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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας
(2006/C 309/20)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 262 της ΣΕΚ, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει µε την επιστολή του επιτρόπου Ferrro-Waldner, της 22ας Απριλίου 2005, τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών,
επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαΐου 2006, µε βάση την εισηγητική έκθεση της κας Cassina.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 160 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 9 αποχές
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Πρόλογος
Η ΕΟΚΕ έχει ήδη προβεί σε δύο επί µέρους αξιολογήσεις για την
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) που αναφέρονται, η µία στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η άλλη στην
περιοχή της Μεσογείου (1). Στην παρούσα γνωµοδότηση, συνεπώς,
θα περιληφθούν µόνο ορισµένα σηµεία αυτών των εγγράφων τα
οποία θα διαβιβαστούν προς γνώση, µαζί µε το παρόν κείµενο, στις
αρχές της ΕΕ και των ενδιαφεροµένων χωρών προς ενηµέρωσή τους.

0. Περίληψη και συµπεράσµατα
0.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ)
είναι µια πολιτική µε τεράστια στρατηγική σηµασία, της οποίας οι
δυνατότητες να συµβάλει στην ειρήνη, την σταθερότητα, στις κοινές
αξίες και πολιτικές και στην προαγωγή των ανταλλαγών σε όλες τις
βαθµίδες µε τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να αξιοποιηθούν µε τη
συνεπή και υπεύθυνη εφαρµογή της.
0.2 Ιδιαίτερα, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί
συνέπεια µεταξύ:
— των εξωτερικών πολιτικών των κρατών µελών και της ΕΠΓ,
— των λοιπών δράσεων που σχετίζονται µε τις εξωτερικές σχέσεις
της Ε.Ε. και της ΕΓΠ,
— των εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών των χωρών εταίρων
και της ΕΓΠ,
— των δράσεων των διαφόρων Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής
που έχουν σχέση µε την υλοποίηση της ΕΠΓ,
— των επιλογών όσον αφορά τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. και της
στρατηγικής σηµασίας της ΕΠΓ,
(1) Η πρώτη µε θέµα «Ευρύτερη Ευρώπη — Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο
πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια σύνορά
µας» (γνωµοδότηση, εισηγήτρια: Karin ALLEWELDT (ΕΕ C 80 της
30.3.2004, σελ.. 148-155)· η δεύτερη µε θέµα «Ο ρόλος των συµβουλευτικών οργάνων και των κοινωνικοεπαγγελµατικών οργανώσεων κατά
την εφαρµογή των συµφωνιών σύνδεσης και της ευρωπαϊκής πολιτικής
γειτονίας» (θεµατική συµβολή στην ευρωµεσογειακή διάσκεψη κορυφής
των κοινωνικοεπαγγελµατικών οργανώσεων (Ιορδανία 16-17 Νοεµβρίου
2005, εισηγήτρια: Giacomina CASSINA, µε τη συνεργασία των ΟΚΣ
της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Τυνησίας, και αντιπροσωπείας των
κοινωνικοεπαγγελµατικών οργανώσεων του Μαρόκου).

— της εφαρµογής της αρχής της διαφοροποίησης (που µπορεί να
ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα µεταξύ χωρών και περιφερειών)
και της δυνατότητας δηµιουργίας συνεργιών εντός των περιφερειών και µεταξύ τους (που προωθούν τη συνεργασία και την
καλύτερη κατανόηση),
— των συγκεκριµένων µέτρων που πρέπει να υιοθετηθούν κατά
προτεραιότητα και των µεγάλων στόχων που επιδιώκονται.
0.3 Η ΕΟΚΕ ζητά από όλους τους εµπλεκόµενους θεσµικούς
φορείς να αναγνωρίσουν στην πράξη ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης
συνεπάγεται τη σαφή αποδοχή δηµοκρατικών αξιών που θα πρέπει
να τηρούνται και να προάγονται και όχι µόνο να γίνονται τυπικά
αποδεκτές: η κοινή αυτοδιάθεση πρέπει να αποτελέσει τη βασική
αρχή των σχέσεων όχι µόνο µεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών εταίρων,
αλλά επίσης στο εσωτερικό της Ε.Ε. και στις χώρες εταίρους,
µεταξύ των εθνικών διοικήσεων και των εκπροσώπων της κοινωνίας
των πολιτών. Προς τούτο, η ΕΠΓ µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά µόνο εάν συµµετέχουν συστηµατικά οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα οι κοινωνικοί και
κοινωνικο-επαγγελµατικοί φορείς των οποίων ο συµβουλευτικός
ρόλος και η διαπραγµατευτική ικανότητα πρέπει να αναγνωριστούν
ρητά και να προωθηθούν. Συνεπώς, πρέπει να εξασφαλισθούν:
— σαφείς, διαφανείς, τεκµηριωµένες και έγκαιρες πληροφορίες επί
των αποφάσεων που αφορούν την εφαρµογή της ΕΠΓ,
— χώροι, µέσα και µηχανισµοί διαβούλευσης και συµµετοχή στη
διαµόρφωση των αποφάσεων για τη διεξαγωγή αποτελεσµατικού διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών,
— πληροφορίες, µέσα και εναρµονισµένα στοιχεία για την αξιολόγηση των επιτευγµάτων, µαζί µε την ανάληψη δέσµευσης για
την περιοδική ανάληψη πρωτοβουλιών προς το σκοπό αυτό,
— δυνατότητες κατάρτισης που θα επιτρέψουν στους οργανισµούς
αυτούς να συµβάλλουν στην υλοποίηση της ΕΠΓ αποτελεσµατικά και µέσω της πρόσβασής τους στους κοινοτικούς
πόρους και προγράµµατα,
— δυνατότητες για τη δηµιουργία δικτύων διαλόγου, συνεργασίας
και παρακολούθησης της εφαρµογής της ΕΠΓ, µεταξύ οργανώσεων διαφόρων χωρών και διαφόρων περιφερειών.
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0.4 Η ΕΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση να δηµιουργήσει,
διατηρήσει και αναπτύξει σχέσεις µε τους συµβουλευτικούς οργανισµούς και τις κοινωνικο-επαγγελµατικές οργανώσεις των χωρών
εταίρων και να είναι πάντοτε πρόθυµη να λάβει υπόψη τις απόψεις
τους και να συνεργαστεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή των Περιφερειών για να συµβάλει στην υλοποίηση µιας
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, αποτελεσµατικής και
σύµφωνης προς τους στόχους της ειρήνης, σταθερότητας,
ασφάλειας και βιώσιµης ανάπτυξης.

1. Εισαγωγή
1.1 Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης, οι κοινοτικές αρχές
έλαβαν πάντα υπόψη τους την πραγµατικότητα των γειτονικών
χωρών για δύο τουλάχιστον λόγους:
— ο πρώτος, που αφορά τη θεµελιώδη πολιτική αιτία η οποία
ώθησε τις ευρωπαϊκές χώρες να ενωθούν σε µία κοινότητα, ήταν
η απαίτηση για ειρήνη, ελευθερία και σταθερότητα, τόσο εντός
όσο και εκτός του χώρου ολοκλήρωσης·
— ο δεύτερος, που αφορά τη διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης της αγοράς, υπαγορευόταν από τη διπλή αναγκαιότητα
εξασφάλισης ενός χώρου εµπορίου που να υπερβαίνει την
επικράτεια των κρατών µελών και, συνεπώς, συναλλαγών µε
κράτη που είχαν ή ακολουθούσαν δυναµικές οικονοµικής
µεγέθυνσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων συγκρίσιµες
µε τις κοινοτικές δυναµικές, προκειµένου οι συναλλαγές να
είναι γόνιµες και να µην υπόκεινται σε στρεβλώσεις, ντάµπινγκ
και/ή προστατευτικά µέτρα της µιας ή της άλλης πλευράς.
1.2 Κατά τη µακρά περίοδο διαίρεσης του κόσµου σε δύο
µπλοκ, η ετερογένεια των οικονοµιών της Ανατολικής και ∆υτικής
Ευρώπης, αλλά κυρίως η ποικιλία των πολιτικών συστηµάτων,
συνετέλεσαν δυστυχώς ώστε οι συναλλαγές (όχι µόνον τόσο οι
οικονοµικές, όσο οι πολιτιστικές, κοινωνικές και ανθρώπινες) να
µειωθούν στο ελάχιστο και οι σχέσεις µεταξύ των λαών των δύο
πλευρών της Ευρώπης να παραµείνουν, για πάνω από τέσσερις
δεκαετίες, µόνο στο πλαίσιο των διπλωµατικών επαφών ή των
επιφανειακών σχέσεων µεταξύ οργανώσεων και δήµων, µε το διπλό
αρνητικό αποτέλεσµα να παραµένουν αναλλοίωτα τα στερεότυπα
που εισήγαγε ο ψυχρός πόλεµος και να ευνοείται η υποτιθέµενη
διεθνής δηµοκρατική νοµιµότητα που οι κυβερνήσεις του σοβιετικού συστήµατος ουδόλως είχαν ή µπορούσαν να έχουν.
1.3 Ωστόσο, την ίδια αυτή περίοδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
βελτιώνει τις σχέσεις της µε τις ευρωπαϊκές γειτονικές δηµοκρατικές
χώρες (ή που πέρασαν από τη δικτατορία στη δηµοκρατία όπως η
Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία) και πραγµατοποιεί τέσσερις
διευρύνσεις (2). Με τις χώρες που δεν είχαν την προοπτική ή την
πρόθεση να προσχωρήσουν στην Κοινότητα, δηµιουργούνται
σταθερές σχέσεις µέσω ειδικών συµφωνιών: υπενθυµίζεται η
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που
δηµιουργήθηκε το 1960, ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ)
το 1994, αλλά και µια ευρύτερη σειρά διµερών συµφωνιών
(ιδιαίτερα µε τις χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου).
(2) ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία το 1973, Ελλάδα το 1981,
Ισπανία και Πορτογαλία το 1986, Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία το
1995.

C 309/97

1.4 Περί τα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της
δεκαετίας του '90, η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
αποκτά προοδευτικά µεγάλη σηµασία για την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, που κορυφώνεται µε τη θέσπιση, στη διυπουργική
διάσκεψη της Βαρκελώνης του 1995, της στρατηγικής εταιρικής
σχέσης, στη βάση συµφωνιών σύνδεσης και περιφερειακών σχεδίων:
στόχος ήταν η δηµιουργία, έως το 2010, µιας ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών, ειρήνης, ασφάλειας και ευµάρειας για όλους.
1.5 Το γεγονός όµως που άλλαξε ριζικά τη γεωπολιτική
κατάσταση της Κοινότητας — η οποία είχε δροµολογήσει την
ολοκλήρωσή των αγορών και προετοίµαζε το ενιαίο νόµισµα —
υπήρξε η απελευθέρωση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης από το σοβιετικό σύστηµα και η µετάβασή τους στη
δηµοκρατία και στην οικονοµία της αγοράς.
1.6 Η επανένωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, µε τη διεύρυνση της
1ης Μαΐου 2004, αποτελεί την µεγαλύτερη πολιτική κατάκτηση της
Ευρώπης στην µεταπολεµική ιστορία και καθιστά την ΕΕ µια
περιοχή πλουσιότερη σε ανθρώπινο, πολιτιστικό, ιστορικό, οικονοµικό και κοινωνικό δυναµικό, µε εντελώς νέα χαρακτριστικά. Αυτή
η ουσιαστική, ποσοτική και ποιοτική αλλαγή της ΕΕ επιβάλλει τη
σε βάθος κατανόηση, την αξιολόγηση, την προαγωγή και την
προάσπιση της νέας πραγµατικότητας, µε την προσαρµογή όλων
των κοινοτικών πολιτικών και, κατά συνέπεια, της πολιτικής όσον
αφορά τις σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας οφείλει τη γέννησή της στην πεποίθηση αυτή, την οποία
συµµερίζεται πλήρως η ΕΟΚΕ η οποία έχει συµβάλει στα εν λόγω
αποτελέσµατα µε την ευρεία δέσµευσή της για συνεργασία και
διάλογο µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των υποψήφιων χωρών.

2. Το αρχικό στάδιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
(ΕΠΓ)
2.1 Η ανάγκη χάραξης µιας πολιτικής γειτονίας έχει επισηµανθεί
από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων από
τα τέλη Νοεµβρίου του 2002· τον ∆εκέµβριο του ιδίου χρόνου, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης καλεί την ΕΕ να προωθήσει
τις σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες βάσει κοινών πολιτικών και οικονοµικών αξιών για να αποφύγει την εµφάνιση νέων διαχωριστικών
γραµµών στην Ευρώπη και να προωθήσει τη σταθερότητα και την
ευηµερία εντός και εκτός των συνόρων. Στην αρχή η προσοχή είχε
εστιαστεί στις σχέσεις µε τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία
και τη Μολδαβία, καθώς και στην περιοχή των µεσογειακών χωρών
εταίρων (ΜΧΕ).
2.2 Το 2003 και το 2004 η Επιτροπή δηµοσιεύει δύο
ανακοινώσεις και, πάντα το 2004, µία πρόταση κανονισµού για τη
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού µέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης (3).
(3) COM(2003) 104 τελικό — Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — «Ευρύτερη Ευρώπη —
Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα
ανατολικά και νότια σύνορά µας» — Βρυξέλλες, 11.3.2003.
COM(2004) 373 τελικό — Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ευρωπαϊκή
πολιτική γειτονίας –Έγγραφο στρατηγικής — Βρυξέλλες, 12.5.2004.
COM(2004) 628 τελικό — Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό γενικών διατάξεων
σχετικά µε τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής
Σχέσης — Βρυξέλλες, 29.9.2004.
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2.3 Πέραν των προαναφερθεισών χωρών, κατά τη διάρκεια του
2004 και κατόπιν ρητής αίτησης τριών χωρών του Νοτίου
Καυκάσου, η ΕΠΓ επεκτείνεται στην Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και
τη Γεωργία. Προηγουµένως, η Ρωσία είχε αναφέρει ότι δεν θα
συµµετείχε στην ΕΠΓ, αλλά ότι θα συνέχιζε τις σχέσεις της µε την
ΕΕ στο πλαίσιο µιας ειδικής «στρατηγικής εταιρικής σχέσης». Η ΕΠΓ
δεν εφαρµόζεται επίσης στις χώρες των Βαλκανίων που εντάσσονται
στο Σύµφωνο Σταθερότητας των Βαλκανίων και/ ή είναι υποψήφιες
όπως η Κροατία, η Τουρκία (προηγουµένως ενταγµένη στην ευρωµεσογειακή πολιτική εταιρικής σχέσης και σήµερα υποψήφια χώρα
εφόσον από τις 3 Οκτωβρίου 2005 έχουν αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις ένταξης).

2.4 Η ΕΠΓ έχει ως στόχο την από κοινού άσκηση µε τις γειτονικές χώρες σηµαντικού αριθµού πολιτικών και συνεπάγεται την
πρωταρχική δέσµευση της ΕΕ και των χωρών εταίρων (ΧΕ) υπέρ των
κοινών αξιών (αρχή της ιδίας ευθύνης ή της αυτοδιάθεσης): κράτος
δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, εδραίωση της
αρχής της ισότητας ανδρών/γυναικών, οικονοµία της αγοράς και
αειφόρος ανάπτυξη. Από τις ΧΕ ζητείται επίσης να δεσµευτούν
ειδικά για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, κατά της
εξάπλωσης των όπλων µαζικής καταστροφής, για τον σεβασµό της
διεθνούς νοµιµότητας και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

2.5 Από κοινού µε τις ΧΕ, καθορίζονται εθνικά προγράµµατα
δράσης (ΕΠ∆), ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των
διαφόρων συνοµιλητών (αρχή της διαφοροποίησης), αλλά µε κοινό
φάσµα προτεραιοτήτων που να αποσκοπούν στην προώθηση των
αξιών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Τα ΕΠ∆
εγκρίνονται κατόπιν από τα αντίστοιχα συµβούλια σύνδεσης και
εφαρµόζονται σε συνεργασία µε την ενδιαφερόµενη ΧΕ και την ΕΕ.
Η εφαρµογή των ΕΠ∆ θα ελέγχεται από την ΕΕ µέσω περιοδικών
εκθέσεων της Επιτροπής και τούτο θα επιτρέψει την προσαρµογή
της στρατηγικής ακόµη και στα αποτελέσµατα που θα έχει επιτύχει
κάθε ΧΕ.

2.6 Έως το τέλος της υφιστάµενης περιόδου δηµοσιονοµικού
προγραµµατισµού (τέλη του 2006) οι πόροι θα παρέχονται από τα
προγράµµατα TACIS και MEDA. Αντίθετα, στις δηµοσιονοµικές
προοπτικές 2007-2013, θα πρέπει να υπάρχει ένα µόνο µέσο
χρηµατοδότησης της ΕΠΓ (Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής
Σχέσης) µε χρηµατοδότηση που θα πρέπει να καθοριστεί αλλά που
θα πρέπει, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, να αντιστοιχεί
στο διπλάσιο σχεδόν των πόρων που διατίθενται σήµερα από τα
δύο προαναφερθέντα προγράµµατα.

2.7 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει δυστυχώς ότι µέχρι σήµερα η Επιτροπή
δεν έχει προτείνει ούτε στα έγγραφά της, ούτε στις διαπραγµατεύσεις για τον ορισµό των Εθνικών Προγραµµάτων ∆ράσεως (ΕΠ∆),
ορισµένα στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των κοινοτικών εξελίξεων και τα οποία έχουν στηρίξει και καταστήσει δηµοκρατική και συµµετοχική τη διαδικασία ολοκλήρωσης: απουσιάζει
ιδιαίτερα η έννοια του «κοινωνικού διαλόγου» και της «συµβουλευτικής λειτουργίας». Η ΕΟΚΕ έχει ήδη επισηµάνει τα κενά αυτά στην
Επιτροπή επανειληµµένα και αναµένει ότι όλες οι κοινοτικές αρχές
θα ενεργήσουν προκειµένου να εφαρµοστούν οι αρχές αυτές κατά
την υλοποίηση των (ΕΠ∆).
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3. Η έννοια της «γειτονίας» και τα προβλήµατα πλαισίου

3.1 Εάν η έννοια της «γειτονίας» φαίνεται διαισθητικά αρκετά
σαφής, δεν είναι καθόλου προφανής ο τρόπος µε τον οποίο µία
πολιτική που βασίζεται στη διαίσθηση αυτή, αλλά µε µεγάλες φιλοδοξίες, µπορεί να έχει την απαραίτητη στρατηγική αυστηρότητα. Η
ΕΕ, από τη φύση της, διαθέτει πράγµατι µία εξωτερική πολιτική που
παραµένει περιορισµένη δεδοµένου ότι πολλές σχετικές αρµοδιότητες διατηρούνται και ασκούνται µε ζήλο από τα κράτη µέλη
(ΚΜ). Το πρόβληµα είναι να γίνει κατανοητό ότι µια πολιτική
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ δεν στερεί από τα ΚΜ τις διεθνείς τους
στρατηγικές, αλλά αντιθέτως µπορεί να τις συµπληρώσει και να
τους προσδώσει προστιθεµένη αξία, εφόσον τα ΚΜ αναπτύξουν τη
βούληση κοινής δράσης και εφοδιαστούν µε µέσα για τον συντονισµό των δράσεών τους σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, ούτως
ώστε να εξασφαλιστεί συνοχή και αποτελεσµατικότητα στις
παρεµβάσεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε έναν συγκεκριµένο
τοµέα παρέµβασης. Στην περίπτωση της ΕΠΓ, ο στόχος αυτός
µπορεί να επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ΚΜ και η ΕΕ
επιδιώκουν µε αποφασιστικότητα τη συνοχή µε το ευρωπαϊκό
πλαίσιο και παρουσιάζονται στους συνοµιλητές ως συµπαγής οµάδα
που έχει τους ίδιους συγκλίνοντες στόχους και προτάσεις.

3.2 Η έννοια της «πολιτικής γειτονίας», αποκλείει, κατά τη
γνώµη της ΕΟΚΕ, µία καθαρά γεωγραφική ερµηνεία. Αντιθέτως, ο
ορισµός της ΕΠΓ, στα έγγραφα που αναφέρονται στην υποσηµείωση
3, αποδίδει στον όρο µία έννοια που χαρακτηρίζεται έντονα από
την κοινότητα (ή από την αναζήτηση της κοινότητας) αξιών, πολιτισµών και προθέσεων (4). Πρόκειται για µια γειτονία που ναι µεν
έχει γεωγραφικά χαρακτηριστικά, αλλά στηρίζεται κυρίως σε κοινές
πολιτικές και αξίες. Συνεπώς δεν µπορούµε προς το παρόν να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο να ζητήσουν και άλλες χώρες στο µέλλον
να ενταχθούν στην ΕΠΓ.

3.3 Μία δυσκολία που ενδεχοµένως προκύψει σε σχέση µε την
αρχή της κοινής ευθύνης για τις προς ανάληψη δράσεις, έγκειται
στο γεγονός ότι δεν τίθεται θέµα ένταξης των ΧΕ της ΕΠΓ στην ΕΕ.
Η προοπτική µιας ενδεχόµενης ένταξης θα ήταν βέβαια πολύ πιο
ελκυστική, αλλά είναι ορθό να επισηµανθεί ότι τα περιεχόµενα, η
µεθοδολογία και, αναλογικά, οι πόροι που διατίθενται για την
εκτέλεση των ΕΠ∆ είναι παρόµοιοι, αν όχι ίδιοι, µε τους πόρους
που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία ένταξης των νέων
κρατών µελών της πρόσφατης διεύρυνσης. Ακόµη και ο µηχανισµός
εφαρµογής των πολιτικών για την ανάπτυξη στις ΧΕ θα πρέπει να
έχει ως πρότυπο την εµπειρία των διαρθρωτικών πολιτικών και να
βασίζεται σε µια πολύ στενή εταιρική σχέση µεταξύ ΕΕ και ΧΕ. Ένα
από τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά της ΕΠΓ είναι η προοδευτική
διαδικασία, που αφήνει περιθώρια για ελέγχους των µεθόδων και
των µέσων που χρησιµοποιούνται, αλλά κυρίως για αξιολόγηση των
σηµαντικών εξελίξεων που θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να τροποποιήσουν το πλαίσιο των στόχων που έχουν καθοριστεί έως τώρα.
Ήδη στη «νέα φάση» της ΕΠΓ προβλέπονται ακόµα σηµαντικότερες
σχέσεις µε τις ΧΕ που εφαρµόζουν καλύτερα τα ΕΠ∆: πρόκειται για
ένα είδος «επιβράβευσης» που θα καταστήσει ακόµη στενότερες τις
οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις αλλά και, ελπίζουµε, τις σχέσεις
µεταξύ των κοινωνιών ικανοποιώντας τις ενίοτε ενθουσιώδεις
προσδοκίες των πληθυσµών των ΧΕ. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει, συνεπώς
ότι σήµερα θα ήταν σφάλµα είτε να προταθεί ένα άκαµπτο πλαίσιο
που να αποκλείει κάθε πιθανότητα ένταξης, είτε να τρέφονται
φρούδες ελπίδες.
(4) Το γεγονός ότι η Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και η Γεωργία (όχι σε άµεση
γειτονία µε την ΕΕ) ζήτησαν να ενταχθούν στην ΕΠΓ αποδεικνύει τη θέση
αυτή.
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3.4 Τον Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή δηµοσίευσε µία ανακοίνωση που περιέχει τις συστάσεις προς τις χώρες εκείνες όπου δεν
έχουν ακόµη εγκριθεί τα ΕΠ∆ (5): πρόκειται για τις τρεις χώρες του
Νοτίου Καυκάσου, καθώς και για την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 25ης Απριλίου 2005 υποστήριξε το
έγγραφο αυτό και εξέφρασε την επιθυµία να ολοκληρωθεί ταχέως ο
ορισµός των ΕΠ∆ προκειµένου να εγκριθούν από τα αρµόδια
όργανα (συµβούλια σύνδεσης) και να αρχίσει η εφαρµογή τους. Το
Συµβούλιο επέστησε επίσης την προσοχή στην ανάγκη εφαρµογής
της αρχής της διαφοροποίησης αλλά, παράλληλα, εκτίµησε τη
δήλωση των 3 χωρών του Νοτίου Καυκάσου που προτίθενται να
χρησιµοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα µέσα της ΕΠΓ για
την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας (βλέπε επίσης σηµείο
4).
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4.3 Ταυτόχρονα, πρέπει να επισηµανθεί ότι και στις τρεις
µεγάλες περιοχές που καλύπτει η ΕΠΓ υπάρχουν σαφείς, ή λανθάνουσες ή πιθανές διενέξεις. Υπάρχουν και άλλες πιέσεις στο εσωτερικό ορισµένων χωρών εταίρων, ιδιαίτερα στις χώρες όπου δεν έχει
ακόµα εδραιωθεί η δηµοκρατία. Η ανησυχία για τον αντίκτυπο των
διενέξεων αυτών στο εσωτερικό της ΕΕ είναι εύλογη, αλλά σηµαντικότερη είναι η ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των
ΧΕ και των λαών τους. Ιδιαίτερη και συνεχής προσοχή πρέπει να
δίνεται σε στοχοθετηµένες παρεµβάσεις ώστε, κατά την εφαρµογή
των ΕΠ∆, να υπάρχει σαφής προσανατολισµός στην εξάλειψη των
πηγών έντασης και διένεξης, στη δηµιουργία προϋποθέσεων για να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες και στην προώθηση της συνεργασίας
µεταξύ χωρών, οικονοµιών και λαών. Είναι ανώφελο να λεχθεί ότι
τα µέτρα αυτά πρέπει απαραιτήτως να εµπλέκουν τις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών ως πρωταγωνιστές της οικονοµικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας που αποτελεί το
απαραίτητο µέσο για την ειρηνική συµβίωση.

4. Τα προβλήµατα των διαφόρων περιοχών

4.1 Η ΕΠΓ έχει έντονα διµερή χαρακτήρα, αλλά οι περιοχές
παρέµβασης της ΕΠΓ (που γενικά µπορούν να οριστούν ως οι χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και του
Νότιου Καυκάσου) παρουσιάζουν εσωτερικές ιδιαιτερότητες που θα
πρέπει να καταστήσουν τους υπεύθυνους για την εφαρµογή της
ΕΠΓ ιδιαίτερα προσεκτικούς σε ό,τι αφορά την προώθηση
συνεργιών µεταξύ των περιοχών και των σχέσεων εντός της ίδιας
περιοχής: ο στόχος αυτός µπορεί να υλοποιηθεί µέσω στοχοθετηµένων δράσεων και κινήτρων που να καθιστούν δυνατή και
ευκταία την ανάπτυξη εσωτερικών σχέσεων και συνεργασιών στην
ίδια περιοχή, αλλά και µεταξύ διαφορετικών περιοχών. Τούτο θα
είναι προς όφελος, όχι µόνον των ίδιων των χωρών των τριών
περιοχών, που συχνά το επιζητούν ρητώς, αλλά και της ασφάλειας,
της σταθερότητας και της ειρήνης ολόκληρης της ΕΕ καθώς και
των χωρών που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΕΠΓ.
Οπωσδήποτε έχει σηµασία να διατηρηθεί η ευελιξία και ο πραγµατισµός προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή ισορροπία µεταξύ
διµερών σχέσεων και η προώθηση της συνεργασίας εντός της ίδιας
περιοχής καθώς και µεταξύ των περιφερειών.

4.2 Ο µηχανισµός εφαρµογής της ΕΠΓ συνεπάγεται έναν κάποιο
βαθµό ανταγωνισµού µεταξύ των χωρών εταίρων. Πράγµατι, µόλις
µια χώρα πλησιάζει τους στόχους που έχει καθορίσει από κοινού µε
την ΕΕ, η θέση της ως χώρας εταίρου της ΕΕ µπορεί να βελτιωθεί
(µεγαλύτερες διευκολύνσεις, µεγαλύτερη υποστήριξη σε καθοριστικής σηµασίας δράσεις, µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών, διευκολύνσεις στην κυκλοφορία των προσώπων, κλπ.). Η ανταγωνιστικότητα αυτή µπορεί επίσης να εκδηλωθεί και σε επίπεδο περιοχών
και, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιδειχτεί µεγάλη προσοχή
ώστε να µην προκληθούν απογοητεύσεις και αρνητικές θέσεις εκ
µέρους περιοχών — ή χωρών µιας περιοχής- που έχουν µεγαλύτερες δυσκολίες. Είναι πολύ σηµαντικό να ευνοηθούν οι επαφές
µεταξύ διαφορετικών χωρών και περιοχών διότι, εάν κάθε φορέας
της ΕΠΓ πειστεί ότι δεν υπηρετεί µόνο τον εαυτό του, αλλά ένα
µεγάλο κοινό εγχείρηµα, τούτο θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της
αµοιβαίας κατανόησης και στον εντοπισµό πιθανών διαύλων συνεργασίας που ίσως µέχρι σήµερα αγνοούνται. Η συµβολή της
κοινωνίας των πολιτών µπορεί να αποτελέσει δυναµικό κίνητρο.
(5) COM(2005) 72 τελικό«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο»
Ευρωπαϊκή πολιτική Γειτονίας, Συστάσεις για την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία καθώς και για την Αίγυπτο και τον Λίβανο —
Βρυξέλλες, 2.3.2005.

4.3.1 Οι διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ σε θέµατα εξωτερικών
σχέσεων θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν σε συντονισµό µε τα
διάφορα στοιχεία της ΕΠΓ. Στο σηµείο αυτό αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευαίσθητες οι σχέσεις µε τη Ρωσία στα πλαίσια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, όπως φαίνεται από την πρόσφατη κρίση
του φυσικού αερίου. Εξάλλου θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν όλες
οι επιπτώσεις και στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα (και όχι
µόνο στην περίπτωση της Ουκρανίας) που θα µπορούσε να έχει για
την ενδιαφερόµενη χώρα ή για την ΕΕ η απόκτηση του καθεστώτος
της οικονοµίας της αγοράς.

4.3.2 Θα είµαστε υποκριτές αν αποσιωπούσαµε το γεγονός ότι,
µεταξύ των στόχων της ΕΠΓ συγκαταλέγεται και η εξασφάλιση
καλών σχέσεων µε τις χώρες που µας προµηθεύουν πρώτες ενεργειακές ύλες. Αυτό δεν είναι επιλήψιµο, αλλά υπό δύο όρους: η
νόµιµη ανησυχία για την προµήθεια ενεργειακών πόρων να µην είναι
ισχυρότερη από τους στόχους για συµβατή οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη των ΧΕ και τα κράτη µέλη να επιδεικνύουν
µεγαλύτερη συνέπεια και αυθεντική βούληση για αµοιβαία συνεργασία και από κοινού επίλυση των τόσο ευαίσθητων όσο και
στρατηγικής σηµασίας προβληµάτων που συνδέονται µε τον ενεργειακό τοµέα.

4.4. Στο ίδιο πλαίσιο ιδεών και στόχων, η διασυνοριακή συνεργασία των κρατών µελών της ΕΕ µε τις ΧΕ διαδραµατίζει καθοριστικής σηµασίας ρόλο. Τα νέα κράτη µέλη συνορεύουν µε τις χώρες
που καλύπτει η ΕΠΓ και τα περισσότερα εκτίθενται µεν στις
δυσκολίες που ενδεχοµένως προκαλεί η γειτονία, ωφελούνται όµως
από τις ευκαιρίες που παρέχει. Η εφαρµογή της ΕΠΓ πρέπει
συνεπώς να έχει ως στόχο τη µείωση, στο ελάχιστο, των κινδύνων
αστάθειας (τόσο πολιτικής όσο και οικονοµικής και κοινωνικής)
αλλά κυρίως στη διευκόλυνση της µετάβασης από τις δυνητικές
θετικές ευκαιρίες σε συγκεκριµένες πολιτικές και σε αµοιβαία
χρήσιµα επιτεύγµατα. Τούτο θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη
την κοινοτική επικράτεια — που είναι πλέον σχεδόν πολύ ανοικτή
και οµοιογενής — από την άποψη καλύτερων και περισσότερων
συναλλαγών, αυξηµένης ασφάλειας και καλύτερης κατανόησης
µεταξύ των πληθυσµών.
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4.5.
Η παρούσα γνωµοδότηση δεν προτίθεται να αναλύσει την
ειδική πραγµατικότητα των διαφόρων χωρών, ούτε των διαφόρων
περιοχών, δεδοµένου ότι, όπως ελέχθη στην αρχή, η ΕΟΚΕ έχει ήδη
αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες όσον αφορά τη Μεσόγειο
και τους νέους γείτονες προς Ανατολάς. Τον Φεβρουάριο του
2006, η πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ στο Κίεβο µε τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας προκάλεσε µεγάλη ζωτικότητα στις οργανώσεις αυτές — που δείχνουν ενθουσιασµό για
την ΕΕ και έχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την ΕΠΓ — και
έδειξε ότι το έργο που έγινε µέσω της γνωµοδότησης για τους εξ
ανατολών γείτονες αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η ΕΟΚΕ είναι
αποφασισµένη να θέσει πιο διαρθρωµένους και µακρόπνοους
στόχους όσον αφορά τον διάλογο και τη συνεργασία µε τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας.

4.5.1
Σε ό,τι αφορά τη Λευκορωσία, η ΕΟΚΕ εκφράζει σοβαρές
ανησυχίες για τα πρόσφατα γεγονότα και καταδικάζει τους περιορισµούς και τις αντιδηµοκρατικές και κατασταλτικές πρακτικές που
θίγουν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Η ΕΟΚΕ, που θα
συνεχίσει να αναπτύσσει όλο και πιο στενές σχέσεις µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, καταρτίζει
γνωµοδότηση σχετικά µε το θέµα (6).

4.5.2
∆υστυχώς, η ΕΟΚΕ δεν διαθέτει άµεση ανάλυση ούτε και
σταθερές επαφές µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των
χωρών του Νοτίου Καυκάσου. Αυτή η έλλειψη θα µπορούσε να
καλυφθεί ταχέως αν ξεκινούσε µια αναλυτική µελέτη µέσω µιας
ενηµερωτικής έκθεσης ή ενδεχοµένως ειδικής γνωµοδότησης.

5. Τα µεθοδολογικά και δηµοσιονοµικά µέσα

5.1 Η µεθοδολογία για την εφαρµογή των ΕΠ∆ συνεπάγεται µία
συνεχή διεργασία διαλόγου και διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
αρχών της ΕΕ και των αρχών των ενδιαφεροµένων χωρών και, για
την υλοποίηση των δράσεων, όλοι θα πρέπει να εφαρµόσουν τις
διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στο κοινοτικό πλαίσιο. Η ΕΟΚΕ
έχει ήδη επισηµάνει την έντονη ανησυχία της, στο πλαίσιο του
προγράµµατος MEDA, για τις δυσκολίες πρόσβασης των
δικαιούχων στις σχετικές χρηµατοδοτήσεις, ιδίως δε των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (7). Οι διαδικασίες χορήγησης και
ελέγχου πρέπει να είναι εξαιρετικά αυστηρές για να αποφευχθεί η
κακή χρήση των πόρων, αλλά επίσης σαφείς και διαφανείς, (π.χ.
µετάφραση των εντύπων στις γλώσσες των παραληπτών!), απλές και
άµεσα σύµφωνες µε τους πολιτικούς στόχους της ΕΠΓ. Η
υπέρµετρη αύξηση των διαδικασιών για την πρόσβαση στους
πόρους και η πολυπλοκότητά τους στο πλαίσιο µιας καθ' όλα
γραφειοκρατικής λογικής, δεν συµβάλλει στη µεγαλύτερη συνάφεια
των προτεραιοτήτων ούτε στην αναγκαία αποτελεσµατικότητα των
δράσεων: αντιθέτως ευνοείται η «επαγγελµατική συνεργασία» που
αντιπροσωπεύουν οι επιχειρήσεις συµβούλων και η οποία καταλήγει
στην απώλεια του πλούτου της ιδιαιτερότητας και της ικανότητας
πρωτοβουλίας των εταίρων. Οι αρχές της ΕΕ επιµένουν στο γεγονός
ότι η ΕΠΓ πρέπει να εννοείται ως ειδικά διαµορφωµένη πολιτική:
(6) Πρβ την έκθεση STULIK (REX/220).
(7) Πρβ την έκθεση ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η για τη διάσκεψη Euromed της Μάλτας
(REX/113), ιδιαίτερα τα σηµεία 35 και 36.1.
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τούτο είναι πολύ σηµαντικό, υπό τον όρο να ισχύει το ίδιο και για
τις νέες µεθοδολογίες εφαρµογής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα
αντανακλούν συστηµατικά και σταθερά την οικονοµική και
κοινωνική πραγµατικότητα των διαφόρων χωρών και συνεπώς θα
είναι κατανοητές στους διάφορους κοινωνικούς φορείς.

5.1.1 Συχνά οι δυσκολίες πρόσβασης των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στα προγράµµατα και στους σχετικούς
πόρους οφείλονται, τουλάχιστον εν µέρει, στην ελλιπή ή κατά
προσέγγιση γνώση των κανονισµών και των διαδικασιών. Η
πρόσβαση σε ένα κοινοτικό πρόγραµµα ή σε µέτρα µιας πολιτικής
που προωθεί η ΕΕ δεν µπορεί να γίνει µε βάση το κριτήριο ενός
διαγωνισµού στον οποίο οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν τα
γνωστικά και οργανωτικά µέσα που είναι απαραίτητα για τη
συµµετοχή τους. Τα κοινοτικά όργανα πρέπει να αναλάβουν
συγκεκριµένες ευθύνες και να υποστηρίξουν τις κοινωνικές και
κοινωνικο-επαγγελµατικές οργανώσεις για να µπορέσουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες και τον δέοντα επαγγελµατισµό.
Μια παρόµοια δράση είχε αναλάβει η Επιτροπή, µέχρι πριν από λίγα
χρόνια, διοργανώνοντας µαθήµατα για «σχεδιαστές» σε προσιτό
κόστος. Πρόσφατα το κόστος τριπλασιάστηκε και τα µαθήµατα
είναι απρόσιτα για την πλειοψηφία των κοινωνικών φορέων που τα
χρειάζονται. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η διάδοση αυτού του τύπου
της τεχνογνωσίας µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών είναι το ίδιο απαραίτητη µε την ενίσχυση των ικανοτήτων
των διοικήσεων των ΧΕ/ΕΠΓ· συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί ως
απαραίτητη υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται δωρεάν, εάν θέλουµε
η κοινωνία των πολιτών να συµβάλει στην υλοποίηση της ΕΠΓ.

5.2 Επειδή τα ΕΠ∆ περιέχουν όλες τις πολιτικές που χαράσσουν
οι διάφοροι Επίτροποι, είναι καθοριστικής σηµασίας η ΕΠΓ να
καταστεί σχέδιο κατανοητό και αποδεκτό από όλες τις Γ∆ που θα
πρέπει να συνεργάζονται µέσω δικτύου και υπεύθυνα για να
συµβάλλουν στην επιτυχία του.

5.3 Ακόµη και ο µηχανισµός της περιοδικής αξιολόγησης, για
να είναι αποτελεσµατικός, πρέπει να περιορίζεται στα ουσιώδη, να
αποφεύγει επαναλήψεις και να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες.
Τούτο θα καταστήσει αποτελεσµατικότερη και γονιµότερη την
εφαρµογή της ΕΠΓ από την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών που
παραµένει ο αναντικατάστατος φορέας για την επιτυχία αυτής και
οποιασδήποτε άλλης πολιτικής (πρβ. σηµείο 6). Προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στα κριτήρια που πιστοποιούν τη δηµοκρατική
πρόοδο του ενδιαφερόµενου ΚΜ και τον σεβασµό των αξιών και
των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Προτεραιότητα ως προς τη µέθοδο
θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ενός συστήµατος συλλογής
δεδοµένων και στατιστικών µέσω δικτύου που να επιτρέπει την
ακριβή και συγκρίσιµη αξιολόγηση των επιτευγµάτων κάθε εµπλεκόµενου κράτους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µια κάποια
παραλληλία των εκθέσεων αξιολόγησης που θα χρησιµεύει τόσο
στη διαδικασία αξιολόγησης των καλύτερων εφαρµογών όσο και
στον καθορισµό των προτεραιοτήτων που απαιτούν µεγαλύτερη ή
διαφορετική υποστήριξη.
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5.4 Έστω και αν η ΕΕ αποτελεί τον κυριότερο εµπορικό εταίρο
των ΧΕ της ΕΠΓ οι πόροι του προϋπολογισµού της ΕΕ για τη
συνεργασία είναι, ενίοτε και σε µερικές χώρες, µικρότεροι από τους
πόρους άλλων παγκόσµιων φορέων, αλλά οι εταίροι µας πλειστάκις
έχουν αναγνωρίσει ότι η ολοκληρωµένη παρέµβαση της Ευρώπης
είναι ποιοτικά σηµαντικότερη για την ανάπτυξή τους, ότι η παρέµβαση αυτή συµβάλλει στη σταθεροποίηση ορισµένων κατακτήσεων,
ενισχύει τις ικανότητες και δηµιουργεί µία εταιρική σχέση όπου ο
κάθε φορέας θεωρείται ως απόλυτα υπεύθυνος και αξιοπρεπής
ισότιµος εταίρος και ποτέ ως αποδέκτης βοήθειας που κατόπιν είναι
κατά το µάλλον ή ήττον υποχρεωµένος να συναινέσει σε στόχους
µε τους οποίους δεν συµφωνεί.

5.5 Οι προσδοκίες των εταίρων µας δεν πρέπει να διαψευστούν.
Τούτο σηµαίνει ανάληψη ευθυνών από όλους τους κοινοτικούς
φορείς, και ιδίως των κρατών µελών, που έχουν την αρµοδιότητα
για θέµατα προϋπολογισµού. Είναι σηµαντικό οι δηµοσιονοµικές
προοπτικές 2007/2013 να αξιοποιήσουν αυτή την πολιτική, η
οποία είναι θεµελιώδους σηµασίας τόσο για την ανάπτυξη και την
ασφάλεια στο εσωτερικό της ΕΕ, όσο και για την ενίσχυση του
διαµεσολαβητικού της ρόλου στην παγκόσµια σκηνή. Η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης θα συµβάλλει στην καλύτερη κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων, δεδοµένου ότι οι επενδυτές θα
µπορούν να κινούνται σε ένα πλαίσιο συνοχής και ασφάλειας.
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6.2 Με βάση την εµπειρία και τις εργασίες της ΕΟΚΕ, καθώς και
τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στις γνωµοδοτήσεις οι οποίες
παρατίθενται στην υποσηµείωση 1, θα αναφέρουµε εδώ µόνο τις
δράσεις που η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητες για την επίτευξη του
στόχου της αποτελεσµατικής και κοινωνικά συµµετοχικής
υλοποίησης της ΕΠΓ.

6.3

Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή:

— να εξασφαλίσει ισχυρή εσωτερική συνεκτικότητα µεταξύ των
διαφόρων Γ∆ που ασχολούνται µε τις διάφορες πτυχές της ΕΠΓ,
επιζητώντας συνεργασία, εργασία σε δίκτυο και προώθηση των
ορθών πρακτικών·

— να υποστηρίξει ανοικτά µε τις κυβερνήσεις των ΧΕ της ΕΠΓ την
ανάγκη συµµετοχής στην εφαρµογή των ΕΠ∆ των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών, µε την εισαγωγή ενός κριτηρίου
που να αφορά τη συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που
επέτυχαν οι διάφορες ΧΕ της ΕΠΓ·

— να παράσχει στους κοινωνικούς και κοινωνικοεπαγγελµατικούς
φορείς την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη βέλτιστη και ορθή
χρήση των πόρων που διατίθενται στην ΕΠΓ, ούτως ώστε οι
φορείς αυτοί να µπορούν να ελέγχουν την εφαρµογή των ΕΠ∆
στη χώρα τους και στη συνέχεια να υποβάλλουν προτάσεις·

6. Η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΠΓ

6.1 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η επιτυχία της ΕΠΓ συνδέεται
άµεσα µε την ικανότητα όλων των θεσµικών φορέων να συµβάλλουν
ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συµµετέχουν
στην εφαρµογή των ΕΠ∆, πράγµα που το έχει αιτιολογήσει ευρέως
σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της όπως για παράδειγµα σε όλες
τις γνωµοδοτήσεις της για τη διαδικασία διεύρυνσης (8). Καλό θα
ήταν, η Επιτροπή να δώσει ένα σαφέστερο µήνυµα προς αυτή την
κατεύθυνση, προτείνοντας κριτήρια, διαδικασίες και µέσα για την
συµπερίληψη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην
εφαρµογή των ΕΠ∆. Υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο
σηµείο 3.3, η εµπειρία της διεύρυνσης αποτελεί ένα σηµαντικό
σηµείο αναφοράς για τη συµµετοχή των κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων των υποψήφιων χωρών στη διαδικασία διαπραγµάτευσης και για τη διεξαγωγή διαλόγου µεταξύ των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών των χωρών της ΕΕ και των αντίστοιχων
οργανώσεων των υποψήφιων χωρών. Ενώ η πρώτη από τις δυναµικές αυτές διαδικασίες έχει υλοποιηθεί, ειδικότερα σε ορισµένες
υποψήφιες χώρες που σήµερα είναι µέλη, η δεύτερη έχει αφεθεί
στην πρωτοβουλία οργανώσεων, ιδρυµάτων και συµβουλευτικών
οργάνων, ιδιαίτερα της ΕΟΚΕ. Αντίθετα, κατά την υλοποίηση της
ΕΠΓ θα είναι απαραίτητο να διαρθρωθεί και να εξασφαλισθεί αυτή
η συµµετοχή.
(8) Από τις πλέον πρόσφατες, βλέπε την γνωµοδότηση του τµήµατος REX
αρ. 208, εισηγητής Pezzini

— να παράσχει σαφή και αποτελεσµατικά κριτήρια για αξιολόγηση
στηριζόµενη στην ύπαρξη κοινών αξιών ως προτεραιότητα για
την εφαρµογή της ΕΠΓ·

— να παράσχει πληροφορίες και τεκµηρίωση για τις συνεδριάσεις
που προβλέπονται στο πλαίσιο των συµφωνιών σύνδεσης στις
οποίες θα εξεταστεί η εφαρµογή των ΕΠ∆ (ειδικότερα, το
χρονοδιάγραµµα και τις ηµερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων
αυτών) και ενθαρρύνει την πραγµατοποίηση συναντήσεων
ενηµέρωσης και διαβούλευσης πριν και µετά από τις συνεδριάσεις αυτές·

— να προτείνει ένα µέσο που να διευκολύνει τη χορήγηση αδειών
σε πολίτες των ΧΕ της ΕΠΓ που προτίθενται να µεταβούν στην
ΕΕ για σπουδές, πρωτοβουλίες κατάρτισης και έρευνας, επαφές
µε οµόλογες οργανώσεις, επιχειρήσεις, κ.λ.π.·

— να στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ για τη διασφάλιση του
συντονισµού των συµβουλευτικών οργανισµών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν δεσµευτεί να
συµµετέχουν στην εφαρµογή των ΕΠ∆, ιδιαίτερα δε µε τη
χρηµατοδότηση µιας ετήσιας κοινωνικο-επαγγελµατικής
διάσκεψης (ανάλογης µε την ευρωµεσογειακή διάσκεψη που
διοργανώνει η ΕΟΚΕ εδώ και 10 έτη) που να αξιολογεί τη
σφαιρική υλοποίηση της ΕΠΓ και να επιτρέπει στις οργανώσεις
που συµµετέχουν να αντιπαρατίθενται σε ένα γενικό πλαίσιο και
όχι µόνον σε διµερές επίπεδο ή σε επίπεδο περιοχής.
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Η ΕΟΚΕ ζητά από τις κυβερνήσεις των ΚΜ/ΕΕ:

— να εισαγάγουν µια µέθοδο συστηµατικής σύγκρισης για να
εξασφαλίσουν συνέπεια και αποτελεσµατικότητα µεταξύ των
επιµέρους εθνικών εξωτερικών πολιτικών και της ΕΠΓ,
προκειµένου να δηµιουργηθεί µία κρίσιµη µάζα που να µην
αποτελείται µόνο από πόρους, αλλά κυρίως από πρωτοβουλίες
που συµβάλλουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων για
όλους τους ενδιαφερόµενους·
— να προσανατολίσουν τις εξωτερικές τους πολιτικές σε µια
εφαρµογή της ΕΠΓ που να αξιοποιεί τη συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών τόσο στις ΧΕ/ΕΠΓ, όσο και σε
εθνικό επίπεδο, ακόµη και µε τη συνδροµή των πολιτικών
αναπτυξιακής συνεργασίας και τη δηµιουργία εταιρικών
σχέσεων και δικτύων µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών που δρουν στο πεδίο αυτό·
— να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στα
πλαίσια της ΕΠΓ είναι συνεπείς προς τις πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνονται εντός των πολυµερών διεθνών οργανώσεων·
— να παρέχουν όλες τις πληροφορίες για τις εθνικές κυβερνητικές
θέσεις στις ηµερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των συµφωνιών σύνδεσης·
— να δεσµευτούν ότι θα προωθήσουν και θα διευκολύνουν την
πρόσβαση στα εθνικά πανεπιστήµια των σπουδαστών από τις
ΧΕ/ΕΠΓ·
— να οργανώσουν, σε εθνικό επίπεδο, ηµερίδες ενηµέρωσης σε
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (δύο κατ' έτος) για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της ΕΠΓ και για τις αξιολογήσεις αυτής
της σηµαντικής πολιτικής.
6.5

Η ΕΟΚΕ ζητά από τις κυβερνήσεις των ΧΕ της ΕΠΓ:

— να επιδιώξουν τη µέγιστη συνέπεια µεταξύ των διµερών και
πολυµερών εξωτερικών πολιτικών τους και των υποχρεώσεων
που αναλήφθηκαν στα πλαίσια της ΕΠΓ·
— να διασφαλίσουν σαφή και σταθερή ενηµέρωση για την πορεία
της εφαρµογής των ΕΠ∆ στις οργανώσεις των κοινωνικών
εταίρων και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των χωρών τους,
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην σχετική
βιβλιογραφία·
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— να διαβουλεύονται συστηµατικά µε τα συµβουλευτικά όργανα –
όπου υπάρχουν- για τις αποφάσεις που προβλέπεται να
ληφθούν τόσο για την εφαρµογή των ΕΠ∆, όσο και για τις
αξιολογήσεις και τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες φάσεις στην
πορεία των σχέσεων του ενδιαφερόµενου κράτους µε την ΕΕ·
— να θεσπίσουν, στις ΧΕ της ΕΠΓ όπου δεν υπάρχουν συµβουλευτικά όργανα, ένα µέσο που να ευνοεί και να συντονίζει τη
συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη
διαµόρφωση των αποφάσεων που αφορούν την εφαρµογή των
ΕΠ∆ και την εποπτεία των δράσεων που έχουν αναληφθεί·
— να προωθήσουν τη διάρθρωση της διαβούλευσης και της
συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών ακόµη και σε περιφερειακό επίπεδο ούτως ώστε η ΕΠΓ να αποτελέσει ένα µέσο
ανάπτυξης και εκ νέου εξισορρόπησης του οικονοµικού και
κοινωνικού συστήµατος στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.
6.6 Η ΕΟΚΕ καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
των ΕΧ της ΕΠΓ:
— να αναλάβουν τη δέσµευση να γνωρίσουν, αξιολογήσουν και
παρέµβουν στην εφαρµογή της ΕΠΓ στη χώρα τους, είτε επιµένοντας να λάβουν πληροφορίες και να αποκτήσουν τη δυνατότητα συµµετοχής των κυβερνήσεών τους, είτε συνεργαζόµενες
µε την ΕΟΚΕ για να επισηµάνουν τις προτεραιότητες που
εντοπίστηκαν και να τις καταστήσουν γνωστές στις κοινοτικές
αρχές·
— να είναι διαθέσιµες για την πραγµατοποίηση διαρθρωµένου
διαλόγου είτε µε την ΕΟΚΕ, είτε µε τους συµβουλευτικούς
οργανισµούς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των άλλων ΧΕ της ΕΠΓ, ώστε να δηµιουργηθεί ευρύ δίκτυο
παρακολούθησης της εφαρµογής της ΕΠΓ και να ευνοηθεί η
αµοιβαία γνωριµία µεταξύ οργανώσεων και η διάδοση των
ορθών συµµετοχικών πρακτικών.
6.7 Από την πλευρά της η ΕΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση να
παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρµογή της ΕΠΓ στις
διάφορες περιοχές και να αναπτύξει όλες τις πιο αποτελεσµατικές
µορφές συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή των Περιφερειών για να συµβάλει στην συµµετοχή των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή την σηµαντική
πολιτική.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

