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1.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η θεµελιώδης πρόκληση την οποία καλείται να αντιµετωπίσει το προτεινόµενο Μέσο
Εταιρικής Σχέσης είναι απόρροια της παγκοσµιοποίησης: η δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας
αλλάζει, η ισχύς µετατοπίζεται, η ευηµερία διαχέεται, ενώ νέοι παράγοντες διαµορφώνουν
ολοένα και περισσότερο το διεθνές θεµατολόγιο. Σύµβολο αυτής της αλλαγής είναι, µεταξύ
άλλων, η οµάδα G-20: η ίδια η πραγµατικότητα επαληθεύει την παλαιότερη εντύπωση ότι µία
νέα διεθνής τάξη αντικαθιστά αργά αλλά σταθερά την προηγούµενη δοµή ισχύος, ασχέτως αν
υπερεκτιµάται ενίοτε ο ρυθµός της αλλαγής.
Συγκεκριµένα
*Η ανάδυση νέων δυνάµεων, όπως η Ινδία και η Κίνα, ή η Νότια Αφρική και η Βραζιλία,
επιφέρει αλλαγές στη διεθνή τάξη, καθώς οι χώρες αυτές διαδραµατίζουν ολοένα
σηµαντικότερο ρόλο στη διεθνή οικονοµία και στο διεθνές εµπόριο, σε πολυµερή φόρα
(ΟΗΕ, G-20) και στην αντιµετώπιση προκλήσεων παγκόσµιας κλίµακας. Παρότι η ανάπτυξη
και η καταπολέµηση της φτώχειας εξακολουθούν να είναι το κύριο µέληµά τους, οι χώρες
αυτές αφήνουν σταδιακά πίσω τους το καθεστώς των αναπτυσσόµενων κρατών.
*Η ΕΕ έχει αναπτύξει ευρείες δεσµευτικές συµφωνίες µε βασικούς εταίρους και αναδυόµενες
οικονοµίες για τη διευθέτηση διµερών θεµάτων και ζητηµάτων παγκόσµιας κλίµακας. Η
υλοποίηση των εν λόγω συµφωνιών απαιτεί µία εργαλειοθήκη, ένα ειδικό χρηµατοδοτικό
µέσο, κατά τρόπο ώστε η ΕΕ να µπορεί να προωθεί τα συµφέροντά της σε παγκόσµιο επίπεδο
και να εξετάζει παγκόσµια ζητήµατα, όποτε προκύπτει ανάγκη.
*Το ισχύον µέσο για τη συνεργασία µε τις εκβιοµηχανισµένες χώρες (ICI) έχει περιορισµένη
γεωγραφική εµβέλεια, καθώς καλύπτει µόνον 17 χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήµατος, ενώ
ο µηχανισµός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) καλύπτει µεν χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η
Νότια Αφρική και η Βραζιλία, µόνον όµως για δαπάνες που σχετίζονται µε την παροχή
επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας.
*Οι σχέσεις και οι οικονοµικοί δεσµοί µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας έχουν σηµειώσει
µεγάλη πρόοδο, καταδεικνύοντας τη σηµασία της Ρωσίας ως στρατηγικού εταίρου πολύ
πέραν της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η ανάγκη για οικονοµική συνδροµή έχει µειωθεί. Η
Ρωσία επιδιώκει ισότιµη σχέση και έχει γίνει η ίδια δωρητής. Το προτεινόµενο Μέσο
Εταιρικής Σχέσης θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο συνεργασίας µε τη Ρωσία.
2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΕ έχει υπογράψει πολυάριθµες διεθνείς συµφωνίες µε χώρες εταίρους ανά τον κόσµο, που
δεν έχουν υπογραφεί από τα επιµέρους κράτη µέλη, οι οποίες τους παρέχουν επιρροή σε
σχεδόν όλους τους τοµείς διεθνών σχέσεων. Με 27 κράτη µέλη που ενεργούν στο πλαίσιο
κοινών πολιτικών και στρατηγικών, η ΕΕ διαθέτει το ειδικό βάρος που απαιτείται για να
ανταποκρίνεται σε προκλήσεις παγκόσµιας κλίµακας. Η ΕΕ βρίσκεται επίσης σε µοναδική
θέση για να προωθήσει τους κανόνες και τα πρότυπά της και να τα µετατρέψει σε παγκόσµια
πρότυπα, µέσω της διεθνούς συνεργασίας.
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3.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΕΕ δεν διαθέτει επί του παρόντος κανένα µέσο που να της επιτρέπει να συνεργάζεται µε
νέες αναδυόµενες και αναδυθείσες δυνάµεις σε τοµείς που άπτονται της προώθησης των
βασικών της συµφερόντων και σε κοινές προκλήσεις παγκόσµιου ενδιαφέροντος (όπως π.χ. η
κλιµατική αλλαγή).
Μέχρι στιγµής, τέτοιου είδους συνεργασία είναι δυνατή µόνον δυνάµει του µηχανισµού για
τη συνεργασία µε τις εκβιοµηχανισµένες χώρες (ICI) το οποίο, όµως, αφορά µόνον 17 άκρως
εκβιοµηχανισµένες ή υψηλού εισοδήµατος χώρες (π.χ. Ηνωµένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Κορέα,
κράτη του Κόλπου).
Η συνεργασία µε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία εµπίπτει στο πλαίσιο του
µηχανισµού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), γεγονός που σηµαίνει ότι η συνεργασία
περιορίζεται σε δράσεις οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε την καταπολέµηση/εξάλειψη της
φτώχειας στις δικαιούχους χώρες.
Το προτεινόµενο Μέσο Εταιρικής Σχέσης έχει σχεδιαστεί ειδικά µε γνώµονα την υπέρβαση
του περιορισµού της δυνατότητας της ΕΕ να αναπτύσσει διεθνή δραστηριότητα µε τον πλέον
αποτελεσµατικό τρόπο. Αναµένεται δε να καλύψει το κενό που περιγράφεται ανωτέρω και να
επιτρέψει συγκεκριµένα στην ΕΕ να επιδιώξει θεµατολόγια πέραν της αναπτυξιακής
συνεργασίας από κοινού µε νέες δυνάµεις, αλλά και να υπερασπιστεί το βασικό θεµατολόγιό
της σε παγκόσµιο επίπεδο έναντι οποιασδήποτε άλλης χώρας-εταίρου, εφόσον προκύψει
ανάγκη.
Ο µηχανισµός εταιρικής σχέσης αναµένεται να επιδιώξει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

4.

α)

εφαρµογή της διεθνούς διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» µέσω της
στήριξης διµερών, περιφερειακών και διαπεριφερειακών στρατηγικών
εταιρικής συνεργασίας της ΕΕ, µέσω της προβολής διαλόγων πολιτικής και
µέσω της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων και τρόπων αντιµετώπισης
προκλήσεων παγκόσµιας κλίµακας,

β)

βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και ενίσχυση των ευκαιριών στον τοµέα
του εµπορίου, των επενδύσεων και των επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές
εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, µέσω οικονοµικών εταιρικών σχέσεων και
επιχειρηµατικής και κανονιστικής συνεργασίας,

γ)

ευρεία ενίσχυση της κατανόησης και της προβολής της Ένωσης και του ρόλου
της στην παγκόσµια σκηνή, µέσω της δηµόσιας διπλωµατίας, της
εκπαιδευτικής/ακαδηµαϊκής συνεργασίας και δραστηριοτήτων προβολής για
την προώθηση των αξιών και των συµφερόντων της Ένωσης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι διαθέσιµες επιλογές πολιτικής είναι καταρχήν τέσσερις: διακοπή του χρηµατοδοτικού
µέσου ICI, διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος, τροποποίηση του ΜΑΣ ώστε να
επιτρέπονται δαπάνες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της ∆ΑΒ, και θέσπιση νέου µέσου που θα
βασίζεται στα χρηµατοδοτικά µέσα ICI/ICI+.
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Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, ούτε η διακοπή του χρηµατοδοτικού µέσου ICI ούτε η
διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος κρίθηκαν βιώσιµες λύσεις από πολιτικής άποψης.
Τυχόν περιορισµός αποκλειστικά σε δαπάνες που συνδέονται µε την καταπολέµηση της
φτώχειας ή ενδεχόµενη διατήρηση µόνον αυτού του στόχου στο πλαίσιο της συνεργασίας µε
αναδυόµενες δυνάµεις θα οδηγήσει πιθανώς σε τεχνητή µείωση του διπλωµατικού
θεµατολογίου της ΕΕ και σε παράβλεψη βασικών συµφερόντων της.
Η επιλογή της τροποποίησης του µηχανισµού αναπτυξιακής
επιτρέπονται δαπάνες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της δηµόσιας
παρουσιάζει µεν το πλεονέκτηµα της γεωγραφικής συνοχής (ένας
όµως οι δυσκολίες διαχείρισης ενός µηχανισµού µε δύο πολύ
θεωρούνται σοβαρό µειονέκτηµα.
5.

συνεργασίας ώστε να
αναπτυξιακής βοήθειας
µηχανισµός ανά χώρα),
διαφορετικούς στόχους

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Η εφαρµογή νέου Μέσου Εταιρικής Σχέσης θα παράσχει στην ΕΕ µία ακόµη ευκαιρία να
προωθήσει τις επιχειρήσεις (κυρίως δε τις ΜΜΕ) και τα προϊόντα της. Αναµένεται να
συµβάλει στην οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, µέσω της
παροχής κινήτρων για ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία σε επίπεδο ΕΕ, κατά τρόπο ο
οποίος θα εξακολουθήσει να είναι συµπληρωµατικός προς τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται
από τα προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και ΜΜΕ» και «Ορίζοντας 2020» (έρευνα και
καινοτοµία), και στη στήριξη του διεθνούς εµπορίου και των επενδύσεων της ΕΕ γεγονός το
οποίο, µε τη σειρά του, µπορεί να διευκολύνει την πραγµατοποίηση ξένων επενδύσεων στην
ΕΕ. Θα ευνοήσει ακόµη τη συνεργασία σε πολυάριθµους τοµείς όπως, µεταξύ άλλων, η
κλιµατική αλλαγή, το περιβάλλον, η προσέγγιση τεχνικών κανονισµών και η τυποποίηση, η
εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, η προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, και οι βέλτιστες πρακτικές σε οικονοµικά, εµπορικά και
χρηµατοπιστωτικά θέµατα. Θα ενισχυθεί έτσι η οικονοµική ασφάλεια της ΕΕ και θα
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες, µε τη σειρά τους, θα συµβάλουν στην
οικονοµική ανάπτυξη. Το νέο µέσο µπορεί να συµβάλει επίσης στην προώθηση κατάλληλα
αναπτυγµένων µορφών οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα µπορεί να ελέγχει εάν λαµβάνονται δεόντως υπόψη κατά τον
σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων πολιτικής οι αξίες της σε επίπεδο
περιβάλλοντος, βιώσιµης ενέργειας, κοινωνίας, απασχόλησης, καθώς και σε άλλους τοµείς
που σχετίζονται µε την ευηµερία.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Εναρµονίζοντας τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς της ΕΕ και των κρατών µελών της ΕΕ
και υποστηρίζοντας την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία µε άλλους
διµερείς και πολυµερείς δωρητές, το νέο µέσο θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στον κοινωνικό
ιστό των αναδυόµενων χωρών. Θα µπορέσει ακόµη να στηρίξει τη µεταρρύθµιση των
συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας, τις εθνικές πολιτικές στον τοµέα της απασχόλησης, την
κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών
προγραµµάτων, και να ενισχύσει τα εθνικά «δίχτυα» ασφαλείας. Η συνεισφορά του στη
δηµιουργία πρόσθετων νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας, στην αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήµατος και στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών στρατηγικών βελτίωσης της κοινωνικής
συνοχής και καταπολέµησης της φτώχειας σε εθνικό επίπεδο είναι απολύτως συναφής µε τα
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ανωτέρω. Με τον τρόπο αυτόν, θα συµβάλει στην επιτυχή εφαρµογή του διεθνούς
κοινωνικού θεµατολογίου που προωθεί η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας των Ηνωµένων
Εθνών και οι οµάδες G8/G20.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Οι εταιρικές σχέσεις της ΕΕ µέσω του νέου µέσου θα αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και τη
στήριξη της ανάπτυξης και της µακροπρόθεσµης περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Το νέο
µέσο αναµένεται ως εκ τούτου να συµβάλει καθοριστικά στη στήριξη των δράσεων της ΕΕ
και των χωρών εταίρων της στους τοµείς του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής,
καθώς και στη στήριξη των διαλόγων πολιτικής. Το µέσο µπορεί ενδεχοµένως να στηρίξει
την ανάπτυξη επιχειρηµατικού προτύπου χαµηλών εκποµπών άνθρακα, µέσω της παροχής
κινήτρων στον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη τα επιτυχηµένα
αποτελέσµατα της διάσκεψης των συµβαλλοµένων µερών (COP-16) των Ηνωµένων Εθνών
για την κλιµατική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε στο Κανκούν, ο νέος µηχανισµός θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αναπτύξουν
αποτελεσµατικές πολιτικές µε το ελάχιστο δυνατό κόστος για την επίτευξη φιλικών προς το
περιβάλλον στόχων στις χώρες εταίρους. Θα βοηθήσει επίσης τις οικονοµίες των χωρών
εταίρων να αποκοµίσουν όλα τα δυνατά οφέλη της καινοτοµίας στους τοµείς του
περιβάλλοντος, της οικολογίας και της ενεργειακής απόδοσης. Το µέσο µπορεί ενδεχοµένως
να ευνοήσει τη συνεργασία προς την κατεύθυνση της καλύτερης κατανόησης του
οικονοµικού και κοινωνικού κόστους της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθµισης
των οικοσυστηµάτων σε χώρες παγκοσµίου σηµασίας.
6.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

∆ια της εις άτοπον απαγωγής, κρίθηκε ότι η επέκταση του πεδίου εφαρµογής του µηχανισµού
αναπτυξιακής συνεργασίας ώστε να καλύπτει και µη αναπτυξιακές δράσεις γεννά τον κίνδυνο
µεταγενέστερων συγκρούσεων µεταξύ διαφορετικών στόχων και µπορεί να οδηγήσει σε
σηµαντικές καθυστερήσεις σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και εφαρµογής. Προτιµήθηκε η
θέσπιση ενός ενιαίου, νέου και παγκόσµιου µέσου που θα εστιάζει στην προάσπιση των
συµφερόντων της ΕΕ και στην αντιµετώπιση προκλήσεων παγκόσµιας κλίµακας του οποίου
το πεδίο δραστηριοτήτων θα είναι καθορισµένο µε σαφήνεια. Συνιστάται, εποµένως, η
θέσπιση νέου µέσου, το οποίο θα βασίζεται στα χρηµατοδοτικά µέσα ICI/ICI+.
7.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προϋπολογισµός: 1,0 δισ. ευρώ για το διάστηµα 2014-2020 (ισούται µε το 1/70, ή µε το 1,4%
περίπου, του συνολικού προβλεπόµενου κονδυλίου για δαπάνες στον τοµέα «Εξωτερικές
σχέσεις»).
Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης θα είναι εξουσιοδοτικός κανονισµός που θα θεσπίζει τις κύριες
συνιστώσες και τη βάση της παρέµβασης της ΕΕ. Οι ακριβείς δράσεις θα καθορίζονται µέσω
ετήσιων προγραµµάτων δράσης στα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προς υλοποίηση από
την ΕΕ δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών στόχων και των
αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Έχουν καθοριστεί ήδη επιχειρησιακοί δείκτες, οι οποίοι
λαµβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της εν λόγω δράσης.
Η πρόοδος προς την κατεύθυνση της επίτευξης των τριών ειδικών στόχων (βλ. ανωτέρω
ενότητα 3) θα παρακολουθούνται µέσω των ακόλουθων βασικών δεικτών επιπτώσεων:
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(1)

Επιρροή των πολιτικών της ΕΕ στη διαµόρφωση πολιτικής σε χώρες σηµαντικούς
στρατηγικούς εταίρους που καλύπτονται από το εν λόγω µέσο.

(2)

Μερίδιο της ΕΕ στο παγκόσµιο εµπόριο καθώς και στο εµπόριο µε χώρες-στόχους
δράσεων, υλοποιούµενων στο πλαίσιο του εν λόγω µέσου.

(3)

Αντίληψη για την ΕΕ σε χώρες σηµαντικούς στρατηγικούς εταίρους που
καλύπτονται από το εν λόγω µέσο.

Οι τυπικοί δείκτες µέτρησης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Μέσου Εταιρικής
Σχέσης θα είναι ο αριθµός των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, η έκταση, η συνάφεια και η
εξειδίκευση των δραστηριοτήτων στήριξης, ο βαθµός συνεργασίας στους κόλπους του
ευρωπαϊκού επιχειρηµατικού δικτύου και ο καταµερισµός της εργασίας, η ικανοποίηση των
επιχειρήσεων-χρηστών και η επίτευξη οικονοµικών στόχων, ήτοι ο µετρήσιµος αντίκτυπος
στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στον κύκλο εργασιών, στις άµεσες ξένες επενδύσεις
επιχειρήσεων της ΕΕ και στις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ σε αγορές-στόχους. Οι ποιοτικοί
και ποσοτικοί δείκτες µέτρησης των επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων θα
σχετίζονται µε τις τάσεις σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων, τον αριθµό των αµοιβαίων
ακαδηµαϊκών ανταλλαγών, τον αριθµό των συµµετεχόντων σε προγράµµατα, τις υποτροφίες
και τα κοινά ερευνητικά και ακαδηµαϊκά έργα. Τα αποτελέσµατα θα µετρούνται επίσης βάσει
της συχνότητας και της ποιότητας της κάλυψης από τα ΜΜΕ, της τοπικής ζήτησης για
δραστηριότητες χρηµατοδοτούµενες από την ΕΕ, και του ποσοστού συµµετοχής σε
εκδηλώσεις της ΕΕ.
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