αίγυπτο και στην Τυνησία, και που ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες χώρες
της Νότιας Μεσογείου.
Οι νέες δραστηριότητες που προκύπτουν από την αναθεώρηση εµπίπτουν σε τρεις βασικές
συνιστώσες:
Συνιστώσα 1. ∆ηµοκρατικός µετασχηµατισµός και οικοδόµηση θεσµών (αφορά τον ειδικό
στόχο ∆Β∆ 3 ανωτέρω)
Υποστήριξη του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού και της οικοδόµησης θεσµών µέσω
εκτεταµένου προγράµµατος για τη θεσµική ανάπτυξη για τον δηµοκρατικό
µετασχηµατισµό και άλλες συναφείς δράσεις που αφορούν θεσµούς που είναι απαραίτητοι στις
δηµοκρατικές κοινωνίες και που βοηθούν στην δηµοκρατική µεταρρύθµιση του τοµέα της
ασφάλειας.
Αναµενόµενα αποτελέσµατα
Μεγαλύτερος σεβασµός για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες·
Καλύτερη δηµοκρατική διακυβέρνηση·
Πιο ανεξάρτητος και αποτελεσµατικός δικαστικός τοµέας·
Χαµηλότερα επίπεδα διαφθοράς·
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Καλύτερη δηµοκρατική εποπτεία του τοµέα της ασφάλειας·
Αυξηµένη κινητικότητα που συνδέεται µε καλύτερη διαχείριση των συνόρων και της
µετανάστευσης·
Μεγαλύτερη ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο·
Συνιστώσα 2. Οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης µε τους πολίτες (αφορά τον
ειδικό στόχο ∆Β∆ 1 ανωτέρω)
Οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης µε τους πολίτες µέσω της διεύρυνσης των επαφών
µεταξύ φοιτητών, ερευνητών και νέων.
Αυξηµένη κινητικότητα φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού στο πλαίσιο εταιρικών
σχέσεων µεταξύ πανεπιστηµίων (Erasmus Mundus) και δοµηµένης συνεργασίας για τον
εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων (Tempus).
Συνεργασία µεταξύ σχολείων µέσω του ανοίγµατος του ευρωπαϊκού προγράµµατος
eTwinning·
Περισσότερες επαφές µεταξύ των νέων·
Περισσότερη ενηµέρωση των πολιτών της ΕΠΓ (ακόµα και σε αποσχισθείσες περιοχές)
σχετικά µε τα επιτεύγµατα, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ΕΠΓ.
Συνιστώσα 3. ∆ιατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς µεγέθυνση και οικονοµική
ανάπτυξη (αφορά τον ειδικό στόχο ∆Β∆ 2 ανωτέρω)
Προώθηση της διατηρήσιµης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς µέσω της στήριξης των ΜΜΕ και
της αντιµετώπισης των οικονοµικών και κοινωνικών αποκλίσεων εντός µιας χώρας-εταίρου
µέσω «πιλοτικών προγραµµάτων» βασισµένων στην πολιτική συνοχής και την πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ
Μείωση των εσωτερικών οικονοµικών ανισοτήτων·
Αύξηση της απασχόλησης·
Ανάπτυξη των ΜΜΕ·
Ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
Βελτίωση των µέσων διαβίωσης των αγροτικών κοινοτήτων·
Αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας.
Αύξηση της ένταξης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ µέσω συµµετοχής στα προγράµµατα της
ΕΕ.
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1.4.4.

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Συµµόρφωση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δηµοκρατικά πρότυπα όπως αναφέρονται
από τις ΜΚΟ, τον ΟΗΕ και τους περιφερειακούς φορείς
∆ηµοκρατικές και αξιόπιστες εκλογές υπό επαρκή παρακολούθηση·
Επίπεδα διαφθοράς·
Αριθµός σχολείων που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα eTwinning·
Αριθµός πανεπιστηµιακών φοιτητών και ερευνητών που συµµετέχουν στο Erasmus Mundus·
Αριθµός δοµηµένων έργων συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων·
Επίπεδο πλούτου των αγροτικών κοινοτήτων·
Αριθµός επιτυχών αιτήσεων των εταίρων της ΕΠΓ για προγράµµατα της ΕΕ·
Πιο βιώσιµη παροχή προσιτών οικονοµικά τροφίµων στις χώρες της ΕΠΓ·
Μειωµένο επίπεδο οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων·
Μειωµένο επίπεδο ανεργίας.
1.5.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.

Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών
Προοπτική της πολιτικής και µεσοπρόθεσµοι στόχοι
Η µακροπρόθεσµη προοπτική στην οποία βασίζεται η ΕΠΓ είναι µια γειτονιά στην οποία
κάθε χώρα-εταίρος αναπτύσσει τους δεσµούς της µε την ΕΕ στον βαθµό που το επιτρέπουν οι
φιλοδοξίες, οι ανάγκες και οι ικανότητές της. Από πολιτικής άποψης, η προοπτική αυτή
περιλαµβάνει την προσφορά στενότερης συνεργασίας µε την ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων
περισσότερων κοινών πρωτοβουλιών σε διεθνή φόρουµ σχετικά µε παγκόσµια ζητήµατα
κοινού ενδιαφέροντος. Από οικονοµικής άποψης, η ΕΕ είναι επίσης ανοιχτή στην πιθανότητα
στενότερης οικονοµικής ολοκλήρωσης, η οποία θα οδηγήσει στη σταδιακή οικονοµική ένταξη
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Υποστηρίζει επίσης την επιτάχυνση της διατηρήσιµης
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς για τις γειτονικές µας χώρες, η οποία θα τους βοηθήσει να
γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, να δηµιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να επιτύχουν
τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Η ΕΕ οφείλει να κινητοποιήσει το πλήρες εύρος
των πολιτικών της ανάλογα µε τις αµοιβαίες ανάγκες και τα συµφέροντα και ανάλογα µε τις
δεσµεύσεις κάθε χώρας για µεταρρύθµιση και εκδηµοκρατισµό.
Στόχος είναι η αύξηση της αµοιβαίας δέσµευσης για την πολιτική και οικονοµική ευηµερία
των πολιτών µας –τόσο της Ευρώπης όσο και των γειτονικών χωρών- ως η καλύτερη εγγύηση
για την κοινή σταθερότητα και ευηµερία. Από ένα τέτοιο όραµα δεν λείπουν οι προκλήσεις.
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Για τις χώρες-εταίρους οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις συνεπάγονται σηµαντικές δαπάνες και
προσπάθειες πριν µπορέσουν να δρέψουν τους καρπούς της αλλαγής. Από την πλευρά της ΕΕ,
είναι σηµαντικό να µην τεθεί σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να
διασφαλιστεί ότι η κινητικότητα λαµβάνει χώρα σε ασφαλές περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια των προσεχών τεσσάρων µε πέντε ετών οι χώρες εταίροι που λαµβάνουν
αποφασιστικά µέτρα για την πολιτική και οικονοµική µεταρρύθµισή τους µπορούν να
αναµένουν τη σύναψη συµφωνίας σύνδεσης στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης (Ανατολή) ή να προσχωρήσουν σε εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την
κοινή ευηµερία (Νότος). Η εξέλιξη αυτή θα συνοδευτεί από ενίσχυση της κινητικότητας και
των επαφών µεταξύ των λαών (για παράδειγµα µέσω της πιθανής σύναψης εταιρικών
σχέσεων κινητικότητας), οικονοµική ολοκλήρωση µέσω της βιοµηχανικής συνεργασίας,
ανάπτυξη των ΜΜΕ, άµεσες επενδύσεις από το εξωτερικό και αυξηµένες εµπορικές σχέσεις
µε την ΕΕ (π.χ. µέσω της δηµιουργίας σε βάθος και σφαιρικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών
και τη σύναψη άλλων συµφωνιών, π.χ. στην γεωργία, τις υπηρεσίες και την εγκατάσταση ή
συµφωνιών σχετικά µε τη διαπίστωση της συµµόρφωσης και την αποδοχή βιοµηχανικών
προϊόντων για τοµείς προτεραιότητας), µεγαλύτερη τοµεακή ολοκλήρωση (π.χ. µέσω της
ένταξης σε πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και της συµµετοχής σε προγράµµατα και
οργανισµούς της ΕΕ ανάλογα µε τις δυνατότητες συµµετοχής που παρέχονται σε κάθε
πρόγραµµα και µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν τη συµµετοχή σε
οργανισµούς της ΕΕ).
Συγκεκριµένα, προσφέροντας «εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία21, η
ΕΕ επιδιώκει την υποστήριξη του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού που ξεκίνησε στην
Αίγυπτο και στην Τυνησία, και που ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Προκειµένου
να προωθήσουν αποφασιστικά τη διαδικασία δηµοκρατικού µετασχηµατισµού, οι εν λόγω
χώρες χρειάζονται υποστήριξη για τη µεταρρύθµιση των θεσµών τους και την επανεκκίνηση
της οικονοµικής ανάπτυξης. Επιπλέον, ο πληθυσµός τους πρέπει να µάθει ότι η ΕΕ είναι
έτοιµη να προσφέρει τη βοήθειά της σε αυτή την απαιτητική και δύσκολη περίοδο
µετασχηµατισµού.
Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση
Η υλοποίηση της νέας προσέγγισης για την πολιτική γειτονίας, η οποία βασίζεται στην
αµοιβαία υπευθυνότητα και την κοινή δέσµευση στις παγκόσµιες αξίες των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου απαιτεί συµπληρωµατικούς πόρους
ύψους 1242 εκατ. ευρώ µέχρι το 2013. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται:
α) Το νοµικό πλαίσιο του ENPI είναι κατάλληλο για να στηρίξει το µεγαλύτερο µέρος των
νέων µέτρων συνεργασίας που προσδιορίστηκαν στην αναθεώρηση. Για τον λόγο αυτό, η
Επιτροπή προτείνει τη συµπλήρωση του πλαισίου του ENPI (750,5 εκατ. ευρώ) µέσω
διάφορων πηγών, και συγκεκριµένα: 355 εκατ. ευρώ από την επαναδιάθεση κονδυλίων από τη
χρηµατοδότηση άλλων εργαλείων και –για το 2012- από το περιθώριο του Τοµέα 4 του
σχεδίου προϋπολογισµού του 2012 (241,5 εκατ. ευρώ), καθώς και 154 εκατοµµύρια από το
µέσο ευελιξίας. Η προτεινόµενη αύξηση µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την επίσηµη
αναθεώρηση του κανονισµού ENPI σύµφωνα µε το σηµείο 37 της διοργανικής συµφωνίας
σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, καθώς αποτελεί απάντηση σε «νέες, αντικειµενικές
21
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και διαρκείς περιστάσεις...οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο ρητής και σαφούς αιτιολόγησης,
στην οποία θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή
του προγράµµατος». Εφόσον το τρέχον περιθώριο του σχεδίου προϋπολογισµού για το 2012
δηµιουργήθηκε µε τη µείωση ορισµένων γραµµών του προϋπολογισµού σε σχέση µε τον
προηγούµενο δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό, η προτεινόµενη αλλαγή µπορεί επίσης να
θεωρηθεί ως «επαναδιάθεση». Περαιτέρω λεπτοµέρειες θα υποβληθούν µέσω διορθωτικής
επιστολής·
β) η χρήση της χρηµατοδότησης από άλλα εργαλεία όπως είναι το Ευρωπαϊκό µέσο για τη
δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου (ΕΜ∆ΑΑ) (13,4 εκατ. ευρώ για τα έτη 20112012), το θεµατικό πρόγραµµα για µη κρατικούς φορείς στο πλαίσιο του µηχανισµού
αναπτυξιακής συνεργασίας (3,8 εκατ. ευρώ το 2011)·
γ) η χρήση του µηχανισµού σταθερότητας (40 εκατ. ευρώ)22
δ) η αποταµίευση 90 εκατ. ευρώ για την παροχή των αναγκαίων εγγυήσεων για την παροχή
επιπλέον δανείου ενός δισεκατοµµυρίου από την ΕΤΕπ για το νότο23·
e) χρήση του µέσου της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής (100 εκατ. ευρώ)24·
στ) η παροχή της δυνατότητας στο ΕΤΕ να επαναχρησιµοποιήσει επανεισροές από
παλαιότερες δραστηριότητες επένδυσης κεφαλαίου στις ΜΜΕ (244 εκατ. ευρώ).
Για την ανωτέρω αλλαγή απαιτείται η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 23 του
κανονισµού ENPI από το Συµβούλιο.
Παράλληλα, η έµφαση των υφιστάµενων εθνικών ενδεικτικών προγραµµάτων µετατίθεται
στους βασικούς στόχους της νέας εταιρικής σχέσης και το ποσό των 150 εκατ. ευρώ
επαναδιατίθεται από τη χρηµατοδότηση του ENPI για την υποστήριξη του νέου µηχανισµού
για την κοινωνία των πολιτών της ΕΠΓ και άλλων δράσεων για την προώθηση ισχυρότερης
εταιρικής σχέσης µε τις κοινωνίες.
∆ιαφοροποίηση
Παρότι όλες οι χώρες-εταίροι θα επωφεληθούν από δραστηριότητες που στοχεύουν στην
ενίσχυση της «εταιρικής σχέσης µε τις κοινωνίες» (συνιστώσα 2), η χρηµατοδότηση για τις
άλλες δύο συνιστώσες θα διατίθεται στις χώρες-εταίρους στο πλαίσιο µιας προσέγγισης
"αναλογικών κερδών» που βασίζεται στην αµοιβαία υπευθυνότητα.
22
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Το ακριβές ποσό που θα χρησιµοποιηθεί από τον µηχανισµό σταθερότητας θα εξαρτηθεί από τον προσδιορισµό
κατάλληλων έργων. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έργα ανέρχονται σε λιγότερα από 40 εκατοµµύρια, το υπόλοιπο
θα µεταφερθεί στο ENPI.
Αν το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο συµφωνήσουν στην αύξηση και του ανώτατου ορίου της Ανατολικής
Γειτονίας στο πλαίσιο της µεσοπρόθεσµης αναθεώρησης της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕ, θα αποταµιευθεί το
αναγκαίο ποσό για την παροχή του Ταµείου Εγγύησης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τον κανονισµό για
το Ταµείο Εγγύησης (κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) του Συµβουλίου αριθ. 480/2009), οι αναγκαίες καταβολές θα
λάβουν χώρα εντός αρκετών ετών µε αφετηρία το 2013.
Το ακριβές ποσό που θα χρησιµοποιηθεί από το µέσο θα εξαρτηθεί από τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των χωρών
που είναι επιλέξιµες για ΜΧΣ, οι οποίες προσδιορίζονται στο πλαίσιο προγραµµάτων οικονοµικής
σταθεροποίησης και µεταρρύθµισης που υλοποιούνται µε την υποστήριξη του ∆ΝΤ. Αν το ποσό των
προγραµµάτων ΜΧΣ είναι χαµηλότερο από 100 εκατοµµύρια, το υπόλοιπο µπορεί να µεταφερθεί στον ENPI.
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Η αύξηση της στήριξης της ΕΕ θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που συντελείται για την
οικοδόµηση και εδραίωση της δηµοκρατίας και του σεβασµού του κράτους δικαίου. Όσο
περισσότερες και ταχύτερες είναι οι εσωτερικές µεταρρυθµίσεις µιας χώρας, τόσο
περισσότερη θα είναι και η στήριξη που θα λάβει από την ΕΕ. Αυτή η ενισχυµένη στήριξη θα
λαµβάνει διάφορες µορφές, µεταξύ άλλων αυξηµένη χρηµατοδότηση για κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξη, εκτεταµένα προγράµµατα για τη θεσµική ανάπτυξη (CIB), µεγαλύτερη
πρόσβαση στην αγορά, αυξηµένη χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ για την υποστήριξη
επενδύσεων και διευκόλυνση της κινητικότητας. Αυτές οι προτιµησιακές δεσµεύσεις θα
προσαρµοστούν στις ανάγκες της κάθε χώρας και στο περιφερειακό πλαίσιο. Θα
αναγνωρίζουν ότι οι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις συνοδεύονται από σηµαντικό προκαταβολικό
κόστος. Στις χώρες όπου δεν έχουν συντελεστεί µεταρρυθµίσεις, η ΕΕ θα επανεξετάσει ή
ακόµα και θα µειώσει τη χρηµατοδότηση.
1.5.2.

Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ
Η πρόταση πρέπει να εξεταστεί στο γενικότερο πλαίσιο µιας ανανεωµένης Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Γειτονίας που προσφέρει στις χώρες-εταίρους στενότερη πολιτική συνεργασία και
µεγαλύτερη οικονοµική ολοκλήρωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 της συνθήκης της Λισαβόνας.
Εδράζεται στην µεταλαµπάδευση στους εταίρους µας των εµπειριών της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και της σταδιακής ένταξής τους στις πολιτικές της ΕΕ. Επειδή η προσφορά της
ΕΕ βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ένταξη στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η ΕΕ είναι σε πιο
κατάλληλη θέση για να προσφέρει τη σχετική στήριξη από ότι τα κράτη µέλη µεµονωµένα.

1.5.3.

Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος
Εκπονήθηκαν πέντε αξιολογήσεις χωρών και δύο περιφερειακές αξιολογήσεις (MEDA II και
TACIS) σχετικά µε την προηγούµενη στήριξη στις γειτονικές χώρες. Οι βασικοί τοµείς που
καλύφθηκαν είναι οι εξής: οικονοµική ανάπτυξη (συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου),
κοινωνικός τοµέας (συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και της εκπαίδευσης), ιδιωτικός τοµέας,
γεωργία
(συµπεριλαµβανοµένης
της
επισιτιστικής
ασφάλειας)
και
ενέργεια
(συµπεριλαµβανοµένης της πυρηνικής).
Οι αξιολογήσεις έδειξαν ότι η συµπερίληψη υπό το ίδιο πλαίσιο (το ENPI) της διµερούς και
περιφερειακής συνεργασίας µε χώρες που προηγουµένως αντιµετωπίζονταν µέσω δύο
ξεχωριστών κανονισµών (TACIS και MEDA) είχε θετικό αποτέλεσµα και στις δύο µορφές
συνεργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους µηχανισµούς διοχέτευσης βοήθειας για την
υποστήριξη µεταρρυθµίσεων. Αξιοποιώντας τα θετικά αποτελέσµατα της εµπειρίας που
αποκοµίστηκε µε την MEDA25, η στήριξη των µεταρρυθµίσεων µέσω του προϋπολογισµού
αυξήθηκε σηµαντικά µετά τη δηµιουργία του ENPI και έχει επιφέρει απτά αποτελέσµατα, έχει
προωθήσει τις µεταρρυθµίσεις και έχει συνεισφέρει στην ενδυνάµωση του πολιτικού διαλόγου
µε τις χώρες-εταίρους26. Εντούτοις, η προσέγγιση πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία
προκειµένου να ενσωµατώσει την αυξηµένη έµφαση στις θεµελιώδεις αξίες και τη
δηµοκρατική διακυβέρνηση. Πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για την µεγαλύτερη

25
26
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Πρβλ. βασικά συµπεράσµατα της «Αξιολόγησης του κανονισµού MEDA II και της εφαρµογής του» (Ιούνιος
2009).
Όπως προκύπτει από τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων δηµοσιονοµικής στήριξης στην
Τυνησία (Νοέµβριος 2010).
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σύνδεση της κοινωνίας των πολιτών µε τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση των
δραστηριοτήτων και για την αύξηση της προβολής τους
Από την άλλη πλευρά, η εισαγωγή ενός νέου «πακέτου εργαλείων» βασισµένου στην εµπειρία
της διεύρυνσης (TAIEX, Αδελφοποίηση και πιο πρόσφατα τα εκτεταµένα προγράµµατα για
τη θεσµική ανάπτυξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης) αύξησε την ικανότητα του ENPI για
στήριξη έργων οικοδόµησης θεσµών και προώθηση της κανονιστικής σύγκλισης µε το
κεκτηµένο της ΕΕ. Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας παρείχε στο ENPI έναν
αποτελεσµατικότερο µηχανισµό για την αντιµετώπιση της συνεργασίας µεταξύ γειτονικών
περιφερειών.
1.5.4.

Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα
Παρά το γεγονός ότι το ENPI είναι το βασικό µέσο µέσω του οποίου διοχετεύεται η
χρηµατοδοτική συνεργασία της ΕΕ µε τους γείτονές της, οι χώρες της ΕΠΓ επωφελούνται και
από άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία που αφορούν ειδικά πολιτικά ζητήµατα (παγκόσµιες
προκλήσεις, ανθρώπινα δικαιώµατα, πυρηνική ασφάλεια) ή καταστάσεις κρίσης
(µακροοικονοµική συνδροµή, µηχανισµός σταθερότητας, µηχανισµοί ανθρωπιστικής
βοήθειας).
Ορισµένα από τα ανωτέρω εργαλεία κινητοποιήθηκαν πρόσφατα ως απόκριση στις ανάγκες
που προέκυψαν στις γειτονικές χώρες της ΕΕ στο νότο και θα εξακολουθήσουν να
χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των διαδικασιών µετάβασης στην περιοχή της
γειτονίας.
Στην Τυνησία, υιοθετήθηκε ένα πακέτο 2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του µηχανισµού
σταθερότητας για την υποστήριξη 1) της πολιτικής µεταρρύθµισης και της εκλογικής
διαδικασίας και 2) µιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων µέσων
ενηµέρωσης. Επιπλέον, σχεδιάζεται η παροχή περαιτέρω υποστήριξης στην κοινωνία των
πολιτών µέσω του ευρωπαϊκού µέσου για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα
(ΕΜ∆ΑΑ) σε τοµείς όπως η παρατήρηση των εκλογών από την εθνική κοινωνία των πολιτών,
η εκπαίδευση για πολιτικά κόµµατα, η υποστήριξη της ελευθερίας έκφρασης και η προώθηση
των δηµοκρατιών αξιών, και η ικανότητα παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
ύψους 2 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του θεµατικού προγράµµατος του µηχανισµού αναπτυξιακής
συνεργασίας µε τίτλο «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές», έχει προγραµµατιστεί η
χορήγηση 1,2 εκατ. ευρώ στην Τυνησία. Τέλος, θα χρηµατοδοτηθεί µια αποστολή
παρατήρησης των εκλογών της ΕΕ µέσω του ΕΜ∆ΑΑ (µέχρι 4 εκατ. ευρώ).
Στην Αίγυπτο θα διατεθούν 2,9 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό µέσο για τη δηµοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα (ΕΜ∆ΑΑ), για την υποστήριξη δράσεων για την καταπολέµηση των
βασανιστηρίων, τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και την προώθηση της ελευθερίας των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και την ελευθερία πίστεως. 2,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο
πλαίσιο του θεµατικού προγράµµατος «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές» (µηχανισµός
αναπτυξιακής συνεργασίας) για την προώθηση της ενδυνάµωσης των νέων, των δικαιωµάτων
των γυναικών και για την υποστήριξη των κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων.
Ο µηχανισµός ανθρωπιστικής βοήθειας (70 εκατ. ευρώ) έχει κινητοποιηθεί για την
αντιµετώπιση των συνεπειών της εµφύλιας διαµάχης στη Λιβύη και για την παροχή βοήθειας
στους πρόσφυγες και τα εκτοπισµένα άτοµα και 5 εκατ. ευρώ από το αποθεµατικό επείγουσας

EL

34

EL

βοήθειας διοχετεύτηκαν µέσω του µηχανισµού πολιτικής προστασίας για τη χρηµατοδότηση
του επαναπατρισµού υπηκόων τρίτων χωρών.

EL

35

EL

1.6.

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης
Χ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας
– x Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από το 2011 µέχρι το 2013
– x ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις από το 2011 ως το 2013
Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας
– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ,
– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό.

1.7.

Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης27
x Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή
x Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:
– x εκτελεστικούς οργανισµούς
–

οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες28

–

εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας

–

πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού
Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη

x Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες
x Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί)
Παρατηρήσεις
Η προώθηση των στόχων θα γίνει µέσω ενός συνδυασµού µέτρων που θα υλοποιηθούν µέσω
διαφορετικών τρόπων διαχείρισης και συγκεκριµένα:
Οι δράσεις για την οικοδόµηση θεσµών θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγω µέσω άµεσης διαχείρισης
από την Επιτροπή.

27
28
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Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό
είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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Οι ανταλλαγές φοιτητών και νέων και η συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και σχολείων θα
υλοποιηθεί κατά κύριο λόγο µέσω του Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Θεµάτων και Πολιτισµού.

Τα πιλοτικά προγράµµατα µε πρότυπο την πολιτική συνοχής και την γεωργική πολιτική θα
υλοποιηθούν είτε µέσω κεντρικής άµεσης διαχείρισης είτε µέσω αποκεντρωµένης διαχείρισης.
Η από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένες
δράσεις (π.χ. για την υποστήριξη της συµµόρφωσης µε τις συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης).
Η συνεργασία µέσω ανάθεσης µπορεί επίσης να εξεταστεί µε στόχο την αποτελεσµατικότητα της
βοήθειας και την κατανοµή εργασίας µε τα κράτη µέλη.
2.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.

∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
Προσδιορίστε τη συχνότητα και τους όρους

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις προόδους που σηµειώνονται στα πλαίσια της εξωτερικής της
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα:
εισροές (ιδίως δηµοσιονοµικές ροές: αναλήψεις υποχρεώσεων, συµβάσεις και πληρωµές)·
δραστηριότητες/εκροές (εκτέλεση σχεδίου και προγραµµάτων, εσωτερική παρακολούθηση που
διενεργείται επιτοπίως από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)·
πρόοδος/αποτελέσµατα (εξωτερική παρακολούθηση προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα ROM29) και επιπτώσεις·
Ο προγραµµατισµός µακροπρόθεσµης εξωτερικής βοήθειας για χώρες εταίρους και
περιφέρειες διενεργείται στο πλαίσιο της προετοιµασίας στρατηγικών εγγράφων (µέγιστη
περίοδος 7 έτη) και ενδεικτικών προγραµµάτων (3-4 έτη). Τα εν λόγω έγγραφα
προγραµµατισµού υπόκεινται σε ενδιάµεση αξιολόγηση που παρέχει τη δυνατότητα για
αναπροσαρµογή των προτεραιοτήτων των προγραµµάτων. Τα ενδεικτικά προγράµµατα
περιλαµβάνουν τους ειδικούς στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα
συνεργασίας.
2.2.

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.

Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισηµανθεί
1) Η έλλειψη πολιτικής και διοικητικής σταθερότητας στις χώρες-εταίρους ενδέχεται να
οδηγήσει σε δυσκολίες στον σχεδιασµό προγραµµάτων, καθυστερήσεις στην εκταµίευση των
κονδυλίων και απώλεια αποτελεσµατικότητας·

29

EL

Το προσανατολισµένο στα αποτελέσµατα σύστηµα παρακολούθησης (ROM) επιτρέπει την ταχεία αξιολόγηση της
απόδοσης ενός σχεδίου ή προγράµµατος, καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις του και παρέχει στην Επιτροπή
ανεξάρτητες συµβουλές σχετικά µε τα σχέδιά της. Η εφαρµογή µιας συνεκτικής προσέγγισης διασφαλίζει ότι η
Επιτροπή θα διαθέτει συγκρίσιµα στοιχεία για όλες τις περιφέρειες όπου χορηγεί εξωτερική βοήθεια.
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2) Η έλλειψη επαρκών διοικητικών πιστώσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε έλλειψη ανθρώπινων
πόρων για τη διαχείριση της στήριξης·
3) Η ανεπαρκής εφαρµογή των προτύπων ποιότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε
κακοσχεδιασµένα προγράµµατα και έργα·
4) Η µη κυκλοφορία των πληροφοριών ενδέχεται να παρεµποδίσει την επίλυση
προβληµατικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση της βοήθειας.
2.2.2.

Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου
Αύξηση της ετοιµότητας: προσδιορισµός των χωρών που διατρέχουν τους µεγαλύτερους
κινδύνους, ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, παρακολούθηση των εξελίξεων στις
εν λόγω χώρες µέσω διαφόρων διαύλων.
Επαρκείς διοικητικές πιστώσεις: λεπτοµερής προγραµµατισµός των διοικητικών πιστώσεων
που προέρχονται από τους τοµείς 4 και 5 του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 20072013. Προσαρµογή της κατανοµής του προσωπικού µεταξύ των υπηρεσιών στις έδρες και των
αντιπροσωπειών βάσει πρόβλεψης των αναγκών και αξιολόγησης του φόρτου εργασίας σε
σύγκριση µε ποσοτικά κριτήρια όπου αυτό είναι δυνατόν (π.χ. αριθµός των συµβάσεων που
θα ετοιµαστούν).
Εφαρµογή και παρακολούθηση των προτύπων & των απαιτήσεων πριν και µετά την οµάδα
στήριξης της ποιότητας· Έγκαιρη κινητοποίηση της αναγκαίας εµπειρογνωµοσύνης από τις
αντιπροσωπείες και τις σχετικές υπηρεσίες της Γ∆ DEVCO µέσω εξ αποστάσεως αλλά και
επιτόπιας υποστήριξης.
Βελτίωση του συστήµατος – Ποιότητα δεδοµένων και αναφορά: έγκαιρη πληροφόρηση
σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις υπό εξέλιξη και εξασφάλιση ότι όλα τα προβληµατικά
ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της βοήθειας έχουν ήδη προσδιορισθεί κατάλληλα
και µεταβιβαστεί σε όσους συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις.

2.3.

Mέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Προσδιορίστε υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταπολέµηση
της απάτης και των παρανοµιών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του κανονισµού ENPI. Η
διοικητική παρακολούθηση των συµβάσεων και των πληρωµών θα αποτελεί αρµοδιότητα των
αντιπροσωπειών της ΕΕ στις χώρες δικαιούχους. Κάθε δραστηριότητα που λαµβάνει
χρηµατοδότηση βάσει του παρόντος κανονισµού θα υπόκειται σε επίβλεψη σε όλα τα στάδια
του κύκλου του έργου µέσω των αντιπροσωπειών30. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στη φύση
των δαπανών (επιλεξιµότητα των δαπανών), στην τήρηση των προϋπολογισµών (πραγµατικές
δαπάνες) και στην επαλήθευση των αποδεικτικών εγγράφων και της σχετικής τεκµηρίωσης
(αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών).
30
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Οι αντιπροσωπείες θα παραχωρήσουν στην Επιτροπή (OLAF) άδεια διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 2185/96 της 11ης Νοεµβρίου
1996.
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3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΤΗΣ

3.1.

Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
• Υφιστάµενες γραµµές δαπανών του προϋπολογισµού
Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών των δαπανών του
προϋπολογισµού.
Είδος
δαπάνης

Γραµµή του προϋπολογισµού
Τοµέας του
πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

∆Π/Μ∆Π(31)

από
χώρες
ΕΖΕΣ32

από
υποψήφιες
χώρες33

από
τρίτες
χώρες

µε την έννοια του
άρθρου 18(1)(αα)
του δηµοσιονοµικού
κανονισµού

19.01.04.02

ENPI - ∆απάνες σε διοικητική
διαχείριση

Μ∆Π

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

∆Π

19.08.01

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας –
Χρηµατοδοτική συνεργασία

∆Π

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

∆Π

31
32
33

EL

Αριθµός
[Περιγραφή................................................
.....]

Συνεισφορά

∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
Υποψήφιες χώρες και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δυνάµει υποψήφιες χώρες από τα ∆υτικά Βαλκάνια.

39

EL

3.2.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες
Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

Τοµέας 4 – Εξωτερικές σχέσεις
2011

2012

213

Σύνολο

Επιχειρησιακές πιστώσεις
19.08.01 - Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας –
Χρηµατοδοτική συνεργασία

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

85 000

383 750

261 750

730 500

Πληρωµές

(2)

0, 000

115 125

104 700

219 825

(3)

0, 000

11 750

8 250

20 000

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από ειδικά προγράµµατα (15)
19.01.04.02 - ENPI ∆ιοικητικές πιστώσεις
Σύνολο πιστώσεων για την Γ∆ DEVCO

Αναλήψεις υποχρεώσεων
Πληρωµές

1+3
2+3

85 000
0, 000

395 500
126 875

270 000
112 950

750 500
239 825

Σύνολο επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων
Πληρωµές

(4)
(5)

85 000
0, 000

383 750
115 125

261 750
104 700

730 500
219 825

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από ειδικά προγράµµατα

0 000

11 750

8 250

20 000

Αναλήψεις υποχρεώσεων
Πληρωµές

85 000
0 000

395 500
126 875

270 000
112 950

750 500
239 825

Σύνολο πιστώσεων

(15). Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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3.2.1.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Να αναφερθούν οι στόχοι
και τα αποτελέσµατα

Έτος – 2011

Έτος – 2012

Έτος – 2103

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είδος
αποτελέσµ
ατος

Μέσο
κόστος
του
αποτελέσµατ
ος

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1 - ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΘΕΣΜΩΝ
Εκτεταµένα προγράµµατα
Πρόγραµµα
40
θεσµικής ανάπτυξης*
Εταιρικές σχέσεις
κινητικότητας*

Πρόγραµµα

8

Υποσύνολο για τη Συνιστώσα 1
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ
Erasmus MundusΦοιτητές/έτο
0,035
Κινητικότητα φοιτητών
ς
TEMPUS – Συνεργασία
µεταξύ πανεπιστηµίων

Έργα

0,9

Νέοι - Έργα

Έργα

0,02

Λοιπά αποτελέσµατα

αποτελεσµ
άτων

Κόστος

αποτελεσµ
άτων

Κόστος

αποτελεσµ
άτων

Κόστος

Συνολικό
ς αριθµός
αποτελεσ
µάτων

3

20

3

63

3

42

3

125

3

5

3

10

3

10

3

25

Αριθµός

25

Αριθµός

73

52

Συνολικό
κόστος

150

857

30

1286

45

1000

35

3143

110

6

5

14

12.5

14

12.5

33

30

500

10

875

17,5

875

17,5

2250

45

n.a.

Υποσύνολο για τη Συνιστώσα 2
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3 - ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πιλοτικά προγράµµατα
Πρόγραµµα
40
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Αριθµός

3

5

11,25

9,75

26

50

86,25

74,75

211

0

3

85

41

3

40

3

125
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συνοχής
Πιλοτικά προγράµµατα
γεωργίας και αγροτικής
ανάπτυξης
Συµµετοχή σε
προγράµµατα της ΕΕ**

Πρόγραµµα

30

6

n.a.

n.a.

5,95

10

6

110

5,95

6

65

5,95

6

185

5,95

Υποσύνολο για τη συνιστώσα 3

10

224,5

135

369,5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

85

383,75

261,75

730,5

*Που λαµβάνει τη µορφή πολυετούς προγράµµατος οικοδόµησης θεσµών που καλύπτει διάστηµα τριών ετών. Το µέσο κόστος αφορά 3 έτη.
**Χρηµατοδότηση που αποταµιεύεται για τη συνεισφορά στη συµµετοχή χωρών-εταίρων σε προγράµµατα της ΕΕ. Η µεµονωµένη συνεισφορά εξαρτάται από το πρόγραµµα και τη χώρα και
δεν µπορεί να εκτιµηθεί. Οι περισσότεροι σχετικοί ανθρώπινοι πόροι θα χρειαστούν στις αντιπροσωπείες στις αντίστοιχες χώρες δικαιούχους ακριβώς σε αυτό το στάδιο
Σηµείωση: πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η ανάλυση των δραστηριοτήτων και η κατανοµή τους στις διάφορες συνιστώσες σε αυτό το στάδιο µπορούν να είναι µόνον ενδεικτικές και τα
ανωτέρω αποτελέσµατα βασίζονται σε αρχικές εκτιµήσεις και παρουσιάζονται µόνον για ενδεικτικούς σκοπούς.

EL
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3.2.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως
3.2.2.1. Περίληψη
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση διοικητικών
πιστώσεων
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται
πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

τη

χρησιµοποίηση

διοικητικών

Σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος N34

Έτος Ν+1

Έτος Ν+2

Έτος Ν+3

… να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλέπε
σηµείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 του
πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες διοικητικές
δαπάνες
Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Εκτός ΤΟΜΕΑ 535 του
πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι
Λοιπές δαπάνες
διοικητικού
χαρακτήρα
Υποσύνολο εκτός
ΤΟΜΕΑ 5 του
πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

34
35
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Έτος Ν είναι το έτος έναρξης της εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων
της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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ΣΥΝΟΛΟ
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3.2.2.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων
πόρων

– Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων,
όπως εξηγείται κατωτέρω:
Η εκτίµηση εκφράζεται σε ακέραια ποσά (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο)
Έτος 2011

Έτος 2012

Έτος 2013

y Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων)
ΧΧ 01 01 01 (Έδρα και γραφεία
αντιπροσωπείας της Επιτροπής)
XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)
XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)
10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)
y Εξωτερικό προσωπικό (σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης ΙΠΑ)36
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE από το
«συνολικό κονδύλιο»)
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA και
SNE στις αντιπροσωπείες)
19 01 04 02

37

- στις έδρες38

0

- σε
αντιπροσωπείες

131

92

131

92

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE - έµµεση
έρευνα)
10 01 05 02 (CA, INT, SNE - άµεση
έρευνα)
Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού
(να προσδιοριστεί)
ΣΥΝΟΛΟ

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας της
Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να
διατεθούν στην αρµόδια Γ∆ για τη διαχείριση της δράσης στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας
χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.
Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση
36
37
38
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CA = συµβασιούχος υπάλληλος, INT = προσωρινός υπάλληλος, JED = νέος εµπειρογνώµονας σε
αντιπροσωπεία, LA = τοπικός υπάλληλος, SNE = αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.
Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές
«BA»).
Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ).
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Επιπλέον προσωπικό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των συµπληρωµατικών πόρων και
την υλοποίηση των νέων πρωτοβουλιών που αποτελούν µέρος της αναθεώρησης της ΕΠΓ. Ο
χαρακτήρας των νέων δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της
αναθεώρησης της ΕΠΓ, όπως είναι η εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την κοινή
ευηµερία (οικοδόµηση θεσµών, επαφές µεταξύ των λαών που θα υλοποιηθούν µέσω σχετικά
µικρών προγραµµάτων, υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ.) απαιτεί πολλούς
υπαλλήλους για τη διαχείριση και επίβλεψη των προγραµµάτων. Οι περισσότεροι σχετικοί
ανθρώπινοι πόροι θα χρειαστούν στις αντιπροσωπείες στις αντίστοιχες χώρες δικαιούχους και
στον Εκτελεστικό Οργανισµό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού (για τη
διαχείριση της εκπαίδευσης, των νέων και πολιτιστικών προγραµµάτων).

Στον βαθµό που τα συµπληρωµατικά επιχειρησιακά κονδύλια προέρχονται από την
επαναδιάθεση από χρηµατοδότηση άλλων µηχανισµών, η σχετική δαπάνη διοικητικής
υποστήριξης θα επεναδιατεθεί αναλόγως. Οι διοικητικές πιστώσεις που πρόκειται να
µεταφερθούν από τη χρηµατοδότηση άλλων µηχανισµών ανέρχονται σε 6,78 εκατ. ευρώ το
2012 και σε 8,25 εκατ. ευρώ το 2013. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στην αναδιάταξη περίπου
76 ισοδύναµων πλήρης απασχόλησης (ΙΠΑ) το 2012 και 92 ΙΠΑ το 2013 από τους άλλους
µηχανισµούς.
Το κόστος µονάδας για το εξωτερικό προσωπικό των αντιπροσωπειών υπολογίστηκε σε
88.937 ευρώ που είναι ο µέσος όρος του εκτιµώµενου κόστους ενός συµβασιούχου
υπαλλήλου (134.120 ευρώ) και του εκτιµώµενου κόστους ενός τοπικού υπαλλήλου (43.754
ευρώ) στο σχέδιο προϋπολογισµού 2012 για τη γραµµή 19.010402.
Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Εξωτερικό προσωπικό

3.2.3.

131 ΙΠΑ/έτος το 2012 και 92 ΙΠΑ/έτος το 2013 για συνολικό κόστος 20 εκατ. ευρώ
(11,75 εκατ. ευρώ το 2012 και 8,25 εκατ. ευρώ το 2013)

Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο.

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
παρόν δελτίο θα χρηµατοδοτηθούν σε µεγάλο βαθµό µέσω του
επαναπρογραµµατισµού της χρηµατοδότησης των µηχανισµών εξωτερικών σχέσεων
που εµπίπτουν στον τοµέα 4 του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου σε όφελος του
ENPI (τόσο οι επιχειρησιακές όσο και οι διοικητικές πιστώσεις).
Για το 2011, το µεγαλύτερο µέρος των επιπλέον 85 εκατ. ευρώ θα εξασφαλιστεί από
µεταφορά πόρων από τον µηχανισµό αναπτυξιακής συνεργασίας (51 εκατ. ευρώ) και
από τη µείωση της συνεισφοράς της ΕΕ στην ΕΤΑΑ (34 εκατοµµύρια).
Για το 2012 τα επιπλέον 395,5 εκατ. ευρώ θα εξασφαλιστούν από: 1) το περιθώριο
του τοµέα 4 (241,5 ευρώ) που περιλαµβάνει πιστώσεις που προγραµµατίστηκαν
αρχικά για τον µηχανισµό αναπτυξιακής συνεργασίας (89 εκατοµµύρια), τον
µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας (60 εκατοµµύρια) και τον µηχανισµό
σταθερότητας (60 εκατ. ευρώ) και 2) το µέσο ευελιξίας (145 εκατ. ευρώ).
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Για το 2013, τα επιπλέον 270 εκατ. ευρώ προβλέπεται ότι θα εξασφαλιστούν µέσω
µεταφοράς πόρων από τον µηχανισµό αναπτυξιακής συνεργασίας (100 εκατ. ευρώ),
τον µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας (60 εκατ. ευρώ) και τον µηχανισµό
σταθερότητας (70 εκατ. ευρώ) καθώς και από την επαναδιάθεση από άλλους
µηχανισµούς και συγκεκριµένα από τον προϋπολογισµό της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (40 εκατ. ευρώ) 39.
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας40.
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, για την παροχή συµπληρωµατικών πόρων για τη
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν δελτίο θα
χρειαστεί η κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας το 2012 για 154 εκατ. ευρώ.
Η Επιτροπή θα προβεί άµεσα στην υποβολή σχετικών δηµοσιονοµικών προτάσεων
στη δηµοσιονοµική αρχή (µεταφορές για το 2011, διορθωτική επιστολή για το 2012,
επαναπρογραµµατισµός για το 2013).
3.2.4.

Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση
– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη
– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηµατοδότηση που εκτιµάται
κατωτέρω:
Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος Ν

Να
προσδιοριστεί
πηγή/οργανισµός
συγχρηµατοδότησης

Έτος
Ν+1

Έτος
Ν+2

Έτος
Ν+3

… να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται
η διάρκεια των επιπτώσεων
(βλέπε σηµείο 1.6)

Σύνολο

η

ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηµατοδοτηµένων
πιστώσεων

39
40
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Θα δροµολογηθεί µε βάση την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου και σύµφωνα µε τους ειδικούς
κανόνες που ισχύουν για τον προϋπολογισµό της ΚΕΠΠΑ.
Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας.
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3.3.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα
έσοδα.
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται
κατωτέρω
–

στους ιδίους πόρους

–

στα διάφορα έσοδα
Σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας41

Γραµµή
εσόδων
προϋπολογισµού

του

∆ιαθέσιµες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονοµικό
έτος

Έτος Ν

Έτος
Ν+1

Έτος
Ν+2

Έτος Ν+3

… να προστεθούν όσες στήλες
απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλέπε σηµείο
1.6)

Άρθρο..............

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί.
[…]
Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού των επιπτώσεων στα έσοδα
[…]

41
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Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµοί, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά
πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα
είσπραξης.
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