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1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Για να είναι αειφόρος, η ανάπτυξη πρέπει να εξισορροπεί τους οικονοµικούς, κοινωνικούς
και περιβαλλοντικούς στόχους της κοινωνίας, έτσι ώστε να µεγιστοποιεί την ευηµερία του
παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καθορίσει εσωτερική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη1.
Επικυρώνοντας τη στρατηγική αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ αναγνώρισε
τον Ιούνιο του 2001 ότι η εξωτερική διάσταση χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. Επίσης,
κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τη συµβολή της Ένωσης στην παγκόσµια αειφόρο
ανάπτυξη και να προσδιορίσει τις στρατηγικές συνιστώσες για µια “συνολική συµφωνία”
στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη που θα γίνει στο Γιοχάνεσµπουργκ το
2002. Η παρούσα ανακοίνωση ασχολείται µε τις δύο αυτές πλευρές.
*

Από τη διάσκεψη του Ρίο το 1992, πολλές νέες πρωτοβουλίες εµφανίστηκαν για την
αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων της αειφόρου ανάπτυξης2, αλλά η συνολική πρόοδος ήταν
αργή. Εποµένως, απαιτείται νέα ώθηση για να αντιµετωπιστούν µε πιο πλήρη και
αποτελεσµατικό τρόπο πολλές προκλήσεις που παραµένουν, καθώς και νέες προκλήσεις που
προκύπτουν από την παγκοσµιοποίηση.
Πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο έχουν ωφεληθεί από την αυξηµένη οικονοµική
ανάπτυξη, ιδίως µέσω του σταδιακού ανοίγµατος της αγοράς και της απελευθέρωσης των
καθεστώτων άµεσων ξένων επενδύσεων. Από το 1960 το διεθνές εµπόριο έχει
δεκαπενταπλασιαστεί και τα παγκόσµια κατά κεφαλήν εισοδήµατα έχουν διπλασιαστεί. Η
εµπειρία δείχνει πως η παγκοσµιοποίηση µπορεί να εξακολουθήσει να δηµιουργεί οικονοµική
ανάπτυξη και παραγωγικότητα.
Οι αναπτυσσόµενες χώρες έχουν προχωρήσει σε πολλά επίπεδα3. Οι εξαγωγές τους και η
παραγωγή τους έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά· το προσδόκιµο επιβίωσης είναι υψηλότερο
και για πολλούς η ζωή έχει βελτιωθεί. Ωστόσο, για πάρα πολλές χώρες και ανθρώπους, η
1
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3

Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την αειφόρο ανάπτυξη COM(2001) 264
Με ποικίλλα παραδείγµατα όπως το πρωτόκολλο του Κυότο για την πλανητική θέρµανση και τη
δέσµευση στην υπουργική δήλωση στη Doha, µε στόχο την πρόσβαση στην αγορά των προϊόντων που
προέρχονται από τις ελάχιστα ανεπτυγµένες χώρες χωρίς δασµούς και ποσοστώσεις
Οι αναπτυσσόµενες χώρες έχουν διαφοροποιήσει τις οικονοµίες τους και τα βιοµηχανικά προϊόντα
αντιπροσωπεύουν τώρα το 70% των εξαγωγών τους, έναντι του ενός τετάρτου και κάτι πριν από 30
χρόνια. Ενώ στην Ανατολική στα µέσα της δεκαετίας του 1970 έξι στους δέκα ανθρώπους ζούσαν µε
λιγότερο από 1 $ την ηµέρα, σήµερα είναι δύο στους δέκα
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φτώχια, η ανεργία και ο αποκλεισµός παραµένουν4. Το ήµισυ του παγκόσµιου πληθυσµού ζει
µε λιγότερα από 2 $ την ηµέρα. Οι ανισότητες µεταξύ αλλά και εντός των χωρών αυξάνουν.
Το 1960, το εισόδηµα του πλουσιότερου ενός πέµπτου του παγκόσµιου πληθυσµού ήταν 30
φορές µεγαλύτερο από εκείνο του φτωχότερου ενός πέµπτου: σήµερα είναι 90 φορές
µεγαλύτερο. Το πλουσιότερο ένα πέµπτο είναι υπεύθυνο για το 86% σχεδόν της συνολικής
ιδιωτικής κατανάλωσης5. Περίπου ένα δισεκατοµµύριο γυναίκες και άνδρες είναι άνεργοι,
υποαπασχολούµενοι ή εργαζόµενοι φτωχοί, 250 εκατοµµύρια παιδιά εργάζονται σε ολόκληρο
τον κόσµο και περίπου το 80% του ενεργού πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε βασική
κοινωνική προστασία6.
Επιπλέον, πολλοί φυσικοί πόροι, όπως το νερό, η γη και το έδαφος, η βιοποικιλότητα, τα
δάση και τα αλιευτικά αποθέµατα υφίστανται ήδη εκµετάλλευση που ξεπερνά τα όριά τους,
προκαλώντας σοβαρή ζηµία στο περιβάλλον.
Οι αυξανόµενες ανισότητες δεν είναι πρόβληµα µόνο του αναπτυσσόµενου κόσµου. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρούνται παρόµοιες τάσεις και στις πλούσιες χώρες. Οι τάσεις αυτές
έχουν πολλές αιτίες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν σχέση µε την
παγκοσµιοποίηση. Η τεχνολογική πρόοδος, για παράδειγµα, έχει προκαλέσει µεγάλες
αλλαγές στην απασχόληση και έχει δώσει µεγαλύτερη αξία στους εργαζοµένους που
βασίζονται στη γνώση σε ολόκληρο τον κόσµο.
Οι ανισότητες στον τρόπο παραγωγής και χρήσης της γνώσης διευρύνουν το χάσµα ανάµεσα
στις φτωχές και τις πλούσιες χώρες. Η ανάπτυξη και η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελούν
ευκαιρία αλλά και πρόκληση. Μπορούν να δηµιουργήσουν επιχειρηµατικότητα ευρύτερης
βάσης και ταχύτερη οικονοµική ανάπτυξη συµβάλλοντας στην πιο αποτελεσµατική χρήση
των πόρων.
Η ανθρωπότητα αντιλαµβάνεται διαρκώς περισσότερο ότι το µέλλον της είναι κοινό και
άρρηκτα συνδεδεµένο και ότι οι συγκρούσεις και η αδικία στην άλλη άκρη του κόσµου
µπορεί να έχουν άµεσο αντίκτυπο και εδώ. Επιπλέον, η φτώχια και οι στερήσεις µπορεί να
παρέχουν γόνιµο έδαφος για δυσαρέσκεια και θυµό, δηµιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για
την καπήλευση και µεγαλοποίηση εθνικών και θρησκευτικών θεµάτων.
Ο κόσµος αντιµετωπίζει ένα σοβαρό “χάσµα παγκόσµιας διακυβέρνησης”. Έχουν γίνει
ενθαρρυντικά βήµατα για µια πιο αποτελεσµατική παγκόσµια διακυβέρνηση µε τις
συµφωνίες της Βόννης και του Μαρακές για τις κλιµατικές αλλαγές και µε την έναρξη του
αναπτυξιακού προγράµµατος της Doha. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ηγετικό ρόλο και στα
δύο. Για να γίνει αειφόρος η παγκοσµιοποίηση χρειάζεται πολύ καλύτερη ισορροπία ανάµεσα
στις παγκόσµιες δυνάµεις της αγοράς από τη µία πλευρά και την παγκόσµια διακυβέρνηση
και τους πολιτικούς φορείς από την άλλη. Η ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης σε ολόκληρο
τον αναπτυσσόµενο και τον ανεπτυγµένο κόσµο και σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελεί
επείγουσα προτεραιότητα. Πρέπει να βασίζεται στην ευρεία συµµετοχή όλων των
ενδιαφεροµένων σε όλα τα επίπεδα.
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Τα εισοδήµατα στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας µειώθηκαν κατά µέσον όρο κατά 1% ετησίως το
διάστηµα 1975-1999· το 46% των ανθρώπων εξακολουθούν να ζουν µε λιγότερο από 1 $ την ηµέρα και
το προσδόκιµο επιβίωσης είναι 49 έτη, έναντι άνω των 60 ετών σε όλες τις άλλες περιοχές
Πρόγραµµα ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, Έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη (Human
Development Report) 1998
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2.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Η ταχεία επέκταση της διακίνησης των αγαθών, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου, της
τεχνολογίας, των ιδεών και των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσµο – η παγκοσµιοποίηση –
προσφέρει προοπτικές για την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης και της παραγωγικότητας
και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Μπορεί επίσης να αυξήσει την παγκόσµια
αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, καθώς η απελευθέρωση του εµπορίου επιτρέπει στις
εθνικές οικονοµίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και
διευκολύνει τις οικονοµίες κλίµακας.

Η παγκοσµιοποίηση συνεπάγεται κόστος καθώς και οφέλη.

Η αυξηµένη παγκόσµια
οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα αρνητικές πιέσεις για το
περιβάλλον και κινδύνους για την κοινωνική συνοχή, εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη. Η εντατική
χρήση της ενέργειας, η µη αειφόρος εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η απροθυµία να
προστεθεί το περιβαλλοντικό κόστος στο κόστος παραγωγής και µεταφοράς απειλούν τώρα
τη βάση των φυσικών πόρων, από την οποία εξαρτάται η οικονοµική και η κοινωνική
ανάπτυξη. Η τεχνολογική πρόοδος, η ολοκλήρωση της αγοράς και ο διεθνής ανταγωνισµός
τείνουν να επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία και τον κοινωνικό ιστό.
Πρωταρχικό αίτιο αυτών των µη αειφόρων τάσεων είναι η πολύπλοκη σχέση ανάµεσα στις
αγορές, την παγκόσµια διακυβέρνηση και τις εθνικές πολιτικές. Απαιτείται µια συλλογική
προσπάθεια σε παγκόσµιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που θα παρέχει το πλαίσιο µέσα
στο οποίο µπορούν να τιθασευτούν οι δυνάµεις της αγοράς για τη διατήρηση και αύξηση της
ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, διαφυλάσσοντας το περιβάλλον για τις
µελλοντικές γενιές και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.
Το σηµαντικό κέρδος σε αποδοτικότητα από την απελευθέρωση του εµπορίου περιορίστηκε
από την παρατεταµένη προστασία ακριβώς εκείνων των τοµέων όπου συνήθως έχουν
συγκριτικά πλεονεκτήµατα οι αναπτυσσόµενες χώρες. Επιπλέον, τα παραπάνω κέρδη
συνεπάγονται κόστος προσαρµογής. Η ταχεία αναδιάρθρωση δηµιουργεί νικητές και
νικηµένους, και αν δεν γίνει σωστή διαχείριση µπορεί να καταστεί µη αειφόρος – οικονοµικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Για παράδειγµα, ακόµα και σε χώρες που είχαν ταχείς
ρυθµούς ανάπτυξης, ή είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους, η φτώχια, η ανεργία και η
υποαπασχόληση παραµένουν. Η ταχεία ανάπτυξη τείνει να εντείνει τις ανισότητες, ιδίως στα
πρώτα στάδια, καθώς ορισµένες οµάδες του πληθυσµού και ορισµένες περιφέρειες
επωφελούνται δυσανάλογα. Αυτό συνέβη σε πολλές αναδυόµενες οικονοµίες, όπου τα οφέλη
της ανάπτυξης δεν κατανεµήθηκαν δίκαια, µε αποτέλεσµα να προκύψει µεγαλύτερη διαφορά
στο µέσο εισόδηµα ανάµεσα στις πλουσιότερες και τις φτωχότερες περιφέρειες και τις οµάδες
του πληθυσµού.

Οι εσωτερικές πολιτικές των αναπτυσσόµενων χωρών είναι ζωτικής σηµασίας για τις

αναπτυξιακές ευκαιρίες. Πολλές χώρες στον αναπτυσσόµενο κόσµο – ιδίως οι ελάχιστα
αναπτυγµένες χώρες – δεν ωφελήθηκαν από την παγκοσµιοποίηση επειδή έχουν πέσει στην
παγίδα της φτώχιας, καθώς έχουν χαµηλά εισοδήµατα, χαµηλές επενδύσεις και οικονοµικές
δοµές που βασίζονται στην επιβίωση. Η εισροή ιδιωτικού κεφαλαίου µπορεί να παρέχει στις
αναπτυσσόµενες χώρες τις ζωτικές συµπληρωµατικές πηγές χρηµατοδότησης για εργαλεία
ανάπτυξης, όπως η απόκτηση τεχνολογίας και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Οι
άµεσες ξένες επενδύσεις χρειάζονται ευνοϊκό κλίµα για επενδύσεις, µακροοικονοµική
σταθερότητα, άνοιγµα του εµπορίου και θεσµική και νοµοθετική µεταρρύθµιση. Το άνοιγµα
του εµπορίου χωρίς ασφαλή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και µακροοικονοµικές πολιτικές
µπορεί επίσης να κάνει τις χώρες πιο ευάλωτες σε οικονοµικές κρίσεις. Άλλες εσωτερικές
5

πολιτικές στους τοµείς της φορολογίας, της ανακατανοµής του εισοδήµατος, του σεβασµού
του δικαιώµατος σε βασικούς κανόνες εργασίας και της καλής διακυβέρνησης,
συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης της διαφθοράς, είναι εξίσου σηµαντικές. Οι
επενδύσεις στην υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος και την
τεχνολογία θα έχουν επίσης σηµαντική συνεισφορά. Αποτελούν προϋπόθεση για πραγµατική
αειφόρο ανάπτυξη.

Οι επενδύσεις των πολυεθνικών εταιριών

συνήθως είναι πιο σταθερές από τις
βραχυπρόθεσµες εισροές κεφαλαίου και µπορεί να έχουν µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα π.χ.
από την άποψη της µεταφοράς τεχνολογίας και της αύξησης της εξαγωγικής ικανότητας της
αποδέκτριας χώρας. Ωστόσο, η παγκόσµια εξάπλωση των πολυεθνικών παρουσιάζει υψηλή
συγκέντρωση σε ορισµένες περιοχές του αναπτυσσόµενου κόσµου, µε λίγες επενδύσεις στις
πιο φτωχές χώρες. Θέτουν επίσης σηµαντικά ζητήµατα για τη διατήρηση του ανταγωνισµού
σε ορισµένους τοµείς.
Η αντιµετώπιση των παγκόσµιων προβληµάτων απαιτεί ταυτόχρονη και καλά συντονισµένη
δράση από όλες τις χώρες. Θα επιτύχει µόνον εάν όλοι δεσµευθούν να κάνουν πολιτικές
επιλογές που αποτελούν πρόκληση. Χρειάζεται µια παγκόσµια σύµπραξη που να
περιλαµβάνει όλους τους ενδιαφερόµενους. Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων από την αρχή της
διαδικασίας. Ο οικονοµικός φιλελευθερισµός και οι διεξοδικές, υγιείς µακροοικονοµικές
πολιτικές πρέπει να συνοδεύονται από ενισχυµένους εθνικούς και διµερείς κανόνες και
διεθνή συνεργασία.

Οι βιοµηχανοποιηµένες χώρες έχουν σηµαντικές ευθύνες για την προώθηση των
πρωτοβουλιών αειφορίας – πρώτον και κυριότερο βάζοντας τάξη στο εσωτερικό τους και

υποστηρίζοντας µια κίνηση προς αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης· επιπλέον,
εξασφαλίζοντας πιο συνεπές άνοιγµα της αγοράς, µεγαλύτερη δηµόσια και ιδιωτική
χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και καλύτερη λειτουργία και
µεγαλύτερη σταθερότητα στο διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Όλες οι πολιτικές τους –
εσωτερικές και εξωτερικές – πρέπει να ενσωµατώνουν στόχους αειφόρου ανάπτυξης και να
λαµβάνουν υπόψη τις παγκόσµιες ανάγκες. Όπως εκφράζει η έννοια των "κοινών αλλά
διαφοροποιηµένων ευθυνών" που διατυπώθηκε στο Ρίο, οι µεγαλύτερες καταναλωτικές
κοινωνίες προσφέρουν εξ ορισµού το µεγαλύτερο πεδίο δράσης για τη µείωση των πιέσεων
που ασκούνται στη βάση φυσικών πόρων του κόσµου. Τα πλούσια έθνη πρέπει να
προσπαθήσουν ακόµα περισσότερο να προωθήσουν την κοινωνική συνοχή και υψηλά
επίπεδα δηµόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών στο εσωτερικό τους, ενισχύοντας
επίσης την εσωτερική και παγκόσµια διακυβέρνηση.

Οι διεθνείς οργανισµοί απαιτείται να συµβάλλουν τα µέγιστα σε µια τέτοια σύµπραξη. Το

σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών, οι οργανισµοί του Bretton Woods, ο ΠΟΕ και η ∆ΟΕ
χρειάζεται να εργαστούν µε συνέπεια προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Το
σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών αναµένεται να καθοδηγήσει την ανάπτυξη µιας παγκόσµιας
δοµής διακυβέρνησης για την αειφόρο ανάπτυξη, λόγω του ρόλου του στον περιβαλλοντικό,
κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα και λόγω της καθολικής σ’αυτό εκπροσώπησης των κρατών.
Το µέγεθος των προβληµάτων µπορεί να διαφέρει, αλλά οι ανισότητες δεν γνωρίζουν σύνορα
ή διεθνείς ταξινοµήσεις· τα πιο βασικά µέτρα, όπως το προσδόκιµο επιβίωσης, αποκαλύπτουν
σηµαντικές διαφορές στο εσωτερικό των πλούσιων χωρών, ακόµα και εντός των πόλεων.
Παγκόσµια σύµπραξη σηµαίνει αναγνώριση ότι οι πλούσιες χώρες µπορούν να διδαχθούν η
µία από την άλλη, καθώς και οι φτωχές από τις πλούσιες και αντίστροφα. Αν δεν είναι όλες οι
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χώρες έτοιµες να διδαχθούν, δεν θα επωφεληθεί κανένας από τη µακροπρόθεσµη πρόοδο
χωρίς αποκλεισµούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρεται

για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επιδίωξη
παγκόσµιας αειφόρου ανάπτυξης. Είναι ο µεγαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας στον
κόσµο, ο µεγαλύτερος παγκόσµιος εµπορικός εταίρος και από τις κυριότερες πηγές άµεσων
ιδιωτικών επενδύσεων. Έχει αναπτύξει και προωθήσει µεγάλο αριθµό καθαρών τεχνολογιών.
Καθ’ όλη την εξέλιξή του, το ευρωπαϊκό µοντέλο ολοκλήρωσης βασίστηκε στην επιδίωξη
στρατηγικών που υποστηρίζονται αµοιβαία για σταθερή οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική
ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Η επένδυση σε ένα κοινό µέλλον µε τους πιο
κοντινούς της γείτονες είναι βασική για τη µακροπρόθεσµη πολιτική σταθερότητα της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε ένα
πρόγραµµα βοήθειας που έχει στόχο πολιτική σταθερότητα, υγιείς οικονοµικές συνθήκες,
κοινωνική συνοχή και αειφορία του περιβάλλοντος. Αυτό θα παρέχει πολύτιµη εµπειρία για
την αντιµετώπιση των ίδιων προκλήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

3.

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσµια
αειφόρο ανάπτυξη µε µια πλήρη και ολοκληρωµένη σειρά ενεργειών που συµπληρώνουν τη
στρατηγική που επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ. Αφορούν όχι µόνο
τις τρεις διασυνδεδεµένες συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης – την οικονοµική, την
κοινωνική και την περιβαλλοντική – αλλά και την απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχία:
µεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύτερη διακυβέρνηση σε όλα
τα επίπεδα και αυξηµένους χρηµατοδοτικούς πόρους για την εφαρµογή των απαραίτητων
πολιτικών.
*
3.1.

Τιθάσευση της παγκοσµιοποίησης: εµπόριο για αειφόρο ανάπτυξη

Πρωταρχικοί στόχοι
Να εξασφαλιστεί ότι η παγκοσµιοποίηση συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Για το σκοπό
αυτό:
•

Να εξασφαλιστεί η δίκαιη ενσωµάτωση των αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκόσµια
οικονοµία και να βοηθηθούν µε συµπληρωµατικές πολιτικές ώστε να αποκοµίσουν τα
οφέλη του εµπορίου και της απελευθέρωσης των επενδύσεων.

•

Να δοθούν κίνητρα για περιβαλλοντική και κοινωνικά αειφόρο παραγωγή και εµπόριο.

•

Να ενισχυθεί η διεθνής χρηµατοοικονοµική και νοµισµατική αρχιτεκτονική και να
προωθηθούν καλύτερες και πιο διαφανείς µορφές χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης της
αγοράς για να µειωθεί η παγκόσµια οικονοµική αστάθεια και οι καταχρήσεις του
συστήµατος.

Στόχος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να είναι
να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη της παγκοσµιοποίησης, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το
κόστος.
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Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Doha ενσαρκώνει τη συνολική προσέγγιση που προωθεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της παγκοσµιοποίησης και θέτει τις βάσεις για
περαιτέρω µεταβολές του παγκόσµιου συστήµατος. Η διεξαγωγή συζητήσεων για ένα ευρύ
φάσµα θεµάτων όπως είναι το περιβάλλον, ο ανταγωνισµός, οι επενδύσεις και η διευκόλυνση
του εµπορίου θα εξασφαλίσει ότι η απελευθέρωση της αγοράς θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε
ένα ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο.
Η εξασφάλιση της σταθερότητας του εσωτερικού και του διεθνούς χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος είναι σηµαντικό στοιχείο µιας συνολικής στρατηγικής. Τα οικονοµικά οφέλη που
συνδέονται µε την οικονοµική παγκοσµιοποίηση προκύπτουν από τις ισχυρές διεθνείς
συνδέσεις ανάµεσα στις αγορές και τους παράγοντες. Η ύπαρξη ισχυρών συνδέσεων
συνεπάγεται ότι οι αναταράξεις σε µια οικονοµία µεταφέρονται ταχύτερα και πιο άµεσα
διαµέσου των συνόρων. Ο κίνδυνος της οικονοµικής αστάθειας µπορεί να παρεµποδίσει
σοβαρά τις εσωτερικές αναπτυξιακές προσπάθειες. Με τον ίδιο τρόπο, οι καταχρήσεις του
διεθνούς χρηµατοδοτικού συστήµατος σε όλες του τις µορφές, και ιδίως το ξέπλυµα
χρηµάτων, η φοροδιαφυγή και η χρηµατοδότηση του εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της
τροµοκρατίας, υπονοµεύουν τη σταθερότητα και την ακεραιότητα των εσωτερικών
χρηµατοδοτικών και διοικητικών συστηµάτων και επηρεάζουν τη βιωσιµότητα του διεθνούς
χρηµατοδοτικού συστήµατος. Μπορεί να έχουν εκτεταµένες συνέπειες για την ασφάλεια και
τα δηµόσια οικονοµικά.

Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Doha
Στη Doha, τα µέλη του ΠΟΕ συµφώνησαν στο παρακάτω πρόγραµµα:

Πιο αποτελεσµατική ενσωµάτωση των αναπτυσσόµενων χωρών στο σύστηµα εµπορικών συναλλαγών

♦ Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά των µη γεωργικών προϊόντων, αποµάκρυνση των

φραγµών του εµπορίου µε τη µείωση της κλιµάκωσης των δασµών και των δασµολογικών αιχµών
ιδίως για τα προϊόντα που έχουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόµενες χώρες.
♦ Πρόοδο στο πολυµερές πλαίσιο µε στόχο την χωρίς δασµούς και ποσοστώσεις πρόσβαση στην
αγορά όλων των προϊόντων που προέρχονται από τις ελάχιστα ανεπτυγµένες χώρες και ενίσχυση
των διατάξεων περί ειδικής και διαφοροποιηµένης µεταχείρισης για την αντιµετώπιση των ειδικών
περιορισµών που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες, κάνοντάς τις πιο ακριβείς,
αποτελεσµατικές και λειτουργικές.

Γεωργία

♦ Εκτεταµένες διαπραγµατεύσεις για την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και για τη µείωση κάθε
είδους επιδοτήσεων των εξαγωγών και εθνικών πολιτικών στήριξης που στρεβλώνουν το εµπόριο.
♦ Να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες, που δεν αφορούν το εµπόριο, οι οποίες εκφράζονται στις
διαπραγµατευτικές προτάσεις.
♦ Η

ειδική και διαφοροποιηµένη µεταχείριση να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των
διαπραγµατεύσεων, να είναι αποτελεσµατική στην πράξη και να επιτρέπει στις αναπτυσσόµενες
χώρες να λαµβάνουν αποτελεσµατικά υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες,
συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας των τροφίµων και της αγροτικής ανάπτυξης.

Καθορισµός στόχων που περιλαµβάνουν περιβαλλοντικές ανησυχίες και ανησυχίες των καταναλωτών
και την ανάγκη κοινωνικής ανάπτυξης

♦ Συνοδευτικές διαπραγµατεύσεις που περιλαµβάνουν ζητήµατα όπως η προστασία των
καταναλωτών, η υγεία και το περιβάλλον, και η δέσµευση ως προς τους βασικούς κανόνες
εργασίας.
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Αντιµετώπιση των ανησυχιών για την υγεία

♦ Επαναδιαβεβαίωση ότι η συµφωνία για τα πνευµατικά δικαιώµατα στον τοµέα του εµπορίου
(TRIPS) δεν εµποδίζει, ούτε θα έπρεπε να εµποδίζει, τα µέλη του ΠΟΕ να λαµβάνουν µέτρα για

την προστασία της δηµόσιας υγείας µεταξύ άλλων εφαρµόζοντας τις διασφαλίσεις που προβλέπει
η συµφωνία.

Προετοιµασία διαπραγµατεύσεων για τις επενδύσεις, τον ανταγωνισµό, τη διευκόλυνση του εµπορίου και
τις κρατικές προµήθειες
♦ Στόχος, ένα ισορροπηµένο κανονιστικό πλαίσιο στους τοµείς αυτούς για να αυξηθεί η συνεισφορά
τους στο εµπόριο και την ανάπτυξη.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

♦ ∆έσµευση για µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά µε το εµπόριο

τόσο σε σχέση µε τις ισχύουσες συµφωνίες όσο και υπέρ της πλήρους συµµετοχής σε µελλοντικές
διαπραγµατεύσεις, καθώς και για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων τους.

Παγκόσµια διακυβέρνηση

♦ Ενεργητική συνεργασία µε τη ∆ΟΕ, το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον,

τους οργανισµούς του Bretton Woods, τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την
ανάπτυξη και άλλους συναφείς διεθνείς περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς οργανισµούς.

Οι διµερείς και οι περιφερειακές συµφωνίες πρέπει να υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη
και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πολυµερείς και οι διµερείς πολιτικές
της είναι συνεπείς µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι τα κανονιστικά ζητήµατα όπως το
περιβάλλον, η κοινωνική ανάπτυξη, ο ανταγωνισµός και οι επενδύσεις θα αντιµετωπίζονται σε
ένα διµερές πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη βαθιά ολοκλήρωση και την
κανονιστική σύγκλιση µε περιφερειακές εµπορικές συµφωνίες µεταξύ βιοµηχανοποιηµένων
και αναπτυσσόµενων χωρών και µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών.

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Εποικοδοµητικές διαπραγµατεύσεις στον ΠΟΕ για να συνεχιστεί η διαδικασία δηµιουργίας

ενός δίκαιου και προσανατολισµένου προς την αγορά συστήµατος συναλλαγών σύµφωνα
µε τα συµπεράσµατα της υπουργικής δήλωσης της Doha, έτσι ώστε να αυξηθεί το βιοτικό
επίπεδο σε ολόκληρο τον κόσµο µε την περαιτέρω απελευθέρωση και επέκταση του
εµπορίου· προώθηση της συµµετοχής των αναπτυσσόµενων χωρών, ιδίως των ελάχιστα
ανεπτυγµένων, στο διεθνές εµπορικό σύστηµα.



Υποστήριξη των προσπαθειών των αναπτυσσόµενων χωρών να ενσωµατωθούν στο
παγκόσµιο σύστηµα συναλλαγών και να ωφεληθούν από αυτό, µεταξύ άλλων µέσω του
αναπτυξιακού προγράµµατος της Doha. Ενίσχυση της ικανότητας των αναπτυσσόµενων
χωρών να συµµετέχουν σε εµπορικές διαπραγµατεύσεις. Βοήθεια προς τις
αναπτυσσόµενες χώρες για να ξεπεραστούν οι περιορισµοί που συνδέονται µε την
προσφορά και να βελτιωθεί η εµπορική τους ικανότητα.

 Ενίσχυση του ρόλου του συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων (ΣΓΠ) για την αειφόρο

ανάπτυξη µε την εισαγωγή, το 2004, ενός πιο εναρµονισµένου συστήµατος, βασισµένου
σε ένα αποτελεσµατικό καθεστώς κινήτρων σύµφωνα µε αναγνωρισµένες παραµέτρους
αειφορίας.
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 Ενίσχυση

της διάστασης αειφορίας των διµερών και περιφερειακών συµφωνιών
συµπεριλαµβάνοντας τη δέσµευση για αειφόρο ανάπτυξη και καθιερώνοντας ένα διάλογο
που θα επιτρέψει την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών.

 Εφαρµογή,

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινών προσεγγίσεων όσον αφορά το
περιβάλλον και τις εξαγωγικές πιστώσεις µε βάση το συνεχιζόµενο έργο του ΟΟΣΑ. Το
2003 θα γίνει αξιολόγηση της προόδου µε στόχο να εξεταστεί το κατά πόσο χρειάζεται ένα
µέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να εξασφαλίζει ότι οι οργανισµοί εξαγωγικών
πιστώσεων λαµβάνουν υπόψη την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και τις αειφόρους
τεχνολογίες.

 Μείωση

των περιθωρίων για καταχρήσεις του διεθνούς χρηµατοδοτικού συστήµατος,
ιδίως µε την καταπολέµηση του εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της τροµοκρατίας, και
των χρηµατοδοτικών του µηχανισµών· πρόληψη και καταπολέµηση του ξεπλύµατος
χρηµάτων και του οικονοµικού εγκλήµατος υπό την αιγίδα της ειδικής οµάδας
χρηµατοοικονοµικής δράσης· ενίσχυση των πολιτικών επoπτείας, ρύθµισης και
ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως στους φορολογικούς παραδείσους· επίσης αντιµετώπιση
των επιζήµιων φορολογικών πρακτικών.

 Ενθάρρυνση

της δέσµευσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για εταιρική κοινωνική
ευθύνη υποστηρίζοντας την τήρηση των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ για τους
ξένους επενδυτές και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες ως συνέχεια τoυ πράσινου βιβλίου
της Επιτροπής για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη7.

 Υποστήριξη στενότερης συνεργασίας ανάµεσα στον ΠΟΕ και διεθνείς περιβαλλοντικούς
οργανισµούς (πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και γραµµατείες
πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών), καθώς και το έργο της ∆ΟΕ για την κοινωνική
διάσταση της παγκοσµιοποίησης. Προώθηση της “Ατζέντας της ∆ΟΕ για την αξιοπρεπή
εργασία”8.

3.2.

Καταπολέµηση της φτώχιας και προώθηση της

κοινωνικής ανάπτυξης

Πρωταρχικοί στόχοι
Επίτευξη των
διεθνών αναπτυξιακών στόχων και των αναπτυξιακών στόχων της
χιλιετηρίδας9, ιδίως του στόχου της µείωσης στο ήµισυ της έσχατης φτώχιας10 στον κόσµο ως
το 2015. Για το σκοπό αυτό:
•

7
8

9

Να αυξηθεί η ποσότητα, η ποιότητα, ο αντίκτυπος και η αειφορία της αναπτυξιακής
συνεργασίας.
COM(2001) 366 τελικό

Αυτή η πρωτοβουλία της ∆ΟΕ συγκεντρώνει τους στόχους των δικαιωµάτων στην εργασία, την
απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τον κοινωνικό διάλογο σε ένα συνεκτικό όραµα µε στόχο
την ανάπτυξη και την ισότητα των φύλων, που καθοδηγεί τις οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές
επιλογές. Η Επιτροπή πρότεινε µια συνολική στρατηγική για την προώθηση των βασικών κανόνων
εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης στην
ανακοίνωσή της COM(2001) 416
Το 2000, η γενική συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε τη ∆ιακήρυξη της Χιλιετηρίδας, που
περιλαµβάνει οκτώ αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας: (1) Εξάλειψη της έσχατης φτώχιας και
πείνας, (2) Επίτευξη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για όλους, (3) Προώθηση της ισότητας των φύλων και
παροχή εξουσίας στις γυναίκες, (4) Μείωση της παιδικής θνησιµότητας, (5) Βελτίωση της υγείας των
10

Οι άνθρωποι είναι φτωχοί όταν δεν µπορούν να επιτύχουν επαρκές και διαρκές επίπεδο
ευηµερίας, όσον αφορά την ασφάλεια των αποθεµάτων τροφίµων, την οικονοµική, κοινωνική
και περιβαλλοντική ασφάλεια, τα πολιτικά δικαιώµατα και την απόκτηση πολιτικής εξουσίας.
Το κύριο πρόβληµα της φτώχιας δεν είναι η απόλυτη έλλειψη πόρων, αλλά η άνιση κατανοµή
των πόρων και των ευκαιριών για την αξιοποίησή τους. Ενώ από την άποψη των υλικών
αγαθών και από οικονοµική άποψη, ο κόσµος στο σύνολό του καθίσταται πλουσιότερος, η
έρευνα υποδεικνύει ότι η κατανοµή αυτού του πλούτου γίνεται πιο άνιση. Η αύξηση της
παγκόσµιας παραγωγής και δηµιουργίας πλούτου συνοδεύτηκε από αυξανόµενες ανισότητες
µεταξύ των κρατών, καθώς και στο εσωτερικό πολλών χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των
βιοµηχανοποιηµένων. Οι ανισότητες αυτές εκτείνονται επίσης στην πρόσβαση στην υγεία,
την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη γνώση και τα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες,
όπως είναι ο καθαρός αέρας και τα γλυκά νερά.
Η απουσία πρόσβασης σε πόρους σε ορισµένες περιοχές, η διαθεσιµότητα άφθονων πόρων
και τα µη βιώσιµα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής σε άλλες – όλα αυτά έχουν άµεση
επίπτωση στην κατάσταση του παγκόσµιου περιβάλλοντος. Ενώ ο υπερκαταναλωτικός
τρόπος ζωής είναι η πρωταρχική αιτία της υποβάθµισης του περιβάλλοντος στις
βιοµηχανοποιηµένες χώρες και µεταξύ των πλουσίων κοινωνικών στρωµάτων σε ολόκληρο
τον κόσµο, η εκτεταµένη φτώχια είναι εξίσου σηµαντική βασική αιτία. Οι φτωχοί υποφέρουν
περισσότερο από το υποβαθµισµένο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα ασκούν υπερβολική πίεση
στο περιβάλλον όταν εξαρτώνται άµεσα από τους φυσικούς πόρους για την καθηµερινή τους
επιβίωση.
Σήµερα, σχεδόν 800 εκατοµµύρια άνθρωποι υποφέρουν από πείνα και υποσιτισµό11. Τα
τελευταία χρόνια ο αριθµός αυτός µειώνεται κατά µέσο όρο κατά περίπου 8 εκατοµµύρια
άτοµα ετησίως, που απέχει πολύ από το να είναι επαρκής για να επιτευχθεί ο διεθνής
αναπτυξιακός στόχος να µειωθεί στο ήµισυ ο αριθµός των υποσιτιζόµενων ανθρώπων ως το
2015.
Η εκπαίδευση και η καλή υγεία είναι από τους σπουδαιότερους καθοριστικούς παράγοντες
της οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, περίπου το 20% των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσµο
δεν έχει πρόσβαση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Σε µεγάλο αριθµό χωρών η βελτίωση της
υγείας και η αύξηση της ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών έχει αντιστραφεί. Ιδίως η
εξάπλωση των κυριότερων µεταδοτικών νοσηµάτων όπως ο HIV/το έιτζ, η φυµατίωση και η
ελονοσία δεν αποτελεί πλέον απλώς θέµα υγείας, αλλά και σοβαρή απειλή για την αειφόρο
ανάπτυξη. Οι επενδύσεις στην υγεία θα αποφέρουν τεράστιο όφελος, όχι µόνον από την
άποψη της οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και στη µείωση της φτώχιας. Έχει υπολογιστεί12 ότι
θα µπορούσαν να σωθούν περίπου 8 εκατοµµύρια ζωές ως το 2010 – κυρίως σε χώρες µε
χαµηλά εισοδήµατα – µε καίριες παρεµβάσεις κατά των µεταδοτικών νοσηµάτων και της
αβιταµίνωσης.
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µητέρων, (6) Καταπολέµηση του HIV/έιτζ, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών, (7) Εξασφάλιση της
αειφορίας του περιβάλλοντος, και (8) ∆ηµιουργία µιας παγκόσµιας σύµπραξης για την ανάπτυξη
Στο πλαίσιο των διεθνών αναπτυξιακών στόχων, η έσχατη φτώχια ορίζεται ως "η επιβίωση µε 1 $ την
ηµέρα ή λιγότερο"
Οργανισµός Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO), 2001
Έκθεση της επιτροπής µακροοικονοµικής και υγείας (µε πρόεδρο τον κ. Jeffrey Sachs) στο γενικό
διευθυντή της ΠΟΥ, ∆ρ. Brundtland, το Νοέµβριο του 2001
11

Οι γυναίκες εκπροσωπούνται δυσανάλογα µεταξύ των φτωχών13. Η θετική σχέση ανάµεσα
στην εκπαίδευση των γυναικών, τη συµµετοχή τους στην απασχόληση, το επίπεδο του
εισοδήµατος και τις δραστηριότητες γέννησης και ανατροφής παιδιών είναι εξακριβωµένη. Η
πρόσβαση όλων στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και τα δικαιώµατα, ιδίως στη βασική
εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία και τη στοιχειώδη υγειονοµική περίθαλψη, είναι
θεµελιώδης για ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της φτώχιας.
Η έσχατη φτώχια, µαζί µε τις συγκρούσεις και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µπορεί
επίσης να προκαλέσει εκτεταµένες µετακινήσεις πληθυσµών προσφύγων και εκτοπισµένων,
που µπορούν να απειλήσουν τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών. Επιπλέον, η οικειοθελής
µετανάστευση σε πλουσιότερες χώρες µπορεί να αποτελεί ελκυστική επιλογή για τα πιο
πλούσια και τα πιο µορφωµένα κοινωνικά στρώµατα. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην
αφαίµαξη δυναµικών και πολύτιµων ανθρώπινων πόρων από τις αναπτυσσόµενες χώρες.

∆ράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Προώθηση της διαδικασίας επικέντρωσης της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον κεντρικό στόχο της µείωσης της φτώχιας, που εκφράζεται µε την
αυστηρότερη συγκέντρωση πόρων στις ελάχιστα ανεπτυγµένες χώρες και στις πιο φτωχές
οµάδες άλλων αναπτυσσόµενων χωρών.

 Εξασφάλιση ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην

εξάλειψη της πείνας, προωθώντας ταυτόχρονα τη διαθεσιµότητα των τροφίµων, την
πρόσβαση σε αυτά και τη διατροφική τους ποιότητα. Να πεισθούν όλοι οι δωρητές
επισιτιστικής βοήθειας να προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια αποκλειστικά µε τη µορφή
δωρεών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης της χώρας
αποδέκτη. Να εξασφαλιστεί ότι, όπου είναι δυνατόν, οι δωρεές αυτές θα γίνονται σε
µετρητά, για να επιτρέπουν στη χώρα ή την οργάνωση αποδέκτη να αγοράζει τα τρόφιµα
στις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, αποφεύγοντας την υπονόµευση της θέσης των
ντόπιων παραγωγών.

 Εξασφάλιση ότι, στο πλαίσιο των στρατηγικών µείωσης της φτώχιας, οι υπηρεσίες
ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν ενσωµατωθεί πλήρως στις πολιτικές για την υγεία και
την εκπαίδευση, έτσι ώστε να βελτιωθεί σηµαντικά η πρόσβαση, ιδίως των φτωχών, σε
επαρκή ποσότητα ασφαλούς ύδατος σε προσιτή τιµή και σε υγιεινό δίκτυο αποχέτευσης.

 Περαιτέρω ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις σχετικές πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων στην υγεία και υπογράµµιση του σηµαντικού τους
ρόλου στην αειφόρο ανάπτυξη, µαζί µε άλλους δωρητές και οργανισµούς.

 Επιτάχυνση και επέκταση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις µεταδοτικές

νόσους, ιδίως υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε φάρµακα και την κλιµακωτή τους
τιµολόγηση και υποστηρίζοντας την πρόληψη µέσω της εκπαίδευσης.

 Περαιτέρω

έµφαση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης βάσει των
καλύτερων διεθνών και ευρωπαϊκών πρακτικών και δίνοντας προτεραιότητα στη βασική
εκπαίδευση.
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Συνολικά το 70% των 1,5 δισεκατοµµυρίων ατόµων που ζουν στη φτώχια είναι γυναίκες. (Πρόγραµµα
ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, Έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη 1995)
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 Προώθηση

της έρευνας σε θέµατα που σχετίζονται µε την αειφόρο ανάπτυξη. Τα
ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ανοιχτά για όλες τις χώρες
που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους τοµείς που παραµελεί
η ιδιωτική έρευνα και/ή έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η
έρευνα σχετικά µε φάρµακα για τροπικές ασθένειες, φθηνά εργαλεία επικοινωνίας και
κατάλληλες, καθαρές και αποτελεσµατικές τεχνολογίες.

3.3.

Αειφόρος διαχείριση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων

Πρωταρχικοί στόχοι
•

Να εξασφαλιστεί ότι οι τρέχουσες τάσεις απώλειας περιβαλλοντικών πόρων θα
αντιστραφούν ουσιαστικά σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο ως το 2015.

•

Να αναπτυχθούν τοµεακοί και ενδιάµεσοι στόχοι σε ορισµένους κύριους τοµείς – νερό, γη
και έδαφος, ενέργεια και βιοποικιλότητα.

Ορισµένες από τις ενέργειες που περιλαµβάνονται στην εσωτερική στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι αποφασιστικές για τη µείωση του οικολογικού αντίκτυπου που
έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον υπόλοιπο κόσµο. Εάν διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους µε
πιο βιώσιµο τρόπο και αποσυνδέσει την κατανάλωση πόρων και τη µόλυνση από την
οικονοµική ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συµβάλλει επίσης στην παγκόσµια αειφόρο
ανάπτυξη.
Οι κλιµατικές µεταβολές αναγνωρίζονται ως το σοβαρότερο παγκόσµιο περιβαλλοντικό
πρόβληµα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι χώρες µε υψηλά εισοδήµατα µπορεί να
έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αντιµετωπίσουν τις πιθανές επιπτώσεις στις προσεχείς
δεκαετίες, πολλές αναπτυσσόµενες χώρες βρίσκονται σε λιγότερο πλεονεκτική θέση και η
ανάγκη για δράση είναι πιο άµεση. Η µείωση της γεωργικής παραγωγής στην Αφρική ή οι
πληµµύρες στο Μπαγκλαντές αποδεικνύουν ότι οι φτωχότερες χώρες είναι ιδιαίτερα
ευάλωτες.
Οι κλιµατικές µεταβολές και άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα συνδέονται µε την παραγωγή
και τη χρήση ενέργειας. Η αυξηµένη ζήτηση ενέργειας θα επιδεινώσει τα προβλήµατα αυτά.
Σήµερα, για δύο δισεκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσµο, τα ξύλα ή τα κάρβουνα
είναι η µόνη διαθέσιµη ενεργειακή πηγή για το µαγείρεµα και τη θέρµανση. Η αειφόρος
κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών είναι µια από τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να
αντιµετωπιστούν στο Γιοχάνεσµπουργκ.
Οι αναπτυσσόµενες χώρες γενικά καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και έχουν µικρότερο
συνολικό όγκο µεταφορών. Ωστόσο, αυτό δεν τις εµποδίζει να βιώνουν ορισµένα από τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανοποιηµένες χώρες, όπως η κυκλοφοριακή
συµφόρηση και η αστική ατµοσφαιρική ρύπανση. Η µελλοντική ανάπτυξη των τοµέων της
ενέργειας και των µεταφορών έχει ζωτική σηµασία. Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις στην
υποδοµή της ενέργειας και των µεταφορών απορροφούν µεγάλο ποσοστό των επενδύσεων
στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες. Εποµένως είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι
επενδύσεις πηγαίνουν στα σωστά σχέδια – όχι µόνο από οικονοµική άποψη, αλλά και από
κοινωνική και περιβαλλοντική. Οι ανανεώσιµοι ενεργειακοί πόροι, καθώς και η οικονοµία
στην ενέργεια και η καλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας έχουν σηµαντικές δυνατότητες
από την άποψη της αειφόρου ανάπτυξης.
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Η έλλειψη υδάτινων πόρων είναι επίσης ένα θέµα που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. Η
κατανάλωση νερού αυξάνει ετησίως κατά 2 - 3%. Σε πολλές περιοχές οι πόροι των γλυκών
νερών καταναλώνονται ταχύτερα από τη δυνατότητα της φύσης να τους ανανεώσει. Ήδη
περίπου το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού ζει σε χώρες µε µέτρια έως υψηλή
λειψυδρία. Επιπλέον, 1,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι (το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού)
δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό, ενώ το 50% δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλείς
αποχετεύσεις14. Η µόλυνση των ποταµών, των λιµνών και των υπόγειων υδάτων εξακολουθεί
να προκαλεί ανησυχίες σε ολόκληρο τον κόσµο.
Η ερηµοποίηση και η υποβάθµιση του εδάφους συνεχίζονται, ενώ ο πλανήτης αντιµετωπίζει
διαρκώς τις πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα. Στην Αφρική,
οι απώλειες της γεωργικής παραγωγής λόγω ερηµοποίησης εκτιµώνται σε περισσότερο από
το 8% και σε ορισµένες χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής φθάνουν στο 20%. Οι
νότιες περιοχές της Ευρώπης πλήττονται ήδη15. Οι παγκόσµιες ετήσιες καθαρές απώλειες
δασών και η υποβάθµιση των δασών συνεχίζονται µε ταχείς ρυθµούς και το 25% των ειδών
θηλαστικών και το 11% των ειδών πτηνών αντιµετωπίζει σηµαντικό κίνδυνο εξαφάνισης,
κυρίως λόγω της απώλειας ενδιαιτηµάτων16.
Την τελευταία δεκαετία, η συχνότητα εµφάνισης φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί. Αυτό
οφείλεται εν µέρει σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι τα επισφαλή κτίρια και οι
συνοικισµοί, που αυξάνουν το ευπρόσβλητο των φτωχών κοινοτήτων σε καταστροφές όπως
είναι οι σεισµοί και οι κατολισθήσεις. Υπάρχουν επίσης φυσικοί παράγοντες. Οι επιπτώσεις
του φαινοµένου El Niño, που συνδέονται µε πληµµύρες, ξηρασία και καταιγίδες είναι πιο
εκτεταµένες και συχνότερες. Η θέρµανση της επιφάνειας των ωκεανών και των θαλασσών
αυξάνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των τυφώνων.
Οι ωκεανοί και οι θάλασσες παρέχουν µια τεράστια πηγή ζωής για τον πλανήτη µας, ωστόσο
απειλούνται διαρκώς περισσότερο από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η πίεση της αλιείας
εξαντλεί τα αποθέµατα17, βλάπτοντας τόσο το θαλάσσιο οικοσύστηµα όσο και τη µελλοντική
αλιεία. Το ποσοστό των κατεστραµµένων κοραλλιογενών υφάλων αυξήθηκε από το 10% το
1992 στο 27% το 2000.
Η έκθεση σε επικίνδυνες χηµικές ουσίες συνεχίζεται σε ολόκληρο τον κόσµο, επηρεάζοντας
την ανθρώπινη υγεία µέσω της τροφικής αλυσίδας18. Τα βαρέα µέταλλα και οι έµµονοι
οργανικοί ρύποι προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, επειδή παραµένουν στο περιβάλλον για
πολλά έτη.
Ενώ τα προβλήµατα αυτά έχουν παγκόσµια έκταση και χρειάζεται να αντιµετωπιστούν σε
αυτό το επίπεδο, απαιτούνται επίσης περιφερειακές και υποπεριφερειακές ενέργειες για να
προλάβουν την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και να καταπολεµήσουν τις επιδράσεις της.
Για παράδειγµα, σε ορισµένες περιοχές, η έλλειψη υδάτινων πόρων και η υποβάθµιση της γης
γίνονται αιτία τοπικών συγκρούσεων, που εάν επιδεινωθούν θα µπορούσαν να απειλήσουν
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Παγκόσµιες περιβαλλοντικές προοπτικές (Global Environmental Outlook) 2000, Περιβαλλοντικό
πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών, 1999
Παγκόσµιες περιβαλλοντικές προοπτικές (Global Environmental Outlook) 2000, Περιβαλλοντικό
πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών, 1997
∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης, IUCN, 2000
Η κατάσταση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στον κόσµο (The state of world fisheries and
aquaculture), Οργανισµός Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO), 1998
Παγκόσµιες περιβαλλοντικές προοπτικές (Global Environmental Outlook) 2000, Περιβαλλοντικό
πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών, 1999
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την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην
προώθηση περιφερειακών και υποπεριφερειακών απαντήσεων σε προκλήσεις που αφορούν
το περιβάλλον και την ασφάλεια στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Να ξεκινήσει µια πρωτοβουλία στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη για
στρατηγική σύµπραξη µε διεθνείς οργανισµούς, κυβερνήσεις και ενδιαφεροµένους για την
προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων βάσει της αρχής της
ολοκληρωµένης διαχείρισης υδρολογικής λεκάνης.

 Να εγκριθεί το 2002 µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία στον

τοµέα της ενέργειας και τις ανάπτυξης στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξάλειψη της
φτώχιας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην παροχή ασφαλών ενεργειακών πηγών, την καλύτερη
ενεργειακή απόδοση, συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης ενέργειας, τις καθαρές
τεχνολογίες και την ανάπτυξη ανανεώσιµων πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της
ανάπτυξης ικανοτήτων και της θεσµικής ανάπτυξης.

 Να προωθηθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών
συµπεριλαµβανοµένης της επικύρωσης του πρωτοκόλλου του Κυότο.

 Να ανεφοδιαστεί κατά 50% το ∆ιεθνές Ταµείο για το Περιβάλλον ως τον Απρίλιο του 2002

και να επεκταθούν τα καθήκοντά του ώστε να καλύπτουν την υποβάθµιση του εδάφους
και την αποψίλωση των δασών και τη σύµβαση για τους έµµονους οργανικούς ρύπους.

 Να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το τέλος του 2002 για την

εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα δάση, καθώς και της σχετικής διακυβέρνησης και του
εµπορίου, για την καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας και του σχετικού παράνοµου
εµπορίου και για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιµετώπιση των
παραβάσεων της νοµοθεσίας περί δασών και των εγκληµάτων εις βάρος δασών.

 Να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις σε οικονοµικά προσιτούς, αειφόρους και φιλικούς προς
το περιβάλλον τρόπους µεταφορών.

 Να αναπτυχθεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλιεία ανοικτής θαλάσσης
που θα συνεισφέρει στην αειφόρο αλιεία εκτός των κοινοτικών υδάτων, µέσω διεθνών και
διµερών συµπράξεων σε εθνικό ή/και σε περιφερειακό επίπεδο.

 Να ενσωµατωθεί η πρόληψη των καταστροφών στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ανάπτυξη και το περιβάλλον.

 Να επεκταθεί στις αναπτυσσόµενες χώρες η εφαρµογή της πρωτοβουλίας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της
ασφάλειας (GMES) για τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση στοιχείων από την
παρατήρηση της γης και πληροφοριών που αφορούν την παρακολούθηση και τη
διαχείριση φυσικών πόρων, την πρόγνωση του καιρού και την ετοιµότητα για φυσικές
καταστροφές και το µετριασµό τους, που είναι σηµαντικά για τους χρήστες στις
αναπτυσσόµενες χώρες, σε περιφερειακή βάση (π.χ. Αφρική) ή/και σε θεµατική βάση
(π.χ. δασική κάλυψη, ερηµοποίηση).
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3.4.

Βελτίωση της συνοχής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωταρχικοί στόχοι
Να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης ενσωµατώνονται σταδιακά σε όλες τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον απαιτούµενο σεβασµό τόσο για την εσωτερική
όσο και την εξωτερική τους διάσταση. Για το σκοπό αυτό:
•

Να εξασφαλιστεί ότι πραγµατοποιείται αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων των
σηµαντικών πολιτικών προτάσεων, αναλύοντας τις οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές τους συνέπειες σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ.

•

Να συνεχιστεί η διαδικασία προσαρµογής των κυριότερων πολιτικών,
συµπεριλαµβανοµένης της κοινής γεωργικής πολιτικής, της κοινής αλιευτικής πολιτικής
,
και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ενέργεια, τις µεταφορές19 και τη
βιοµηχανία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

•

Να αντιµετωπίζονται τα τρέχοντα ή τα δυνητικά προβλήµατα συνοχής όταν
διατυπώνονται, αναθεωρούνται ή αναµορφώνονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καλή και συνεκτική διακυβέρνηση αρχίζει στο εσωτερικό. Οι εσωτερικές πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να έχουν αρνητικό έµµεσο αντίκτυπο σε άλλες χώρες, ιδίως
στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Σε αρκετούς σηµαντικούς τοµείς, οι ισχύουσες πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί επίσης να συγκρούονται µε τους στόχους της αειφόρου
ανάπτυξης.
Η συνοχή της πολιτικής έχει αρκετές διαστάσεις. Εποµένως είναι µια έννοια που αποτελεί
πρόκληση σε πολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αναλάβει θετική δράση σε
αρκετούς τοµείς όπου οι πολιτικές έχουν, ή θα µπορούσαν να έχουν, αρνητικό αντίκτυπο στις
αναπτυσσόµενες χώρες. Τα πιο προφανή παραδείγµατα είναι το σύστηµα γενικευµένων
προτιµήσεων (ΣΓΠ), που παρέχει εµπορικές προτιµήσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες και η
πρωτοβουλία "τα πάντα εκτός από όπλα" για τις ελάχιστα ανεπτυγµένες χώρες που υπάγονται
στο ΣΓΠ, που παρέχει σε όλες τις εξαγωγές των ελάχιστα ανεπτυγµένων χωρών
αδασµολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο
παράδειγµα είναι η παροχή βοήθειας προκειµένου οι χώρες αυτές να εφαρµόζουν πρότυπα
υγείας και ασφάλειας, περιορίζοντας έτσι την τυχόν αρνητική τους επίδραση στις εξαγωγές
των αναπτυσσόµενων χωρών που εφαρµόζουν τα νόµιµα πρότυπα.
Ωστόσο, χρειάζεται πιο συστηµατική και ευρεία αναθεώρηση των σηµερινών και
µελλοντικών πολιτικών και ενεργειών για να βελτιωθεί η συνοχή και να αυξηθεί η αξιοπιστία
της Ένωσης στη διεθνή συζήτηση.

19

Μέσω της υλοποίησης των ενεργειών που αναφέρονται στην πράσινη βίβλο για την ενέργεια (COM
(2000) 769 τελικό) και τη λευκή βίβλο για τις µεταφορές (COM (2001) 370 τελικό)
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∆ράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Όλα

τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύουν τις διαδικασίες
εσωτερικής συνεργασίας και συντονισµού για να βελτιώσουν τη συνοχή των πολιτικών.
Στο πλαίσιο αυτό, ως το τέλος του 2002 η Επιτροπή θα εκπονήσει µια συνεπή
µεθοδολογία ανάλυσης του αντικτύπου για την αξιολόγηση των οικονοµικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των σηµαντικών πολιτικών προτάσεων.

Ο

στόχος της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης στη γεωργία αποτελεί µέρος της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδίως ύστερα από την Ατζέντα 2000 και θα
εξακολουθήσει να επιδιώκεται στην ενδιάµεση αξιολόγηση που θα υποβληθεί αργότερα
φέτος.

 Οι

προτάσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική, που θα παρουσιαστούν το 2002, θα
περιλαµβάνουν την ανάπτυξη µακροπρόθεσµων προγραµµάτων διαχείρισης των
αλιευτικών αποθεµάτων, την αποµάκρυνση των επιδοτήσεων που ενθαρρύνουν την
υπεραλίευση, και τη µείωση του µεγέθους και της δραστηριότητας των αλιευτικών στόλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο συµβατό µε την αειφόρο εκµετάλλευση.

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της πρόληψης και του ελέγχου –

και τελικά του τερµατισµού – των λαθραίων εξαγωγών όπλων από επιχειρήσεις και
πολίτες που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως άµµεσο βήµα, τα κράτη
µέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα υπογράψουν, θα επικυρώσουν και θα εφαρµόσουν
το πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών για τη λαθραία κατασκευή και διακίνηση
πυροβόλων όπλων.

Η

ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε µια πλήρη και
ισορροπηµένη προσέγγιση, µε στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις της
µετανάστευσης ωφελώντας τόσο τις χώρες υποδοχής όσο και τις χώρες προέλευσης,
µέσω διαλόγου και συνεργασίας µε τις ενδιαφερόµενες χώρες.

3.5.

Καλύτερη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα

Πρωταρχικοί στόχοι
•

Να εξασφαλιστεί καλή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες έτσι ώστε
να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης.

•

Να ενισχυθεί η νοµιµότητα, η συλλογική βάση, η συνοχή και η αποτελεσµατικότητα της
παγκόσµιας οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Η καλή διακυβέρνηση είναι πρώτα απ’ όλα εσωτερικό ζήτηµα. Η δηµοκρατία και το κράτος
δικαίου απαιτούν την ενεργό συµµετοχή των ενδιαφεροµένων και είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις για αειφόρο ανάπτυξη. Έως τώρα η πολιτική απάντηση στις προκλήσεις της
διακυβέρνησης αποδείχθηκε ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα – εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές,
δηµόσιο ή ιδιωτικό. Οι ανεπαρκείς εθνικές πολιτικές σε πολλές χώρες,
συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυσσόµενων χωρών, συνέβαλαν στη διεύρυνση του
χάσµατος ανάµεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους. Οµοίως, στο πλαίσιο της
αυξανόµενης αλληλεξάρτησης, η έλλειψη ισορροπίας ανάµεσα στις δυνάµεις της αγοράς από
τη µία πλευρά και των θεσµών της διακυβέρνησης από την άλλη είχαν ως αποτέλεσµα ένα
“παγκόσµιο χάσµα διακυβέρνησης”.
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Υπάρχει διαρκώς µεγαλύτερη συναίνεση ότι το σύστηµα παγκόσµιας διακυβέρνησης πρέπει
να αποκτήσει επειγόντως µεγαλύτερη νοµιµότητα, συνοχή και αποτελεσµατικότητα. Οι
διεθνείς δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα, όπως η οµάδα των 7/8, έχουν δώσει πολιτική
ώθηση σε ιδέες, µέτρα και πολιτικές που εφαρµόζονται ήδη ή προκύπτουν. Ωστόσο, ενώ η
οµάδα των 7/8 έχει βελτιώσει τις προσπάθειές της υπέρ των µη µελών και της κοινωνίας των
πολιτών, πολλές χώρες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς όταν πρόκειται να διατυπωθούν
διεθνείς πρωτοβουλίες. Εποµένως, αυτά τα άτυπα φόρα ίσως να χρειάζεται να γίνουν πιο
αντιπροσωπευτικά και ανοικτά σε κοινές πρωτοβουλίες µε άλλους εταίρους. Η συµµετοχή, η
απουσία αποκλεισµών και η διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα
συστατικά της καλής διακυβέρνησης και συµβάλλουν στην προώθηση κοινών παγκόσµιων
αξιών. Η µεταρρύθµιση του διεθνούς συστήµατος διακυβέρνησης πρέπει επίσης να
εξασφαλίσει ισχυρότερη φωνή των πολιτών στα διεθνή φόρα. Ο ρόλος των τοπικών
κοινοτήτων, µέσα από τις τοπικές ατζέντες 21, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.
Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των Ηνωµένων Εθνών, ο συντονισµός ανάµεσα στις
διάφορες οργανώσεις του, καθώς και ανάµεσα στον οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών και σε
άλλους διεθνείς οργανισµούς πρέπει να ενισχυθεί και να στοχεύει στην παγκόσµια
διακυβέρνηση για αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό θα επιτρέψει στο σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών
να απαντά καλύτερα όχι µόνον στις παγκόσµιες, αλλά και στις περιφερειακές και
υποπεριφερειακές προκλήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να προωθεί την καλή διακυβέρνηση σε όλες τις
πολιτικές της. Η λευκή βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση20 δροµολόγησε µια
συζήτηση σχετικά µε το τι θα µπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει το
δικό της σύστηµα διακυβέρνησης. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε πέντε
αρχές: ανοικτές διαδικασίες, συµµετοχή, ευθύνη, αποτελεσµατικότητα και συνοχή. Οι αρχές
αυτές ισχύουν εξίσου για την εσωτερική και για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

∆ράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Μεγαλύτερη υποστήριξη στη θεσµική ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα
στις αναπτυσσόµενες χώρες21. Προώθηση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να
συµµετέχει σε εθνικές και περιφερειακές πολιτικές συζητήσεις και διαδικασίες λήψης
αποφάσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες και αλλού.

 Ενίσχυση

της συνεργασίας και της δράσης για την καταπολέµηση της διαφθοράς και
βοήθεια στη διατύπωση και διαπραγµάτευση της µελλοντικής σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών κατά της διαφθοράς.

 Αύξηση της παγκόσµιας ικανότητας επιβολής των συµβάσεων της ∆ΟΕ για τους βασικούς
κανόνες εργασίας, υποστήριξη των µεταρρυθµίσεων της κοινωνικής πολιτικής στις
αναπτυσσόµενες χώρες που επηρεάζουν τις αγορές εργασίας και τα συστήµατα
κοινωνικής προστασίας, και υποστήριξη των πρωτοβουλιών της ∆ΟΕ για την παροχή
πολύπλευρης τεχνικής βοήθειας και τεχνικής συνεργασίας. Ενθάρρυνση της ∆ΟΕ να
προωθήσει την κοινωνική διακυβέρνηση.

20

21

http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/pdf/com2001-428en.pdf
Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - µια λευκή βίβλος, COM(2001) 428
Η αρχική εστίαση πρέπει να είναι στην υποστήριξη για ορθή και διάφανη διαχείριση των δηµοσίων
δαπανών ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή στρατηγικών για τη µείωση της φτώχιας ή
εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών

18

 Εξασφάλιση

ότι στα αποτελέσµατα του Γιοχάνεσµπουργκ θα περιλαµβάνονται
συγκεκριµένα βήµατα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης για αειφόρο ανάπτυξη µε τους
εξής τρόπους:
− Ενισχύοντας τη διεθνή περιβαλλοντική διακυβέρνηση, µε βάση τις υπάρχουσες δοµές,
ιδίως το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον, και προωθώντας την
αποτελεσµατική εφαρµογή πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών, για παράδειγµα
µέσω µηχανισµών συµµόρφωσης.
− Αναπτύσσοντας πλαίσια για περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων της αειφορίας µέσα από τις υπάρχουσες δοµές (π.χ.
τις περιφερειακές επιτροπές των Ηνωµένων Εθνών) και τις συνεχιζόµενες
πρωτοβουλίες όπως η νέα σύµπραξη για την ανάπτυξη της Αφρικής.
− Προωθώντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο για την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές

αρχές και τους ιδιωτικούς τοµείς µέσω βασικών πρωτοβουλιών όπως είναι οι τοπικές
ατζέντες 21 και οι συνασπισµοί επιχειρήσεων για την αειφόρο ανάπτυξη.

 Ενίσχυση της συνεργασίας και της δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων κατά
των γυναικών µε την εφαρµογή της σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών
διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW).

3.6.

Χρηµατοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης

Πρωταρχικοί στόχοι
Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηµατοδότηση για την επίτευξη
των διεθνών αναπτυξιακών
στόχων και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας22. Για το σκοπό αυτό:
•

Να πραγµατοποιηθεί αποφασιστική πρόοδος προς την κατεύθυνση της επίτευξης του
στόχου των Ηνωµένων Εθνών για τη χορήγηση του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήµατος ως επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια.

•

Να εξασφαλιστεί ότι η δανειακή επιβάρυνση των αναπτυσσόµενων χωρών µειώνεται µε
συνεπή και αποτελεσµατικό τρόπο.

•

Να προσδιοριστούν αποτελεσµατικά µέσα για τη διανοµή και τη διασφάλιση των
παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών.

•

Να υποκινηθεί η περαιτέρω αύξηση και η περιφερειακή διεύρυνση των ιδιωτικών ξένων
επενδύσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες.

Προκειµένου να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη, οι εσωτερικές πολιτικές σε πολλές χώρες
πρέπει να βελτιωθούν και να βασίζονται στην καλή διακυβέρνηση. Το σωστό µίγµα
πολιτικών θα δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες των φτωχών και θα ασχοληθεί µε καίρια
ζητήµατα όπως είναι η προσφορά τροφίµων, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και η
προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, ακόµα και οι άριστα σχεδιασµένες εθνικές πολιτικές
µπορεί να έχουν περιορισµένο αντίκτυπο λόγω της έλλειψης κονδυλίων. Τα ζητήµατα αυτά
22

Λεπτοµερής σύσταση για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων
Εθνών για τη Χρηµατοδότηση για την Ανάπτυξη στο Monterrey, στις 18 - 22 Μαρτίου 2002,
παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση της Επιτροπής
19

θα αναλυθούν περαιτέρω στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τη
Χρηµατοδότηση για την Ανάπτυξη που θα συγκληθεί στο Monterrey του Μεξικού στις 18 22 Μαρτίου 2002.
23

Η κοινή συναίνεση στο Monterrey

♦ Συµφωνία ότι η επίτευξη των διεθνώς συµφωνηθέντων αναπτυξιακών στόχων απαιτεί µια νέα
σύµπραξη ανάµεσα στις ανεπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες.
♦ ∆εσµεύσεις για ορθές εσωτερικές πολιτικές, καλή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, κράτος
δικαίου και καταπολέµηση της διαφθοράς.
♦ Αναγνώριση ότι απαιτείται σηµαντική αύξηση της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας και άλλων
πόρων για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας. Παρότρυνση των

ανεπτυγµένων χωρών που δεν το έχουν ήδη κάνει να καταβάλουν συγκεκριµένες προσπάθειες
στην κατεύθυνση του στόχου του 0,7% του ΑΕΠ ως επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια,
υπογραµµίζοντας τη σηµασία της εξέτασης των µέσων και των χρονικών πλαισίων για την
επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων.

♦ Προσπάθεια να καταστεί πιο αποτελεσµατική η επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια.
♦ Αναγνώριση της αξίας της διερεύνησης νέων πηγών χρηµατοδότησης που δεν επιβαρύνουν

υπερβολικά τις αναπτυσσόµενες χώρες.

Οι αντίθετες προς τις αρχές της αειφορίας δανειακές επιβαρύνσεις, ένα χαρακτηριστικό
αρκετών αναπτυσσόµενων χωρών24, απειλούν την οικονοµική και χρηµατοδοτική
σταθερότητα: κάνουν τις χώρες πιο ευάλωτες σε εξωτερικούς κλονισµούς. Επίσης εξαντλούν
τους πόρους που είναι απαραίτητοι για τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι ζωτικές για τη
µείωση της φτώχιας, και έτσι διαιωνίζουν τον αποκλεισµό των χωρών αυτών από την πλήρη
συµµετοχή στην παγκόσµια οικονοµία.
Οι ιδιωτικές ξένες επενδύσεις είναι η µεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης για τις
αναπτυσσόµενες χώρες στο σύνολό της25. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις (FDI) συνήθως
προϋποθέτουν µακρόχρονη σχέση ανάµεσα στη µητρική και τη θυγατρική εταιρία και
αντιπροσωπεύουν µόνιµο ενδιαφέρον για την οικονοµία της αποδέκτριας χώρας. Μπορούν να
συµβάλλουν στη µεταφορά τεχνολογίας, την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, την οικονοµική
ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Ωστόσο, οι άµεσες ξένες επενδύσεις είναι
συγκεντρωµένες σε λίγες µόνο χώρες και αποφεύγουν σε µεγάλο βαθµό τις πιο φτωχές χώρες.
Παράλληλα µε τη θεµελιώδη σηµασία των άµεσων ξένων επενδύσεων, η επίσηµη
αναπτυξιακή βοήθεια παραµένει αποφασιστική για την υποστήριξη των προσπαθειών των
αναπτυσσόµενων χωρών, ιδίως των πιο φτωχών.
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Η τέταρτη προπαρασκευαστική επιτροπή συµφώνησε οµόφωνα µε το κείµενο της συνόδου κορυφής
στις 27 Ιανουαρίου 2002. Αναµένεται να εγκριθεί επίσηµα από τη διάσκεψη του Monterrey στις 22
Μαρτίου 2002
Το εξωτερικό χρέος της Αφρικής τριπλασιάστηκε ανάµεσα στο 1980 και το 2000 και τώρα
υπολογίζεται µε βάση το δηµόσιο χρέος σε 206 δισεκατοµµύρια $ ΗΠΑ. (Πηγή: ∆ιεθνής Τράπεζα).
Αρκετές χώρες (Αγκόλα, Κονγκό, Κοµόρες, Τζιµπουτί, Γουινέα Μπισσάου, Γουιάνα, Μαυριτανία,
Μοζαµβίκη, Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, Ζάµπια) έχουν δείκτη δηµόσιου χρέους προς ΑΕΠ που υπερβαίνει
το 250%
Οι ροές των άµεσων ξένων επενδύσεων προς τις αναπτυσσόµενες χώρες αυξήθηκαν από λιγότερο από
το ήµισυ του ύψους της επίσηµης βοήθειας το 1990 σε περισσότερο από τρεις φορές το ύψος της το
1999
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∆εδοµένα και αριθµοί για την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια

♦

Για την επίτευξη του διεθνούς αναπτυξιακού στόχου της µείωσης της φτώχιας κατά το ήµισυ ως το
2015 απαιτείται επειγόντως ο διπλασιασµός της ροής της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας26.

♦

Η τρέχουσα επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια ανέρχεται σε 53 δισεκατοµµύρια $ ΗΠΑ ετησίως, που
αντιπροσωπεύουν το 0,22% του συνδυασµένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος των δωρητριών
χωρών.

♦

Η εκπλήρωση της δέσµευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει το στόχο των Ηνωµένων Εθνών
για επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια ίση µε το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος θα
27
απαιτούσε αύξηση κατά περίπου 29 δισεκατοµµύρια $ ΗΠΑ .

Σε πρόσφατες συζητήσεις για την παροχή των αποκαλούµενων παγκόσµιων δηµόσιων
αγαθών28, προέκυψαν αρκετές ιδέες για νέους και συµπληρωµατικούς µηχανισµούς
χρηµατοδότησης. Για την πραγµατοποίησή τους προτάθηκαν αρκετοί καινοτοµικοί διεθνείς
φόροι. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν ένα φόρο επί των µετατροπών νοµισµάτων (φόρος τύπου
Tobin), ένα φόρο επί των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και ένα φόρο επί των εξαγωγών
όπλων. Παρά τη συζήτηση αυτή29, η κάλυψη των αναγκών για αυξηµένη αναπτυξιακή
χρηµατοδότηση και για την παροχή των παγκόσµιων δηµοσίων αγαθών, βραχυπρόθεσµα έως
µεσοπρόθεσµα, θα απαιτήσει πιο ουσιαστική συνεισφορά από τους εθνικούς
προϋπολογισµούς και περαιτέρω αύξηση της αποτελεσµατικότητας της χρήσης των πόρων.

∆ράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Χάραξη "χάρτη πορείας", πριν από τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για τη Χρηµατοδότηση και την

Ανάπτυξη το Μάρτιο του 2002, για την πραγµατοποίηση πραγµατικής προόδου προς την
κατεύθυνση του στόχου των Ηνωµένων Εθνών για την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια και
µε ενδιάµεσο στόχο όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µεµονωµένα να φτάσουν στο
ελάχιστο επίπεδο του 0,33% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος από το 2006.

 Επιτάχυνση και επέκταση της διαδικασίας ελάφρυνσης του χρέους που ξεκίνησε µε την
πρωτοβουλία για τις υπερχρεωµένες φτωχές χώρες και διερεύνηση καινοτοµικών
προτάσεων µετατροπής του χρέους, συµπεριλαµβανοµένης της ιδέας “το χρέος µε
αντάλλαγµα το περιβάλλον”30.

26

27

Χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη, έκθεση που ετοίµασε το προσωπικό της ∆ιεθνούς Τράπεζας και του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου τον Αύγουστο του 2001
Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επαναδιαβεβαίωσε τη δέσµευσή της να επιτύχει το στόχο των Ηνωµένων Εθνών για επίσηµη
αναπτυξιακή βοήθεια ίση µε το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος “το ταχύτερο” και “να
σηµειώσει συγκεκριµένη πρόοδο προς την επίτευξη αυτού του στόχου πριν από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη
για την Αειφόρο Ανάπτυξη που θα γίνει στο Γιοχάνεσµπουργκ το

28

29

2002”

Τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά ορίζονται από το πρόγραµµα ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών ως
δηµόσια αγαθά των οποίων τα οφέλη εκτείνονται πέρα από σύνορα, γενιές και πληθυσµιακές οµάδες
Περαιτέρω ανάλυση γίνεται στην έκθεση της Επιτροπής για τις "Απαντήσεις στις προκλήσεις της
παγκοσµιοποίησης - Μια µελέτη του διεθνούς νοµισµατικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος και της
χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη" (Responses to the Challenges of Globalisation - A study on the
International Monetary and Financial System and on Financing for Development)

30

Οι προτάσεις µετατροπής βασίζονται στην ιδέα ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να προσφέρουν
µια ορισµένη υπηρεσία (π.χ. να προστατεύουν το περιβάλλον) ως αντάλλαγµα για την ελάφρυνση του
χρέους
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 Εξέταση

περαιτέρω πρωτοβουλιών εν όψει της πλήρους απoσύνδεσης της διµερούς
αναπτυξιακής βοήθειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την περαιτέρω
αποσύνδεση της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και άλλων
δωρητών.

 Συµβολή

στην τρέχουσα συζήτηση για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τον τρόπο
παροχής κινήτρων για την παροχή και την ενίσχυσή τους. ∆ιερεύνηση καινοτοµικών
µηχανισµών για τη διεθνή οικονοµική αλληλεγγύη και κινήτρων για τη µείωση των
απρόβλεπτων εξελίξεων.

4.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όπως επισήµανε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη δεν θα ήταν
πλήρης εάν δεν συµπεριλάµβανε και µια εξωτερική διάσταση. Η παρούσα ανακοίνωση
περιέχει τη διάσταση αυτή και πρέπει να θεωρηθεί ως αναπόσπαστο µέρος της πρότασης της
Επιτροπής για µια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Η
αποτελεσµατική εφαρµογή της στρατηγικής αυτής απαιτεί τις συντονισµένες προσπάθειες της
Επιτροπής και των κρατών µελών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιµετωπίσει την εξωτερική διάσταση ως αναπόσπαστο µέρος της
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002. Θα εισηγηθεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ τον Αύγουστο
του 2002. Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη θα
αποτελέσει το κεντρικό θέµα στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την αειφόρο ανάπτυξη
που θα πραγµατοποιηθεί το 2002. Στις εαρινές συνόδους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα
αναθεωρείται περιοδικά η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο
ανάπτυξη. Το 2003 θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο θέσης της εφαρµογής των
αποτελεσµάτων της διάσκεψης του Γιοχάνεσµπουργκ.
Σε διεθνές επίπεδο

Η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ θα αποτελέσει
σταθµό για τη διεθνή διαδικασία αειφόρου ανάπτυξης. Το αποτέλεσµά της αναµένεται να
είναι ισορροπηµένο και να προσανατολίζεται προς το µέλλον και προς την ενεργό δράση. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει τα στοιχεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
διάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ. Θα επιδιώξει να επιδείξει πως η στρατηγική για την αειφόρο
ανάπτυξη αποτελεί µέρος της παγκόσµιας προσπάθειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει επίσης να προβάλλει περισσότερο την αειφόρο ανάπτυξη
σε όλες τις διµερείς και περιφερειακές σχέσεις της. Οι πιο αποτελεσµατικές και συναφείς
συνδέσεις ανάµεσα στους τοµείς πολιτικού διαλόγου θα διαφέρουν από εταίρο σε εταίρο. Με
τα βιοµηχανοποιηµένα κράτη, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
επικεντρωθούν στη διεύρυνση των εννοιών της οικονοµικής και πολιτικής σταθερότητας
ώστε να περιλαµβάνουν την αειφόρο ανάπτυξη. Με τις αναπτυσσόµενες χώρες, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να επιδείξει πειστικά τις πολιτικές συνδέσεις ανάµεσα στην καλή
διακυβέρνηση, τη µόνιµη µείωση της φτώχιας και την προστασία των φυσικών πόρων.
22

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί και η ίδια µια συνεχή προσπάθεια εξισορρόπησης των
εθνικών συµφερόντων µε ευρύτερα καθήκοντα, χρειάζεται να αποδείξει στις εξωτερικές της
σχέσεις ότι η πολυµέρεια δεν πρέπει να έχει στόχο τη συγκέντρωση διεθνούς υποστήριξης για
προκαθορισµένα εθνικά συµφέροντα. Ούτε µπορεί να έχει στόχο, λίγα ισχυρά κράτη να
καθορίζουν µεταξύ τους τις παραµέτρους των διεθνών διαπραγµατεύσεων, πριν τις
παρουσιάσουν στα υπόλοιπα κράτη ως τετελεσµένο γεγονός. Θα χρειαστούν συντονισµένες
προσπάθειες από όλους.
Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν τη
στρατηγική και τις ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, για να ενισχύσουν
την εξωτερική διάσταση της προσέγγισης της αειφόρου ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µε τρόπο σύµφωνο µε τη στρατηγική για την εσωτερική διάσταση, όπως επικυρώθηκε
στο Γκέτεµποργκ.
*
*

*
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