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Περίληψη:  Η  µελέτη  µας  αποτελείται  από  πέντε  κεφάλαια.  Στο  πρώτο  

παρουσιάζουµε την  σηµασία  της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  Γειτονίας  και  τους  

λόγους  που  την  µελετάµε.  Στο  δεύτερο  παρουσιάζουµε  περιληπτικά  την  Ευρω-

Μεσογειακή  Συνεργασία  και  τι  έχει  πετύχει  µέχρι  σήµερα,  καθώς  και  πως  

φτάσαµε  στη  νέα  πολιτική.  Στο  τρίτο  κεφάλαιο  παρουσιάζουµε  την  δοµή  και  

τις  διαδικασίες  της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  Γειτονίας  και  στο  τέταρτο  κάποια  

από  τα  επιµέρους  προβλήµατα  που  παρουσιάζονται  στην  Ανατολική  ∆ιάσταση  

της  πολιτικής.  Τέλος  στο  πέµπτο  προσπαθούµε  να   εξάγουµε  κάποια  

συµπεράσµατα.                           

 

Βιογραφικό  Σηµείωµα: Λέγοµαι  Ειρηναίος  Κοµπολάκης.  Γεννήθηκα  το  1981  

στην  Αθήνα.  Μεγάλωσα  στο  Ηράκλειο.  Το  2001  άρχισα  να  φοιτώ  στο  Τµήµα  

Πολιτικής  Επιστήµης  της  Σχολής  Κοινωνικών  Επιστηµών  του  Πανεπιστηµίου  

Κρήτης  στο  Ρέθυµνο.  Το  τελείωσα  µε  άριστα  το  2005  οπότε  άρχισα  να  φοιτώ  

στο  µεταπτυχιακό  πρόγραµµα  Πολιτική  Ανάλυση  και  Πολιτική  Θεωρία  του  

ίδιου  τµήµατος.           
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Η  ΕΕ  το  2004  προχώρησε  σε  µια  ιστορική  διεύρυνση.  ∆έκα  νέα  κράτη  

έγιναν  µέλη  της.  Αυτό  δηµιουργούσε  νέες  συνθήκες  αλλά  και  νέες  προσδοκίες  

πλέον  για  την  πολιτική  της  Ένωσης.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  δηµιουργήθηκε  η  

Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας  σαν  µια  απάντηση  της  ΕΕ  σε  αυτή  τη  νέα  

κατάσταση.  ∆ηµιουργήθηκε  για  να  διαχειριστεί  τις  σχέσεις  µε  τους  νέους  

γείτονες  που  έφερε  η  διεύρυνση  αλλά  και  µε  τους  παλιούς.  Για  να  κάνει  κάτι  

τέτοιο  στηρίχτηκε  στις  υπάρχουσες  δοµές  κυρίως  της  Ευρω-Μεσογειακής  

Συνεργασίας. 

     Η  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας  θα  λέγαµε  ότι  αποτελεί  κάτι  καινούργιο  

στις  εξωτερικές  σχέσεις  της  Ένωσης.  Πρώτων  έχει  να  κάνει  πλέον  µε  όλους  

τους  γείτονες  βάζοντάς  τους  στις  ίδιες  διαδικασίες.  Προς  το  παρών  υπήρχαν  

δύο  παράλληλες  πολιτικές.  Εκείνη  της  απλής  συνεργασίας  όπως  στην  Μεσόγειο  

και  εκείνη  της  προενταξιακής  συνεργασίας  που  εφαρµόστηκε  στην  Ανατολική  

Ευρώπη.  Τώρα  µε  τη  νέα  πολιτική  πλέον  όλες  οι  χώρες  µπαίνουν  στο  ίδιο  

καθεστώς.  ∆εύτερον  και  πιο  σηµαντικό  η  πολιτική  αυτή  έχει  µια  πιο  

επικεντρωµένη  προσέγγιση.  Επικεντρώνεται  στα  προβλήµατα  κάθε  εταίρου  

χωριστά  χρησιµοποιώντας  ένα  νέο  εργαλείο,  αυτό  του  σχεδίου  δράσεως. 

     Γενικά  η  νέα  πολιτική  είναι  πιο  ‘ατοµική’  εφόσον  προσπαθεί  να  λύσει  τα  

προβλήµατα  κάθε  εταίρου  χωριστά.  Χωρίς  όµως  να  χάσει  τον  περιφερειακό  της  

χαρακτήρα.  Και  αυτό  είναι  το  στοιχείο  που  την  κάνει  να  ξεχωρίζει  από  τις  

µέχρι  τώρα  πολιτικές  της  ΕΕ  στην  ευρύτερη  περιοχή  της.  Γι  αυτό  και  αξίζει  

τον  κόπο  να  την  µελετήσουµε. 

     Θα  λέγαµε  ότι  η  σηµασία  της  πολιτικής  αυτής  είναι  διπλή.  Από  την  µία  

έρχεται  σαν  µια  απάντηση  στην  νέα  πολιτική  συγκυρία  που  δηµιούργησε  η  
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διευρυµένη  ΕΕ  στην  Ευρώπη.  Με  άλλα  λόγια  η  ΕΕ  µέσω  αυτής  της  πολιτικής  

λέει  ότι  πλέον  δεν  είναι  λύση  ή  στόχος  η  ένταξη  σαν  µέλη  στους  κόλπους  

της.  Η  λύση  για  µια  ασφαλή  Ευρώπη  αλλά  και  µια  σταθερή  και  βιώσιµη  ΕΕ  

είναι  η  σταθεροποίηση  και  η  ανάπτυξη  που  προτείνει  η  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  

Γειτονίας.  Από  την  άλλη  για  πρώτη  φορά  η  ΕΕ  ασχολείται  τόσο  εντατικά  και  

επικεντρωµένα  στην  άµεση  γειτονιά  της.  Και  µπορεί  να  το  έκανε  ήδη  µε  την  

Μεσόγειο  αλλά  τώρα  πλέον  προσεγγίζει  και  την  Μαύρη  Θάλασσα.  Μια  

περιοχή  µε  µεγάλη  σηµασία  αφού  συνδέεται  µε  θέµατα  ενέργειας. 

     Για  τους  παραπάνω  λόγους  έχει  πιστεύουµε  σηµασία  να  µελετήσουµε  αυτή  

την  πολιτική  που  ξεκινάει  το  2007.  Στην  εργασία  µας  προσπαθούµε  να  

κάνουµε  κάτι  τέτοιο  παρόλο  που  υπάρχουν  δυσκολίες  αφού  πρόκειται  για  ένα  

αντικείµενο  που  προς  το  παρών  είναι  σε  επίπεδο  διακηρυγµένων  στόχων  και  

καλών  προθέσεων. 

     Ξεκινάµε  παρουσιάζοντας  την  σηµασία  της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  Γειτονίας  

και  τους  λόγους  που  την  µελετάµε  στο  πρώτο  κεφάλαιο.  Στο  δεύτερο  

παρουσιάζουµε  περιληπτικά  την  Ευρω-Μεσογειακή  Συνεργασία  και  τι  έχει  

πετύχει  µέχρι  σήµερα,  καθώς  και  πως  φτάσαµε  στη  νέα  πολιτική.  Στο  τρίτο  

κεφάλαιο  παρουσιάζουµε  την  δοµή  και  τις  διαδικασίες  της  Ευρωπαϊκής  

Πολιτικής  Γειτονίας  και  στο  τέταρτο  κάποια  από  τα  επιµέρους  προβλήµατα  που  

παρουσιάζονται  στην  Ανατολική  ∆ιάσταση  της  πολιτικής.  Τέλος  προσπαθούµε  

να   εξάγουµε  κάποια  συµπεράσµατα.                           
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο 

Γιατί  µελετούµε  την  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας;   

     Με  την  διεύρυνση  της  1ης  Μαΐου  του  2004  η  ΕΕ  ολοκλήρωσε  µια  ιστορική  

διαδικασία  που  κράτησε  σχεδόν  µια  δεκαετία.  ∆έκα  νέα  κράτη  -κυρίως  µικρά  

σε  µέγεθος  και  πληθυσµό1-  έγιναν  µέλη  της.  Αυτό  έφερε  την  ΕΕ  µπροστά  σε  

νέα  δεδοµένα.  Πλέον  αποκτούσε  νέα  σύνορα  µε  χώρες  που  δεν  ήταν  σε  

διαδικασία  ένταξης.  Αυτό  άλλαζε  τα  δεδοµένα  για  την  Ένωση  γιατί  πλέον  θα  

έπρεπε  να  αντιµετωπίσει  µε  διαφορετικό  τρόπο  τους  νέους  της  γείτονες.  

Επιπλέον  αποκτούσε  σύνορα  και  στην  ξηρά.  Μέχρι  τότε  είχε  θαλάσσια  σύνορα  

µε  τις  χώρες  της  Νότιας  Μεσογείου. 

     Η  νέα  αυτή  κατάσταση  οδήγησε  στην  απόφαση  της  δηµιουργίας  µιας  νέας  

πολιτικής  για  όλες  τις  νέες  και  παλιές  γειτονικές  χώρες  της  ΕΕ.  Η  πολιτική  

αυτή  ονοµάστηκε  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας  (ΕΠΓ)  και  περιλαµβάνει  όλες  

τις  χώρες  τις  Νότιας  Μεσογείου,  τα  Νέα  Ανεξάρτητα  Κράτη  της  Ανατολικής  

Ευρώπης,  τις  τρεις  χώρες  του  Βόρειου  Καυκάσου2  καθώς  και  την  Ρωσία3.  

Όµως  ποια  είναι  η  σηµασία  της  συγκεκριµένης  πολιτικής  και  ποιος  είναι  ο  

λόγος  να  την  µελετήσουµε; 

 

                                                 
1 Πρόκειται  για  την  Κύπρο, τη  Μάλτα, την  Ουγγαρία, την  Τσεχία, την  Σλοβενία, την  Σλοβακία, 

την  Πολωνία, την  Εσθονία, την  Λετονία  και  την  Λιθουανία.  ∆ηλαδή  κράτη  που  αν  εξαιρέσεις  

την  Πολωνία  ο  πληθυσµός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  10  εκατοµµύρια.   

2 Περιλαµβάνει  και  χώρες  που  δεν  έχουν  δηµοκρατικά  καθεστώτα  όπως  τη  Λιβύη  και  την  

Λευκορωσία  που  προς  το  παρόν  έχει  απλά  ανακοινωθεί  η  συµµετοχή  τους  στην  ΕΠΓ.   

3 Η  Ρωσία  δεν  έχει  ενταχθεί  στις  διαδικασίες  της  ΕΠΓ  αλλά  έχει  συµφωνήσει  για  τη  

δηµιουργία  ενός  χώρου  4  ελευθεριών  µε  την  Ένωση.  Ωστόσο  συνορεύει  µε  την  ΕΕ  και  

επιπλέον  είναι  από  τις  χώρες  που  έχουν  κεντρικό  ρόλο  στην  παγκόσµια  πολιτική  σκηνή.       
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1.1 Η    διαδικασία  δηµιουργίας  πολιτικής  της  ΕΕ 

     Σήµερα  υπάρχει  µια  τάση  στον  παγκόσµιο  πολιτικό  χάρτη  δηµιουργίας  

περιφερειακών  συνεργασιών.  Αυτή  η  τάση  ξεκινάει  από  µια  γενικότερη  

αντιµετώπιση  των  κρατών  απέναντι  στους  γείτονές  τους.  Οι  νέες  παγκόσµιες  

τάσεις  δηµιουργούν  προβλήµατα.  Για  να  αντιµετωπιστούν  αυτά  τα  προβλήµατα  

λοιπόν  οι  κυβερνήσεις  προωθούν  τη  συνεργασία  µε  τους  γείτονες  τους  εφόσον  

διαπιστώνουν  ότι  «η  δράση  και  η  αδράνεια  ενός  γείτονα  σε  ένα  διασυνοριακό  

πρόβληµα  άµεσα  επηρεάζει  τις  δικές  τους  πολιτικές»4.  Γι  αυτό  «για  να  

παρέχουν  κράτη  µε  πολιτική  σταθερότητα,  ανθρώπους  µε  προσωπική  ασφάλεια,  

κοινωνίες  µε  οικονοµική  ανάπτυξη,  και  οµάδες  µε  κοινωνική  και  πολιτισµική  

προστασία,  η  συνεργασία  µε  τις  γειτονικές  χώρες  έχει  από  την  µεγαλύτερη  

σπουδαιότητα  στους  δηµιουργούς  εθνικής  πολιτικής»5. 

     Αυτό  είναι  θα  λέγαµε  και  το  κύριο  στοιχείο  της  πολιτικής  της  ΕΕ  εντός  

και  εκτός  των  συνόρων  της.  Από  την  µέχρι  τώρα  εµπειρία  που  έχουµε  από  τις  

διάφορες  πολιτικές  της  Ένωσης  διαπιστώνουµε  ότι  κύρια  επιδίωξη  είναι  η  

δηµιουργία  σταθερότητας  και  ασφάλειας.  Και  αυτό  σε  µεγάλο  βαθµό  έχει  

επιτευχθεί  στα  Κράτη-Μέλη  της  ΕΕ.  Αλλά  ακόµα  και  στις  εξωτερικές  σχέσεις  

της  η  ΕΕ  ακολουθεί  το  ίδιο  πρότυπο.  Ας  δούµε  για  παράδειγµα  την  

Ευρωµεσογειακή  Συνεργασία.  Η  βάση  αυτής  της  πολιτικής  είναι  η  δηµιουργία  

σταθερότητας  στο  Νότο  της  Μεσογείου  για  να  αντιµετωπιστεί  το  πρόβληµα  

κυρίως  της  µετανάστευσης  αλλά  και  της  εγκληµατικότητας  και  της  

τροµοκρατίας.  Αυτός  είναι  ο  άξονας  που  κινείται  και  η  ΕΠΓ. 

                                                 
4 Βλ.  Attina  Fulvio,  The  Euro-Mediterranean  Partnership  Assessed:  The  realist  and  Liberal  

Views,  στο  “European  Foreign  Affairs  Review”,  τοµ. 8,  νο.2,  2003,  σελ.183. 

5 Βλ. ο.π. 
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     Όµως  µε  την  µεγάλη  διεύρυνση  του  2004  η  ΕΕ  δηµιούργησε  ένα  ζήτηµα  

οµοιογένειας  στους  κόλπους  της.  Από  τη  µία  έχουµε  την  είσοδο  πολλών  

µικρών  κρατών  και  από  την  άλλη  τη  δηµιουργία  ενός  ‘µετώπου’  νέων  

γειτόνων  που  αντιµετωπίζουν  πολλά  εσωτερικά  προβλήµατα  και  δεν  έχουν  την  

σταθερότητα  που  υπήρχε  στα  κράτη  της  Ανατολικής  Ευρώπης  πριν  γίνουν  µέλη  

της  ΕΕ.  Άλλωστε  σε  πολλά  υπάρχουν  εσωτερικές  συγκρούσεις.  Αναφέρουµε  

ενδεικτικά  την  περιοχή  της  Τρανσίστριας  στην  Μολδαβία  ή  την  σύγκρουση  

Ευρωπαϊστών  και  µη-Ευρωπαϊστών  που  οδήγησε  τελικά  στην  ‘πορτοκαλή  

επανάσταση’  στην  Ουκρανία. 

     Σε  αυτό  το  περιβάλλον  η  ΕΕ  αντιµετωπίζει  «ένα  υπαρξιακό  δίληµµα,  θύµα  

της  ίδιας  της  της  επιτυχίας.  Πως  η  ΕΕ  θα  ορίσει  τη  φύση  και  την  έκταση  των  

µελλοντικών  της  συνόρων,  που  σηµαίνει  να  ορίσει  την  κύρια  ουσία  και  

ταυτότητάς  της»6.  ∆ηλαδή  να  µπορέσει  να  ορίσει  τι  ακριβώς  σηµαίνει  ΕΕ  ώστε  

να  µπορέσει  να  κάνει  και  πιο  ουσιαστική  την  παρουσία  της  στην  παγκόσµια  

πολιτική  σκηνή.  Και  εδώ  τίθεται  το  ερώτηµα  αν  τελικά  η  ΕΕ  σταµατά  στην  

Ανατολική  Ευρώπη  ή  θα  πρέπει  να  συµπεριλάβει  αργότερα  και  χώρες  όπως  

την  Ουκρανία  ας  πούµε. 

1.2 Ο  ρόλος  της  ΕΕ  στην  Ήπειρο 

     Η  ΕΕ  λειτούργησε  κατά  το  παρελθόν  ως  πόλος  έλξης  για  πολλές  χώρες.  

Αυτό  αποτέλεσε  και  αποτελεί  και  µέχρι  σήµερα  ένα  πολύ  καθοριστικό  κίνητρο  

για  να  υπάρξει  σταθερότητα  στις  περιοχές  της  Ευρώπης  που  υπάρχουν  ακόµα  

συγκρούσεις  και  µάλιστα  έντονες  όπως  είναι  τα  ∆υτικά  Βαλκάνια.  Άλλωστε  

ήδη  η  Κροατία  έχει  κάνει  αίτηση  ένταξης  στην  ΕΕ και  σύντοµα  ίσως  

                                                 
6 Βλ.  Emerson  Michael, European  Neighbourhood  Policy:  Strategy  or  Placebo?,  CEPS  Working  

Document, νο.215,  Νοέµβριος  2004,  σελ. 1.     
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ακολουθήσουν  και  οι  υπόλοιπες  χώρες  της  περιοχής.  Αυτή  η  προοπτική  είναι  

και  το  µόνο  κίνητρο  ίσως  για  πολλές  χώρες  ώστε  να  προχωρήσουν  σε  

αλλαγές.  Το  έχει  πει  ξεκάθαρα  ο  Prodi «για  πολλές  από  τις  χώρες  στην  

µελλοντική  µας  «αυλή»  η  ΕΕ  είναι  η  µόνη  προοπτική»7. 

     Σε  αυτό  έρχεται  να  παίξει  καθοριστικό  ρόλο  η  διεύρυνση  του  2004.  Όπως  

είχε  πει  ο  Verheugen  σε  µία  οµιλία  του  το  2003  «η  διεύρυνση  παρέχει  µια  

επιτυχία  στην  επέκταση  της  περιοχής  σταθερότητας  και  ευηµερίας  στην  

Ευρώπη.  Ωστόσο,  αυτή  η  περιοχή  µπορεί  µόνο  να  είναι  σταθερή  αν  επεκταθεί  

επίσης  στους  γείτονες  µας»8. 

     Σε  αυτή  τη  λογική  κινείται  και  η  νέα  πολιτική  στις  εξωτερικές  σχέσεις  της  

Ένωσης  που  εξετάζουµε  εδώ.  Στο  έγγραφο  που  φέρει  τον  τίτλο  «Μια  ασφαλής  

Ευρώπη  σ’ έναν   καλύτερο  κόσµο»9  η  ΕΕ  τονίζει  ότι  «οι  βίαιες  συγκρούσεις  

µεταξύ  των  γειτόνων  µας,  τα  αδύναµα  κράτη  όπου  ανθεί  το  οργανωµένο  

έγκληµα,  οι  δυσλειτουργικές  κοινωνίες  ή  οι  δηµογραφικές  εκρήξεις  έξω  από  

την  πόρτα  µας  συνεπάγονται  προβλήµατα  και  για  την  Ευρώπη.»  Εποµένως  η  

δηµιουργία  ενός  ασφαλούς  περιβάλλοντος  στα  γειτονικά  κράτη  θα  κάνει  καλό  

και  στην  ίδια  την  ΕΕ. 

     Και  έχοντας  αυτό  εις  γνώσιν  της  η  ΕΕ  συνεχίζει  λέγοντας  «Καθήκον  µας  

είναι  να  προωθήσουµε  την  εδραίωση  ενός  δακτυλίου  καλοκυβερνώµενων  χωρών  

στα  ανατολικά  και  τα  µεσογειακά  σύνορα  της  Ένωσης,  µε  τις  οποίες  να  

                                                 
7 Βλ.  Prodi  Romano,  A  Wider  Europe- A  Proximity  Policy  as  the  key  to  stability,  Οµιλία  

6/12/2002. 

8 Βλ.  Verheugen  Gunter,  EU  Enlargement  and  the  Union’s  Neighbourhood  Policy,  Οµιλία  27  

Οκτωβρίου  2003,  σελ. 4.   

9 Βλ.  Μια  ασφαλής  Ευρώπη  σ’ έναν  καλύτερο  κόσµο,  Ευρωπαϊκή  Στρατηγική  Ασφάλειας,  

Βρυξέλλες,  12  ∆εκεµβρίου  2003,  σελ. 7. 
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έχουµε  στενές  σχέσεις  αρµονικής  συνεργασίας.  ∆εν  είναι  προς  το  συµφέρον  

µας  να  δηµιουργηθούν  µε  τη  διεύρυνση  νέες  διαχωριστικές  γραµµές  στην  

Ευρώπη.  Τα  ευεργετήµατα  της  πολιτικής  και  οικονοµικής  συνεργασίας  θα  

πρέπει  να  τα  παραχωρήσουµε  και  στους  ανατολικούς  µας  γείτονες,  

φροντίζοντας  ταυτόχρονα  και  για  την  επίλυση  των  εκεί  πολιτικών  

προβληµάτων.»10  Αυτή  είναι  η  µεγάλη  σηµασία  της  ΕΠΓ.  Είναι  αναγκαίο  για  

την  ίδια  την  σταθερότητα  της  Ένωσης  να  έχει  ένα  καλό  περιβάλλον  στην  

γειτονιά  της  γιατί  διαφορετικά  δηµιουργούνται  προβλήµατα  όπως  µετανάστευση,  

εγκληµατικότητα,  συγκρούσεις. 

     Για  να  αποφευχθούν  λοιπόν  όλα  αυτά  η  ΕΕ  πρέπει  «να  προσφέρει  στους  

εταίρους  της  βαθύτερη  πολιτική  και  οικονοµική  ολοκλήρωση»11,  πράγµα  που  

σηµαίνει  σταδιακή  ένταξη  στις  διαδικασίες  τις  ΕΕ  χωρίς  να  συνεπάγεται  ότι  τα  

κράτη  αυτά  θα  είναι  και  µέλη  της.  Ουσιαστικά  µιλάµε  για  µια  διαδικασία  

ολοκλήρωσης  σε  οικονοµικό  επίπεδο.  Τη  δηµιουργία  µιας  ενιαίας  αγοράς  και  

κοινά  δίκτυα  ενέργειας  και  τηλεπικοινωνιών.  Αυτός  είναι  ο  απώτερος  στόχος  

της  ΕΕ  για  την  περιοχή  της. 

     Τα  παραπάνω  συνεπάγονται  ένα  πολύ  µεγάλο  στοίχηµα  για  την  ΕΕ.  Αν  

καταφέρει  και  πετύχει  τους  στόχους  της  τότε  θα  έχουµε  µια  περιοχή  που  

ξεπερνάει  κατά  πολύ  την  έννοια  της  ΕΕ  ή  και  αυτής  ακόµα  της  Ευρώπης.  Θα  

υπάρχει  µια  πολύ  µεγάλη  περιοχή  υπό  την  άµεση  επιρροή  της  ΕΕ.  Επιπλέον  

αυτή  η  περιοχή  θα  έχει  διπλή  σηµασία  αφού  θα  περιλαµβάνει  πολλά  αραβικά  

κράτη.  Και  βλέπουµε  πλέον  τι  ρόλο  έχει  η  ‘µουσουλµανική’  τροµοκρατία  στην  

                                                 
10 Βλ.  ο.π. σελ. 8. 

11 Βλ.  Ferrero-Waldner  Benita,  Europe’ s  Neighbours – Towards  Closer  Integration,  Βρυξέλλες,  

22  Απριλίου  2005.   
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διεθνή  σκηνή.  Όλα  αυτά  θα  ενισχύσουν  το  ρόλο  της  Ένωσης  στην  παγκόσµια  

πολιτική  σκακιέρα.  Γι  αυτό  πιστεύουµε  ότι  αξίζει  να  µελετηθεί  η  ΕΠΓ  ακόµα  

και  τώρα  που  βρίσκεται  στην  αρχή  της.  Ανοίγει  καινούργιες  προοπτικές  στην  

ΕΕ. 

     Όµως  υπάρχει  και  άλλος  ένας  λόγος  αρκετά  σηµαντικός που  θα  εξετάσουµε  

τώρα.  Και  έχει  σηµασία  γιατί  συνδέεται  άµεσα  µε  θέµατα  ασφάλειας. 

1.3 Ο  ρόλος  της  Μαύρης  Θάλασσας 

    Για  πολλά  χρόνια  η  περιοχή  της  Μαύρης  Θάλασσας  είχε  αγνοηθεί  από  τους  

µελετητές.  Αυτό  συνέβαινε  για  διάφορους  λόγους.  Όπως  µας  πληροφορούν  οι  

Asmus  και  Jackson12  οι  λόγοι  για  µια  τέτοια  κατάσταση  ήταν  τέσσερις. 

Πρώτον  αποτελεί  κατά  κάποιο  τρόπο  το  Τρίγωνο  των  Βερµούδων.  Και  αυτό  

γιατί  δεν  έχει  ξεκάθαρο  γεωγραφικό  προσανατολισµό.  Βρίσκεται  στην  άκρη  

τριών  Ηπείρων,  της  Ευρώπης,  της  Ασίας  και  της  Αφρικής.  Άρα  δεν  βρίσκεται  

στο  κέντρο  καµιάς  και  όµως  αφορά  και  τις  τρεις. 

∆εύτερον  µε  την  κατάρρευση  των  κοµµουνιστικών  καθεστώτων  της  Ανατολικής  

Ευρώπης  η  Ευρω-ατλαντική  κοινότητα  δεν  είχε  χρόνο  να  ασχοληθεί  µε  την  

συγκεκριµένη  περιοχή.  Έδωσε  βάρος  στην  Ανατολική  Ευρώπη  που  αποτελούσε  

και  πρώτη  προτεραιότητα. 

Τρίτον  και  οι  ίδιοι  οι  φορείς  της  περιοχής  δεν  έδειχναν  ενδιαφέρον  προς  τη  

∆ύση.  Εν  µέρη  λογικό  αφού  είχαν  να  αντιµετωπίσουν  πολλά  εσωτερικά  

προβλήµατα.  Οι  περισσότερες  χώρες  της  περιοχής  έχουν  εσωτερικές  

συγκρούσεις  και  µη  δηµοκρατικά  καθεστώτα. 

                                                 
12 Βλ.  Asmus  D. Ronald,  Jackson  P.  Bruce,  The  Black  Sea  and  the  Frontiers  of  Freedom, 

Ιούνιος  2004,  διαθέσιµο  στο  www.policyreview.org/jun04/asmus_print.html  σελ 1-2. 
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Τέταρτον  σε  πολιτισµικό  επίπεδο  επικρατεί  µια  εν  µέρη  λανθασµένη  αντίληψη  

ότι  η  περιοχή  της  Μαύρης  Θάλασσας  δεν  έχει  καµία  σχέση  µε  τον  Ευρωπαϊκό  

πολιτισµό.  Θεωρούν  πολλοί  ότι  ο  Ευρωπαϊκός  πολιτισµός  περιλαµβάνει  τη  

∆υτική  Ευρώπη  και  τη  Βαλτική  όχι  όµως  και  τον  Καύκασο  για  παράδειγµα.  

Κάτι  που  όµως  δεν  ισχύει  τουλάχιστον  ως  ένα  βαθµό. 

     Έχοντας  όλα  τα  παραπάνω  σαν  δεδοµένα  τότε  γίνεται  εύκολα  αντιληπτό  

πόσο  έχουν  αλλάξει  οι  προτεραιότητες  της  ΕΕ  στην  περιοχή.  Μετά  που  

τακτοποιήθηκε  το  ζήτηµα  της  Ανατολικής  Ευρώπης  µε  την  διεύρυνση  ήταν  

λογικό  να  στραφεί  το  ενδιαφέρον  στην  περιοχή  µιας  και  αποτελεί  πλέον  το  

άµεσο  σύνορο  της  Ένωσης.  Επιπλέον  αποκτά  σηµασία  για  τη  ∆ύση  εφόσον  

συνδέεται  µε  προβλήµατα  όπως  εγκληµατικότητα,  τροµοκρατία,  µετανάστευση  

κτλ.  που  απασχολούν  την  ΕΕ.  Μπορεί  ακόµη  να  αποτελέσει  εναλλακτική  

ενεργειακή  λύση  µε  τα  πετρέλαια  της  Κασπίας.  Εν  ολίγοις  η  Μαύρη  Θάλασσα  

αποτελεί  την  «νέα  πρώτη  γραµµή»13  για  να  αντιµετωπιστούν  όλα  αυτά  τα  

προβλήµατα.  Άλλωστε  η  σηµασία  της  περιοχής  φαίνεται  από  «το  γεγονός  ότι  

δύο  από  τις  τρεις  Κοινές  Στρατηγικές  της  ΕΕ  στις  εξωτερικές  σχέσεις  που  

έχουν  οριστεί  αφορούν  δύο  χώρες  της  Μαύρης  Θάλασσας  (Ουκρανία  και  

Ρωσία)»14. 

     Και  εφόσον  για  πρώτη  φορά  η  ΕΕ  και  κατ’  επέκταση  η  ∆ύση  δείχνει  

τέτοιο  και  τόσο  έντονο  ενδιαφέρον  στην  περιοχή  τότε  αποκτά  µεγάλη  σηµασία  

η  µελέτη  των  πολιτικών  για  την  Μαύρη  Θάλασσα.  Εδώ  έγκειται  και  η  δεύτερη  

σηµασία  της  ΕΠΓ.  Είναι  η  πρώτη  προσπάθεια  της  ΕΕ  για  την  συγκεκριµένη  

                                                 
13 Βλ.  ο.π.,  σελ. 4. 

14 Βλ.  Aydin  Mustafa,  Europe’s  next  shore:  the  Black  Sea  region  after  EU  enlargement,  

European  Union  Institute  for  Security  Studies,  Occasional  Paper  νο. 53,  Ιούνιος  2004,  σελ. 12. 
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περιοχή.  Επιπλέον  έχει  µεγάλη  σηµασία  για  την  ασφάλεια  καθώς  σχετίζεται  µε  

πολλά  προβλήµατα.  Άρα  αποκτά  και  µια  διάσταση  ισορροπίας  της  ίδιας  της  

ΕΕ  η  επιτυχία  ή  η  αποτυχία  της  συγκεκριµένης  πολιτικής. 

     Γενικότερα  πιστεύουµε  ότι  το  στίγµα  της  ΕΠΓ  το  δίνει  ξεκάθαρα  η  

Moschella15.  Υποστηρίζει  ότι  «πίσω  από  την  προσπάθεια  της  Ευρύτερης  

Ευρώπης  (Wider  Europe)  αναδεικνύεται  η  ιδέα  ότι  ο  πιο  υποσχόµενος  τρόπος  

για  να  επιτευχθεί  µακροχρόνια  ασφάλεια,  οικονοµική  ευηµερία,  πολιτική  

σταθερότητα  και  ειρήνη  στην  γειτονική  περιοχή  είναι  ένα  λειτουργικό  σχέδιο  

οικονοµικής  και  νοµοθετικής  ολοκλήρωσης  σύµφωνα  µε  µια  διαφοροποιηµένη  

και  υπό  όρους  προσέγγιση,  στην  οποία  η  ανάγκη  για  την  ανάπτυξη  µιας  

αίσθησης  του  εµείς  ανήκουµε,  δεν  είναι  ούτε  αποκλειόµενη  ούτε  απόλυτα  

επιβεβαιωµένη,  αλλά  απλά  απούσα.» 

     ∆ηλαδή  αυτό  που  φέρνει  η  ΕΠΓ,  και  δεν  υπήρχε  µέχρι  σήµερα  στις  

διάφορες  προσεγγίσεις  της  ΕΕ  προς  τους  γείτονες  της  και  όχι  µόνο  είναι  µια  

διαφοροποιηµένη  και  θα  λέγαµε  και  ‘ατοµική’  προσέγγιση.  Αυτή  είναι  και  

συνολικά  η  σπουδαιότητα  της  πολιτικής  αυτής.  Γι  αυτό  το  λόγο  αξίζει  να  την  

µελετήσουµε.  Σε  αυτό  διαφέρει  από  την  Ευρω-Μεσογειακή  Πολιτική.  Αυτό  θα  

εξετάσουµε  στη  συνέχεια.  Πως  από  την  Ευρω-Μεσογειακή  Πολιτική  περάσαµε  

στην  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας.    

 

 

                                                 
15 Βλ.  Moschella  Manuela,  “European  Union’s  Regional  Approach  Towards  Its  Neighbours:  The  

European  Neighbourhood  Policy  Vis-à-vis  Euro-Mediterranean  Partnership”,  στο  Attina  Fulvio  

και  Rossi  Rosa,  European  Neighbourhood  Policy:  Political,  Economic  and  Social  Issues,  The  

Jean  Monnet  Centre  “Euro-Med”,  Department  of  Political  Studies,  Κατάνια,  2004, σελ.  62. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο   

Από  την  ΕΜΣ  στην  ΕΠΓ 

     Στο  Ευρω-Μεσογειακό  Συµβούλιο  Υπουργών  Εξωτερικών  που  

πραγµατοποιήθηκε  στις  27-28  Νοεµβρίου  του  1995  στη  Βαρκελώνη  

υιοθετήθηκε  η  οµώνυµη  ∆ιακήρυξη  που  θεµελίωσε  την  Ευρω-Μεσογειακή  

Συνεργασία  (ΕΜΣ).  Όπως  υποστηρίζει  ο  Αραµπατζής  «σηµατοδοτεί  µια  

καινούργια  εποχή  των  σχέσεων  της  Ε.Ε.  µε  τους  Μεσογειακούς  της  Εταίρους»  

και  συνεχίζει  «η  ∆ιάσκεψη  αυτή  δεν  αποτελεί  µια  ad  hoc  πρωτοβουλία,  αλλά  

µια  ανοιχτή  και  εξελισσόµενη  διαδικασία,  στην  οποία  καλούνται  για  πρώτη  

φορά  «15+12»16  ευρω-µεσογειακά  κράτη  να  υλοποιήσουν  από  κοινού  ένα  

µακροχρόνιο  πρόγραµµα.»17  Με  αυτή  τη  διαδικασία  η  Ευρω-Μεσογειακή  

Πολιτική  της  Ένωσης  περνάει  πλέον  σε  περιφερειακό  επίπεδο  αποκτώντας  µια  

σφαιρικότερη  προοπτική  αφού  πλέον  αφορά  τις  Μεσογειακές  χώρες  στο  σύνολό  

τους  και  όχι  µία-µία  χωριστά.  

Η  ΕΜΣ  είναι  θεµελιωµένη  σε  τρεις  πυλώνες: 

– Πολιτική  Συνεργασία  και  Ασφάλεια    

– Οικονοµική  και  Χρηµατοδοτική  Συνεργασία 

– Συνεργασία  σε  Κοινωνικά,  Πολιτισµικά  και  Ανθρώπινα  Θέµατα. 

 

 

                                                 
16 Πρόκειται  για  τις  15  χώρες-µέλη  της  Ε.Ε.  και  για  τους  12  Μεσογειακούς  Εταίρους,  δηλαδή  

την  Κύπρο  και  τη  Μάλτα  που  στη  συνέχεια  έγιναν  µέλη  της  Ε.Ε.  και  τις  Αλγερία,  Αίγυπτο,  

Μαρόκο,  Τυνησία,  Ισραήλ,  Ιορδανία,  Λίβανο,  Παλαιστινιακή  Αρχή,  Συρία  και  Τουρκία.     

17 Βλ.  Αραµπατζής  Ε.,  Ευρωµεσογειακές  Οικονοµικές  Σχέσεις,  Εκδόσεις  Κριτική,  Αθήνα,  2003,  

σελ.  141. 
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2.1  Πολιτική  Συνεργασία  και  Ασφάλεια 

     Ο  πρώτος  πυλώνας  ασχολείται  µε  θέµατα  ασφαλείας.  Όπως  αναφέρεται  στη  

∆ιακήρυξη  «οι  συµµετέχοντες  εξέφρασαν  την  πεποίθησή  τους  ότι  η  ειρήνη,  η  

σταθερότητα  και  η  ασφάλεια  της  Μεσογείου  είναι  ένας  κοινός   στόχος  που  

συµφωνούν  να  προωθήσουν  και  να  δυναµώσουν  µε  όλα  τα  µέσα  που  

διαθέτουν.»18  Και  αυτά  µε  στόχο  τη  δηµιουργία  µιας  «περιοχής  ειρήνης  και  

σταθερότητας  στη  Μεσόγειο.»19   

     Για  να  πετύχουν  κάτι  τέτοιο  συµφώνησαν  σε  µια  σειρά  αρχών  και  στόχων  

κοινών  για  όλους  τους  συµµετέχοντες.  Συµφώνησαν  να  σέβονται  το  διεθνές  

δίκαιο  και  τα  θεµελιώδη  ανθρώπινα  δικαιώµατα.  Επίσης  δεσµεύτηκαν  να  

προωθήσουν  το  διάλογο  µεταξύ  τους  και  τον  εκδηµοκρατισµό  των  κοινωνιών  

κυρίως  στη  Νότια  όχθη  της  Μεσογείου.  Με  άλλα  λόγια  να  προωθήσουν  τον  

πολιτικό  πλουραλισµό  και  την  κοινωνική  ανοχή.  Μια  άλλη  δέσµευση,  ιδιαίτερα  

σηµαντική  για  την  περιοχή,  είναι  ο  σεβασµός  της  εδαφικής  ακεραιότητας  των  

Εταίρων  και  η  προώθηση  συνθηκών  καλής  γειτονίας.  Τέλος  πρέπει  από  κοινού  

να  αντιµετωπιστούν  τα  προβλήµατα  της  τροµοκρατίας  και  του  οργανωµένου  

εγκλήµατος  µε  µια  προσπάθεια  περιορισµού  της  διασποράς  των  όπλων  µαζικής  

καταστροφής.   

2.2  Οικονοµική  και  Χρηµατοδοτική  Συνεργασία 

Ο  δεύτερος  πυλώνας  τιτλοφορείται  Οικονοµική  και  Χρηµατοδοτική  Συνεργασία  

και  ασχολείται  µε  τις  οικονοµικές  σχέσεις  των  δύο  ακτών  της  Μεσογείου  και  

µε  τη  χρηµατοδοτική  βοήθεια  της  Ε.Ε.  προς  τη  Νότια  Μεσόγειο.  Στη  

                                                 
18Βλ  Barcelona  declaration  διαθέσιµη  στο  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm  σελ. 3 

19 Βλ.  ο.π.  σελ. 4. 
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Βαρκελώνη  οι  συµµετέχοντες  τόνισαν  τη  σηµασία  της  «υφιστάµενης  και  

ισορροπηµένης  οικονοµικής  και  κοινωνικής  ανάπτυξης»  στοχεύοντας  στη  

δηµιουργία  «µιας  περιοχής  µοιρασµένης  ευηµερίας»20.  Έθεσαν  τρεις  

µακροπρόθεσµους  στόχους:  

1) επιτάχυνση  της  υφιστάµενης  κοινωνικο-οικονοµικής  ανάπτυξης 

2) βελτίωση  των  συνθηκών  ζωής,  αύξηση  του  επιπέδου  

απασχόλησης  και  µείωση  του  αναπτυξιακού  χάσµατος  στην  

Ευρω-Μεσογειακή  περιοχή  και 

3) ενθάρρυνση  περιφερειακής  συνεργασίας  και  ολοκλήρωσης. 

     Για  να  επιτευχθούν  οι  παραπάνω  στόχοι  οι  συµµετέχοντες  αποφάσισαν  να  

δηµιουργήσουν  µια  οικονοµική  συνεργασία  µέσο  της  ίδρυσης  µιας  ελεύθερης  

ζώνης  εµπορίου,  της  εφαρµογής  της  κατάλληλης  οικονοµικής  συνεργασίας  σε  

διάφορους  τοµείς  και  της  αύξησης  των  κονδυλίων  της  Ε.Ε.  προς  τους  Εταίρους  

της.  Η  οικονοµική  αυτή  συνεργασία  επεκτείνεται σε  διάφορους  τοµείς  

(βιοµηχανία,  γεωργία,  ενέργεια,  περιβάλλον  κτλ.)21.  Τα  µέσα  που  χρησιµοποιεί  

η  ΕΜΣ  για  να  πετύχει  αυτούς  τους  στόχους  είναι  τα  προγράµµατα  MEDA  

πρόκειται  για  «µια  ορθολογική  και  αναβαθµισµένη  χρηµατοδοτική  

συνεργασία»22  που  βρίσκεται  στη  δεύτερη  φάση  της  (MEDA  II). 

2.3  Συνεργασία  σε  Κοινωνικά,  Πολιτισµικά  και  Ανθρώπινα  Θέµατα 

     Ο  τρίτος  πυλώνας  της  ΕΜΣ  ασχολείται  µε  ζητήµατα  στους  τοµείς  της  

κοινωνίας,  του  πολιτισµού  και  των  ανθρωπίνων  σχέσεων.  ∆ηλαδή  µε  ζητήµατα  

                                                 
20 Βλ. ο.π. 

21 Για  τους  επιµέρους  στόχους  στον  κάθε  τοµέα  βλέπε  ο.π.  σελ. 10-15.   

22Βλ.  Αραµπατζής  Ε.,  Ευρωµεσογειακές  Οικονοµικές  Σχέσεις,  Εκδόσεις  Κριτική,  Αθήνα,  2003,  

σελ.  165. 
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που  σχετίζονται  σε  ένα  µεγάλο  βαθµό  µε  τους  δύο  άλλους  πυλώνες.  Στα  

πλαίσια  της  ∆ιακήρυξης  της  Βαρκελώνης  υιοθετήθηκαν  κάποιες  αρχές  και  

κάποιοι  στόχοι  στους  παραπάνω  τοµείς.  Συγκεκριµένα  έγινε  λόγος  για  ένα  

διάλογο  µεταξύ  πολιτισµών  και  θρησκειών  «απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  

φέρει  τους  λαούς  κοντύτερα».23  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  θα  προωθηθεί  η  

εκπαίδευση  των  νέων  και  οι  πολιτισµικές  ανταλλαγές.  Επίσης,  αναγνωρίζεται  

και  προωθείται  ο  ρόλος  της  κοινωνίας  πολιτών  στην  ανάπτυξη  της  ΕΜΣ.  

Τέλος,  δίνεται  µεγάλη  προσοχή  στη  µετανάστευση  που  πιέζει  τις  Βόρειες  χώρες  

της  Μεσογείου.  Για  να  αντιµετωπιστεί  αυτό  το  κύµα  µετανάστευσης  

αποφασίστηκε  να  αναπτυχθούν  εκπαιδευτικά  προγράµµατα  και  προγράµµατα  

δηµιουργίας  θέσεων  απασχόλησης. 

2.4  Τα  µέχρι  σήµερα  αποτελέσµατα24 

     Σε  γενικές  γραµµές  η  µέχρι  τώρα  πορεία  της  εφαρµογής  της  ΕΜΣ  µπορεί  

να  χαρακτηριστεί  µάλλον  µέτρια.  Υπάρχουν  τοµείς  που  έχει  προχωρήσει  

αρκετά  γρήγορα.  Υπάρχουν  και  τοµείς  όµως  που  δεν  έχει  προχωρήσει  καθόλου  

ή  ελάχιστα.  Αλλά  ακόµα  και  στους  τοµείς  που  έχει  προχωρήσει  έγινε  µε  

µεγάλες  καθυστερήσεις.  Μόνο  στον  οικονοµικό  τοµέα  είναι  αρκετά  

ικανοποιητικά  τα  αποτελέσµατα.  Και  στον  τρίτο  πυλώνα  βέβαια  η  κατάσταση  

δεν  είναι  κακή  αλλά  είναι  από  τους  τοµείς  της  πολιτικής  που  δεν  είναι  σε  

πρώτη  προτεραιότητα  όπως  για  παράδειγµα  εκείνοι  της  οικονοµίας  και  της  

ασφάλειας.  Ας  δούµε  τι  έχει  γίνει  περιληπτικά.        
                                                 
23Βλ.  Barcelona  declaration  διαθέσιµη  στο  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm  σελ. 7.  

24 Τα  στοιχεία  έχουν  αντληθεί  από  το  Communication  from  the  Commission  to  the Council  and  

the  European  Parliament.  Tenth  Anniversary  of  the  Euro-Mediterranean  Partnership:  A  work  

programme  to  meet  the  challenges  of  the  next  five  years.   
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2.4.1  Πολιτική  Συνεργασία  και  Ασφάλεια 

     Η  συνεργασία  στον  πρώτο  πυλώνα  έχει  προχωρήσει  αλλά  «ο  βηµατισµός  

είναι  βραδύτερος  από  ότι  ελπιζόταν»25.  Έχουν  αναπτυχθεί  αρκετά  µέτρα  

οικοδόµησης  συνεργασίας  (partnership  building  measures)  και  η  Νότου-Νότου 

(South-South)   πολιτική  συνεργασία  έχει  αναπτυχθεί.  Οι  µεταρρυθµίσεις  στις  

πολιτικές  δοµές  έχουν  προχωρήσει  σε  λίγες  χώρες  ενώ  ο  εκδηµοκρατισµός  

πλέον  έχει  µειωµένες  προσδοκίες.  Επίσης  υπάρχει  µια  µικρή  βελτίωση  στην  

ελευθερία  του  τύπου,  αλλά  γενικά  οι  ελευθερίες  και  τα  δικαιώµατα  της  

κοινωνίας  των  πολιτών  έχουν  χειροτερέψει  εξαιτίας  και  της  11ης  Σεπτεµβρίου. 

     Στο  πλαίσιο  των  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων  έχουν  ξεκινήσει  αρκετές  

πρωτοβουλίες.  Συγκεκριµένα: 

- Στο  τέλος  του  2003  ξεκίνησαν  θεσµικοί  ή  ανεπίσηµοί  διάλογοι  

Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων  µε  αρκετούς  Εταίρους  και  στο  πλαίσιο  

της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  Γειτονίας  έχουν  αναπτυχθεί  σχέδια  

δράσης  µε  τις  χώρες  που  έχουν  επικυρώσει  τις  Συµφωνίες  

Σύνδεσης. 

- Το  2003  η  στρατηγική  της  Ευρωπαϊκής  Πρωτοβουλίας  για  τη  

∆ηµοκρατία  και  τα  Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα  για  την  περιοχή  

αναθεωρήθηκε  µε  σκοπό  να  δυναµωθεί  η  ικανότητα  της  

κοινωνίας  πολιτών  σε  περιφερειακή  βάση.  Ο  ετήσιος  

προγραµµατισµός  στοχεύει  στη  δηµιουργία  ή  παγίωση  

περιφερειακών  δικτύων  ΜΚΟ  γι  αυτό  έχει  διατεθεί  το  ποσό  των  

2  δις  ευρώ  για  το  σκοπό  αυτό. 

                                                 
25 Βλ.  ο.π.  σελ. 19. 
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- Το  2004  ένα  περιφερειακό  εργαστήριο  για  τα  δικαιώµατα  του  

παιδιού  συζήτησε  τις  πιθανότητες  συνεργασίας  σε  θέµατα  

οικογενειακού  δικαίου  και  ένα  άλλο  εργαστήριο  ασχολήθηκε  µε  

τον  ρατσισµό  και  την  ξενοφοβία.   

     Σε  θεσµικό  επίπεδο  έχουν  γίνει  λίγα  αλλά  καλά  βήµατα.  Έχουν  

δηµιουργηθεί  ∆ιπλωµατικά  Σεµινάρια  στη  Μάλτα  και  το  δίκτυο  EUROMESCO  

των  ινστιτούτων  εξωτερικής  πολιτικής  που  είναι  γενικά  αποδεκτά  και  βοηθούν  

στον  τοµέα  των  διµερών  και  περιφερειακών  σχέσεων  των  χωρών  της  

Μεσογείου.  Τέλος  µια  πολύ  σηµαντική  πρωτοβουλία  που  ξεκίνησε  µόλις  το  

2004  είναι  η  Ευρω-Μεσογειακή  Κοινοβουλευτική  Συνέλευση  (Euro-

Mediterranean  Parliamentary  Assembly)26.  Πρόκειται  για  µια  Συνέλευση  µε  

εκπροσώπους  από  όλους  τους  Ευρω-Μεσογειακούς  Εταίρους.  Η  δεύτερη  

συνάντησή  της  θα  γίνει  µέσα  στο  2005.  Πρόκειται  για  ένα  θεσµό  που  θα  

βοηθήσει  τον  εκδηµοκρατισµό  των  χωρών  της  Νοτίου  Μεσογείου. 

2.4.2  Οικονοµική  και  Χρηµατοδοτική  Συνεργασία 

Ο  δεύτερος  πυλώνας  της  οικονοµικής  συνεργασίας  είναι  εκείνος  µε  τον  

θετικότερο  απολογισµό  µέχρι  σήµερα.  Έχουν  γίνει  πολλά  πράγµατα  σε  πολλούς  

τοµείς.  Θα  παρουσιάσουµε  τα  σηµαντικότερα  από  αυτά  κατά  την  εκτίµησή  µας  

κατά  τοµέα: 

- Ελεύθερο  εµπόριο:  υπάρχει  πλέον  φιλελευθεροποίηση  στο  εµπόριο  

προϊόντων  στη  Μεσόγειο,  αλλά  µε  µεγάλες  διαφοροποιήσεις  από  

χώρα  σε  χώρα  λόγω  των  διαφορετικών  ηµεροµηνιών  ισχύος  των  

                                                 
26 Είναι  ο  ένας  από  τους  τρεις  θεσµούς  που  δηµιουργήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  ΕΜΣ.  Οι  άλλοι  

δύο  είναι  το  FEMIP  (δεύτερος  πυλώνας)  και  το  Ίδρυµα  για  τον  ∆ιάλογο  µεταξύ  των  

πολιτισµών  (τρίτος  πυλώνας). 
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Συµφωνιών  Σύνδεσης.  Όλα  τα  βιοµηχανικά  προϊόντα  των  

Μεσογειακών  χωρών  έχουν  ελεύθερη  πρόσβαση  στην  αγορά  της  

Ε.Ε.  Παράλληλα  οι  Μεσογειακές  χώρες  µειώνουν  σταδιακά  τους  

δασµούς  στις  εισαγωγές  αντίστοιχων  Ευρωπαϊκών  προϊόντων.  

Επίσης  υπάρχει  πρόοδος  στην  κατάργηση  των  ποσοτικών  

περιορισµών,  και  στην  διαφάνεια.  Τέλος  εκτός  από  την  Συµφωνία  

του  Agadir27  έχουν  γίνει  και  άλλες  Συµφωνίες  Ελευθέρου  

Εµπορίου  Νότου-Νότου  (South-South)  µέσα  στο  2004  (µεταξύ  

Τουρκίας-Μαρόκου,  Τουρκίας-Τυνησίας  και  Τουρκίας-

Παλαιστινιακής  Αρχής)  που  βοηθούν  ακόµα  περισσότερο  την  

περιφερειακή  ολοκλήρωση  της  Μεσογείου.  

- Αλιεία  και  Γεωργία:  δεν  έχουν  γίνει  πολλά  βήµατα.  Υπάρχει  

οριακή  φιλελευθεροποίηση  µε  λιγότερο  του  50%  του  γεωργικού  

εµπορίου  φιλελευθεροποιηµένο.  Στον  τοµέα  της  αλιείας  ο  βαθµός  

φιλελευθεροποίησης  για  τα  ψάρια  και  τα  θαλασσινά  προϊόντα  

διαφέρει  από  Συµφωνία  Σύνδεσης  σε  Συµφωνία  Σύνδεσης  γι  αυτό  

η  προσωρινή  φιλελευθεροποίηση  µπορεί  να  αυξηθεί. 

- Οικονοµικές  µεταρρυθµίσεις:  εδώ  η  κατάσταση  είναι  κάπως  

συγκεχυµένη.  Οι  Μεσογειακές  χώρες  έχουν  πετύχει  

µακροοικονοµική   σταθερότητα  µε  πληθωρισµό  γύρω  στο  3%  το   

2003-2004  και  µε  σταθεροποιηµένους  προϋπολογισµούς.  Έχουν  

προχωρήσει  οι  εξωτερικές  µεταρρυθµίσεις  (φιλελευθεροποίηση  

εξωτερικού  εµπορίου)  όµως  οι  εγχώριες  παραµένουν  αργές  στις  

                                                 
27 Πρόκειται  για  µια  συµφωνία  µεταξύ  του  Μαρόκου,  της  Τυνησίας,  της  Αιγύπτου  και  της  

Ιορδανίας  για  την  ίδρυση  ελεύθερης  αγοράς  µεταξύ  τους. 
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περισσότερες  οικονοµίες.  Πολλοί  λόγοι  (υψηλά  συναλλαγµατικά  

κόστη,  ακαµψίες  στην  αγορά,  αδύναµος  χρηµατοπιστωτικός  

τοµέας,  περίπλοκο  κανονιστικό  πλαίσιο,  αδιαφάνεια,  

αναποτελεσµατικότητα  δηµόσιου  τοµέα)  έχουν  οδηγήσει  σε  

περιορισµένες  οικονοµικές  δραστηριότητες.  Αυτός  ο  αργός  ρυθµός  

εξηγεί  την  µη  ικανοποιητική  συνολική  οικονοµική  προσπάθεια  

που  δεν  συµβαδίζει  µε  τα  επιτεύγµατα  στην  φιλελευθεροποίηση  

του  εµπορίου.  Παρά  την  αύξηση  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδηµα  το  

αναπτυξιακό  χάσµα  µεταξύ  των  δύο  Μεσογειακών  ακτών  δεν  έχει  

µειωθεί,  και  αυτό  λόγο  της  µεγάλης  πληθυσµιακής  ανάπτυξης  του  

Νότου. 

- Περιβάλλον:  οι  Περιβαλλοντικές  Υποεπιτροπές  (που  καθορίζουν  

τη  δράση  τους  σύµφωνα  µε  τις  Συµφωνίες  Σύνδεσης)  

δηµιουργήθηκαν  πρόσφατα  και  η  εφαρµογή  του  προγράµµατος  

τους  µόλις  ξεκίνησε.  Ωστόσο  το  περιβαλλοντικό  κόστος  για  τη  

Νότια  Μεσόγειο  είναι  3% - 6%  του  ΑΕΠ  ενώ  παράλληλα  υπάρχει  

υποχρηµατοδότηση  και  περιορισµένη  πολιτική  στήριξη  στις  

περισσότερες  χώρες.  Σε  διµερές  επίπεδο  η  Επιτροπή  µέσω  των  

εθνικών  προγραµµάτων  MEDA  έχει  χρηµατοδοτήσει  κάποια  

περιβαλλοντικά  προγράµµατα  (κυρίως  για  το  νερό)  ενώ  η  ΕΤΕ  

έχει  δώσει  κάποια  δάνεια  µέσω  του  FEMIP.  Από  το  1997  

λειτουργεί  και  το  Σύντοµο  και  Μεσοπρόθεσµο  Περιβαλλοντικό  

Πρόγραµµα  ∆ράσης  ( Short  and  Medium-Term  Environmental  

Action  Programme,  SMAP)  που  ήδη  έχει  λάβει  40  εκατ.  ευρώ  

από  το  MEDA.   
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2.4.3  Συνεργασία  σε  Κοινωνικά,  Πολιτισµικά  και  Ανθρώπινα  Θέµατα 

     Στον  τρίτο  πυλώνα  οι  πρωτοβουλίες  που  έχουν  γίνει  είναι  πολλές  και  πολύ  

σηµαντικές.  Εδώ  το  πρόβληµα  εντοπίζεται  στην  ορατότητα  του  πυλώνα.  Ο  

πυλώνας  είναι  λιγότερο  εµφανής  σχετικά  µε  τον  πρώτο  και  δεύτερο  πυλώνα.  

Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσµα  οι  όποιες  εξελίξεις  γίνονται  να  µην  γνωστοποιούνται  

ευρύτερα.  Παρόλα  αυτά  οι  ρυθµοί  εφαρµογής  της  ΕΜΣ  στον  πυλώνα  είναι  

γρηγορότερη  σε  σχέση  µε  τον  πρώτο.  Ας  δούµε  αναλυτικά  τι  έχει  γίνει: 

- Εκπαίδευση:  πρόκειται  για  ένα  πεδίο  µεγάλης  σηµασίας  σύµφωνα  

µε  την  ΕΜΣ. Μεταξύ  1995-2005  έχουν  χρηµατοδοτηθεί  µέσο  του  

MEDA  µε  το  συνολικό  ποσό  των  379,5  εκατ.  ευρώ  9  κύρια  

εκπαιδευτικά  προγράµµατα.  Από  τα   χρήµατα  52%  πήγε  στη  

βασική  εκπαίδευση,  8%  στη  δευτεροβάθµια  και  το  υπόλοιπο  40%  

στην  ανώτερη  εκπαίδευση  (συµπεριλαµβάνεται  το  πρόγραµµα  

TEMPUS).  Από  τα  νούµερα  γίνεται  σαφές  ότι  προτεραιότητα  

δίνεται  στη  βασική  εκπαίδευση  που  είναι  η  βάση  για  τις  

επόµενες  βαθµίδες.  Επίσης  µεγάλο  ποσοστό  της  χρηµατοδότησης  

απορροφά  η  ανώτερη  εκπαίδευση  κυρίως  µέσο  της  ανταλλαγής  

φοιτητών  (πρόγραµµα   TEMPUS).  Αυτό  αποτελεί  ουσιαστικά  

πτυχή  της  πολιτικής  ανταλλαγών  πολιτισµών  και  εµπειριών  της  

οποίας  κέντρο  αποτελούν  οι  νέοι  άνθρωποι.  

- Πολιτισµός:  στο  πεδίο  του  πολιτισµού  έχουν  δηµιουργηθεί  δύο  

πολύ  σηµαντικά  προγράµµατα.  Πρόκειται  για  τα: 

1) Πρόγραµµα  Ευρω-Μεσογειακής  Κληρονοµιάς.  Βρίσκεται  στην  

τρίτη  του  φάση  µε  συνολική  χρηµατοδότηση  57,2  εκατ.  ευρώ.  

Έχουν  δηµιουργηθεί  30  δίκτυα  υπεύθυνα  για  την  υλική  και  µη  
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πολιτιστική  κληρονοµιά  της  Μεσογείου  σε  τοµείς  όπως  

αρχιτεκτονική,  αρχαιολογία κτλ.  Ο  κεντρικός  στόχος  του  

προγράµµατος  είναι  η  ανάπτυξη  της  µεσογειακής  κληρονοµιάς  

µέσο  χρηµατοδότησης  για  την  ανάπτυξη  ανθρωπίνων  πόρων  και  

τη  σφαιρικής  διαχείρισης  (global  management)  της  κληρονοµιάς. 

2) Οπτικοακουστικό  Μεσογειακό  Πρόγραµµα.  Ξεκίνησε  το  2000  και  

τώρα  βρίσκεται  στη  δεύτερη  φάση  του  µε  χρηµατοδότηση  35  

εκατ.  ευρώ.  Ο  κεντρικός  του  στόχος  είναι  η  ανάπτυξη  του  

οπτικοακουστικού  τοµέα  (ραδιόφωνο,  τηλεόραση,  κινηµατογράφος)  

στους  Μεσογειακούς  Εταίρους  µέσο  συνεργασίας  των  φορέων  της  

περιοχής στον τοµέα, εκπαίδευσης και διάδοσης των  

οπτικοακουστικών  προϊόντων  στην  περιοχή.   

– Ευρω-Μεσογειακό  Ίδρυµα  Anna Lindh  για  το  ∆ιάλογο  µεταξύ  

Πολιτισµών:  πρόκειται  για  ένα  πολύ  σηµαντικό  ίδρυµα  

διαπολιτισµικού  διαλόγου  µε  έδρα  την  βιβλιοθήκη  της  

Αλεξάνδρειας.  Κεντρικός  του  στόχος  είναι  η  προώθηση  του  

διαλόγου  µεταξύ  των  πολιτισµών  µέσο  ανταλλαγών  στους  τοµείς  

του  πολιτισµού  και  της  κοινωνίας  πολιτών  µε  κέντρο  τους  νέους. 

– Συνεργασία  Κοινωνίας  Πολιτών:  µέχρι  σήµερα  έχουν  γίνει  9  

Ευρω-Μεσογειακά  Κοινωνικά  Forum  µε  κύριο  αντικείµενο  την  

προώθηση  της  συνεργασίας  της  κοινωνίας  πολιτών.  Άλλη  µια  

σηµαντική  εξέλιξη  είναι  η  δηµιουργία  της  Ευρω-Μεσογειακής  µη  

κυβερνητικής  Πλατφόρµας  για  την  προώθηση  της  ενεργής  

συµµετοχής  της  κοινωνίας  πολιτών  στην  περιοχή. 
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– Ανταλλαγές  Νέων:  ένα  πολύ  σηµαντικό  κεφάλαιο  της  ΕΜΣ  είναι  

οι  νέοι.  Το  1999  ξεκίνησε  η  πρώτη  φάση  του  Ευρω-

Μεσογειακού  Προγράµµατος  ∆ράσης  Νεότητας  προωθώντας  την  

κοινωνικότητα  και  τις  ανεπίσηµες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  

των  νέων  ανθρώπων.  Περάσαµε  στη  δεύτερη  φάση  που  τελείωσε  

το  2004  ενώ  η  τρίτη,  έχει  προγραµµατιστεί  για  την  περίοδο  

2005-2006.  Συµµετέχουν  νέοι  ηλικίας  15  έως  25  χρόνων.  Κύριος  

στόχος  του  προγράµµατος  είναι  η  κατανόηση  και  ο  διάλογος  

µεταξύ  των  νέων  στις  Εταιρικές  χώρες.  

2.5  Πως  φτάσαµε  στην  ΕΠΓ. 

     Αυτή  ήταν  η  κατάσταση  µε  τις  γειτονικές  χώρες  της  ΕΕ  µέχρι  την  στιγµή  

που  διαπιστώθηκε  ότι  µε  την  διεύρυνση  ανοίγονταν  νέες  προοπτικές.  Η  είσοδος  

10  νέων  κρατών  πέρα  από  ιστορικό  γεγονός28  αποτελούσε  και  µια  νέα  

πραγµατικότητα  για  την  ΕΕ  και  τους  γείτονές  της.  Πλέον  η  ΕΕ  αποκτούσε  

εκτός  από  θαλάσσια  και  σύνορα  στην  ξηρά.  Αυτό  από  µόνο  του  έθετε  

ερωτήµατα  για  την  στάση  της  Ένωσης  απέναντι  στις  νέες  γειτόνισσες  της  

αφού  δεν  θα  ήταν  σε  µια  διαδικασία  ένταξης. 

     Ήδη  το  Συµβούλιο  από  τον  Απρίλη  του  200229  καλωσόρισε  την  πρόθεση  

της  Επιτροπής  και  του  Ύπατου  Αρµοστή  Javier  Solana  να  συµβάλουν  κατά  το  

δεύτερο  µισό  του  2002  στην  ενδυνάµωση  των  σχέσεων  της  µελλοντικά  

διευρυµένης  Ένωσης  µε  τους  Ανατολικούς  της  γείτονες.  Λαµβάνοντας  βέβαια  

                                                 
28 Πρόκειται  για  την  µεγαλύτερη  διεύρυνση  στην  ιστορία  της  ΕΕ.  Πέρα  όµως  από  αυτό  

σηµατοδοτεί  και  την  οριστική  λήξη  του  ψυχρού  πολέµου  αφού  γίνονταν  δεκτά  όλα  τα  κράτη  

της  Ανατολικής  Ευρώπης.  Πλέον  η  Ευρωπαϊκή  Ήπειρος  δεν  θα  είχε  διαχωριστικές  γραµµές.     

29 Βλ.  2421st  Council  meeting,  General  Affairs,  Λουξεµβούργο,  15  Απριλίου  2002. 
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υπόψη  της  την  διαφορετική  κατάσταση  στις  σχέσεις  των  µερών  µεταξύ  τους  

καθώς  και  τις  διαφορές  σε  πολιτικό  και  οικονοµικό  επίπεδο. 

     Το  Σεπτέµβρη  του  200230  το  Συµβούλιο  επιβεβαιώνει  την  πεποίθησή  του  ότι  

η  διεύρυνση  είναι  µια  ευκαιρία  να  δηµιουργηθούν  σχέσεις  µε  τους  γείτονες  για  

να  δηµιουργηθεί  σταθερότητα  και  να  κλείσει  η  ψαλίδα  στις  δύο  µεριές  των  

συνόρων  µεταξύ  Ένωσης  και  γειτόνων.  Επίσης  τονίστηκε  ότι  οι  σχέσεις  µε  την  

Ουκρανία,  την  Μολδαβία  και  τη  Λευκορωσία  πρέπει  να  προσεγγιστούν  

διαφορετικά. 

     Αυτή  η  διαφορετική  προσέγγιση  άρχισε  να  µορφοποιείται  το  Νοέµβριο  του  

200231.  Συγκεκριµένα  η  ΕΕ  εύχεται  να  δηµιουργηθούν  οι  συνθήκες  για  να  

θεµελιωθούν  οι  σχέσεις  µε  τις  τρεις  παραπάνω  χώρες.  Αυτό  που  χρειάζεται  

είναι  µια  ολοκληρωµένη  προσέγγιση  για  κάθε  µία  από  τις  χώρες  αυτές  µε  

στόχο  την  επίτευξη  ανάπτυξης,  ευηµερίας  και  σταθερότητας  πέρα  από  τα  

σύνορα  της  ΕΕ.  Αυτή  η  προσέγγιση  πρέπει  να  είναι  ‘εξατοµικευµένη’  ανάλογα  

µε  την  πολιτική  και  οικονοµική  κατάσταση  κάθε  κράτους.  Τέλος  τότε  γίνεται  

για  πρώτη  φορά  λόγος  και  για  την  ανάγκη  να  υπάρξει  µια  πιο  βαθιά  

συνεργασία  µε  την  Ρωσία  καθώς  πρόκειται  για  έναν  εταίρο  κλειδί. 

     Οι  βάσεις  για  την  δηµιουργία  της  ΕΠΓ  µπήκαν  στο  Ευρωπαϊκό  Συµβούλιο  

της  Κοπεγχάγης  στις  12  και  13  ∆εκεµβρίου  του  200232.  Εκεί  γίνεται  λόγος  για  

ενίσχυση  των  σχέσεων  µε  τη  Ρωσία  και  για  δηµιουργία  σχέσεων  µε  τις  χώρες  

της  Ανατολικής  Ευρώπης  και  τις  Μεσογείου  για  την  προώθηση  δηµοκρατικών  

και  οικονοµικών  µεταρρυθµίσεων  καθώς  και  την  ανάπτυξη  των  εµπορικών  

                                                 
30 Βλ.  2450th  Council  session,  External  Relations,  Βρυξέλλες,  30  Σεπτεµβρίου  2002. 

31 Βλ.  2463rd  Council  meeting,  General  Affairs,  Βρυξέλλες,  18  Νοεµβρίου  2002. 

32 Βλ.  Copenhagen  European  Council,  Presidency  Conclusions,  12-13  ∆εκεµβρίου  2002.   
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συναλλαγών.  Ακολούθησε  ένα  έγγραφο  της  Επιτροπής  που  θεµελίωνε  την  

Πολιτική  Γειτονίας  τον  Μάρτιο  του  200333. 

     Τον  Ιούνιο  του  ίδιου  έτους34  οριοθετήθηκαν  κάποια  πολύ  σηµαντικά  θέµατα  

από  το  Συµβούλιο.  Συγκεκριµένα  ξεκαθαρίστηκε  ότι  η  νέα  πολιτική  δεν  θα  

πρέπει  να  ακυρώσει  το  υπάρχον  πλαίσιο  συνεργασίας  µε  τις  γειτονικές  χώρες 

(συµφωνίες,  κοινές  στρατηγικές,  ΕΜΣ  κτλ.).  Αντίθετα  η  εφαρµογή  των  

συµφωνιών  που  είναι  ήδη  σε  ισχύ  παραµένει  µια  προτεραιότητα  για  την  ΕΕ.  Ο  

συνολικός  στόχος  θα  είναι  η  δηµιουργία  µιας  περιοχής  µε  µοιρασµένη  

ευηµερία  στηριγµένη  σε  αξίες  όπως  ελεύθερο  εµπόριο,  βαθύτερη  οικονοµική  

ολοκλήρωση,  δηµιουργία  διασυνοριακής  συνεργασίας  κτλ. 

     Για  να  το  πετύχει  αυτό  η  ΕΕ  πρέπει  να  στηριχτεί  στα  εξής:  πιο  

αποτελεσµατικό  πολιτικό  διάλογο  και  συνεργασία,  µεγαλύτερη  συνεργασία  στην  

διαχείριση  κρίσεων  (crisis  management),  µεγαλύτερο  άνοιγµα  της  αγοράς  µε  

προοπτική  συµµετοχής  στην  εσωτερική  αγορά  της  ΕΕ,  συνεργασία  για  την  

µετανάστευση,  την  αντιµετώπιση  του  οργανωµένου  εγκλήµατος  και  της  

διακίνησης  όπλων  και  ναρκωτικών,  ολοκλήρωση  των  ενεργειακών  και  των  

τηλεπικοινωνιακών  δικτύων,  συνεργασία  στους  τοµείς  της  εκπαίδευσης,  του  

πολιτισµού  και  της  περιβαλλοντικής  προστασίας  και  περιφερειακή  και  

διασυνοριακή  συνεργασία. 

     Τέλος  τον  Οκτώβριο  του  200335  το  Συµβούλιο  καθόρισε  τους  στόχους  που  

πρέπει  να  έχουν  τα  Προγράµµατα  Γειτονίας  για  την  περίοδο  2004-2006.  

                                                 
33 Πρόκειται  για  το  «Wider  Europe-Neighbourhood:  A  New  Framework  for  Relations  with  our  

Eastern  and  Southern  Neighbours»  που  θα  παρουσιάσουµε  λεπτοµερώς  στο  επόµενο  κεφάλαιο. 

34 Βλ.  2518th  Council  meeting,  External  Relations,  Λουξεµβούργο,  16  Ιουνίου  2003. 

35 Βλ.  2533rd  Council  meeting,  External  Relations,  Λουξεµβούργο,  13  Οκτωβρίου  2003. 
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Συγκεκριµένα  πρέπει  να  προωθήσουν  την  σταθερή  οικονοµική  ανάπτυξη  στις  

συνοριακές  περιοχές,  να  αντιµετωπίσουν  κοινές  προκλήσεις  σε  διάφορους  τοµείς  

όπως  το  περιβάλλον  για  παράδειγµα,  να  διασφαλιστούν  τα  σύνορα  και  να  

προωθηθούν  τοπικές  και  ‘µεταξύ  λαών’  (people-to-people)  δράσεις.   

2.6  Τι  άλλαξε  σε  σχέση  µε  πριν 

     Κάπως  έτσι  διαµορφώθηκε  και  οριοθετήθηκε  η  ΕΠΓ.  Ήταν  µια  ανάγκη  της  

ΕΕ  να  µπορέσει  να  διαµορφώσει  τις  κατάλληλες  συνθήκες  ώστε  η  διεύρυνση  

της  να  γίνει  µε  πιο  οµαλό  τρόπο.  Και  για  να  το  πετύχει  αυτό  στηρίχτηκε  στις  

υπάρχουσες  δοµές.  ∆ηλαδή  η  βάση  για  την  δηµιουργία  της  ΕΠΓ  υπήρξε  

ουσιαστικά  η  ΕΜΣ.  Όµως  πρόκειται  για  µια  νέα  ΕΜΣ  µεγαλύτερης  κλίµακας;  

Κάτι  τέτοιο  δεν  ισχύει.  Μπορεί  η  ΕΠΓ  να  χρησιµοποίησε  σαν  πρότυπο  την  

ΕΜΣ  αλλά  από  εκεί  και  πέρα  διαφέρει  σε  πολλά  σηµεία. 

     Ο  Wallstrom36  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  η  ΕΠΓ  συµπληρώνει  την  ΕΜΣ  

και  έχει  όµοιους  στόχους  µαζί  της.  Μέχρι  εκεί  όµως  φτάνουν  και  οι  

οµοιότητες  των  δύο  πολιτικών.  Η  ΕΠΓ  πλέον  δίνει  έµφαση  σε  άλλες  πλευρές  

των  συγκεκριµένων  πολιτικών  στόχων.  ∆ίνεται  πλέον  µεγαλύτερη  έµφαση  στην  

συµµετοχή  στην  Εσωτερική  Αγορά  της  Ένωσης  και  στην  ολοκλήρωση  των  δύο  

πλευρών  της  Μεσογείου  στα  δίκτυα  µεταφορών,  ενέργειας  και  τηλεπικοινωνιών.  

Ακόµα  υπάρχει  πλέον  διαφοροποίηση  ως  προς  την  αντιµετώπιση  των  εταιρικών  

χωρών.  Και  αυτό  εκφράζεται  µέσω  των  σχεδίων  δράσης.  Τέλος  θα  υπάρξει  και  

ένα  νέο  χρηµατοδοτικό  µέσω  χωριστό  από  τα  µέχρι  τώρα. 

                                                 
36 Βλ.  Wallstrom  Margot,  The  European  Neighbourhood  Policy  and  the  Euro-Mediterranean  

partnership,  Euro-Mediterranean  Parliamentary  Assembly,  Κάιρο,  14  Μαρτίου  2005   παρατίθεται  

στο  CEPS  Neighbourhood  Watch,  Issue  2,  Μάρτιος  2005.     
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     Κάτι  ανάλογο  υποστηρίζει  και  η  Rossi37.   Λέει  χαρακτηριστικά  ότι  «η  

διαφοροποίηση  µεταξύ  των  εταιρικών  χωρών  είναι  στη  βάση  της  πολιτικής  

γειτονίας.»  και  συνεχίζει  «η  Επιτροπή  αναγνωρίζει  τη  µεγάλη  διαφορά,  σε  

όρους   περιφερειακής  οικονοµικής  συνεργασίας,  διοικητικών  και  θεσµικών  

δυνατοτήτων  των  γειτονικών  εταίρων.»   

     ∆ιαπιστώνουµε  λοιπόν  ότι  η  ΕΠΓ  έχει  αρκετές  διαφορές  από  την  µέχρι  

τώρα  αντιµετώπιση  της  Ένωσης  προς  τους  γείτονές  της.  Αυτό  ίσως  εξηγείται  

από  την  µέχρι  σήµερα  πορεία  των  εξωτερικών  σχέσεων  της  ΕΕ.  Φαίνεται  να  

αντλεί  από  την  εµπειρία  της  για  να  φτιάξει  µια  πιο  επικεντρωµένη  πολιτική,  

τουλάχιστον  σε  επίπεδο  στόχων  και  προθέσεων.  Το  αν  πετύχει  και  στην  πράξη  

θα  φανεί  στην  πορεία. 

     Στη  συνέχεια  θα  εξετάσουµε  το  περιεχόµενο,  τις  διαδικασίες  και  τα  µέσα  

της  ΕΠΓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Βλ.  Rossi  Rosa,  ‘The  European  Neighbourhood  Policy  in  Perspective’,  στο  Attina  Fulvio  και  

Rossi  Rosa,  European  Neighbourhood  Policy:  Political,  Economic  and  Social  Issues,  The  Jean  

Monnet  Centre  “Euro-Med”,  Department  of  Political  Studies,  Κατάνια,  2004, σελ.  11. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο   

Η  ΕΠΓ:  διαδικασίες  και  µέσα 

     Όπως  ήδη  έχουµε  αναφέρει  αφετηρία  της  νέας  πολιτικής  της  ΕΕ  υπήρξε  το  

έγγραφο  «Wider  Europe-Neighbourhood:  A  New  Framework  for  Relations  with  

our  Eastern  and  Southern  Neighbours»38  που  εκδόθηκε  από  την  Επιτροπή  το  

2003.  Ουσιαστικά  σε  αυτό  γίνεται  η  θεµελίωση  της  νέας  πολιτικής.  

Περιγράφονται  οι  στόχοι  και  οι  τρόποι  που  θα  επιτευχθούν  αυτοί.  Ας  τα  δούµε  

όµως  πιο  συγκεκριµένα. 

     Το  έγγραφο  αυτό  εκδόθηκε  για  να  κάνει  µια  πρόταση  στη  νέα  διευρυµένη  

ΕΕ.  Συγκεκριµένα  αναφέρει  ότι  µε  την  διεύρυνση  «θα  δυναµώσει  το  

ενδιαφέρον  της  Ένωσης  στην  καλυτέρευση  των  σχέσεων  µε  τους  νέους  

γείτονες»39.  Αυτό  συνεπάγεται  µια  προσπάθεια  από  την  µεριά  της  ΕΕ  να  

δηµιουργήσει  εκείνες  τις  συνθήκες  που  θα  της  επιτρέψουν  να  διασφαλίσει  το  

άµεσο  περιβάλλον  της.  ∆ηλαδή  πρέπει  «να  δρα  για  να  προωθεί  την  

περιφερειακή  και  υποπεριφερειακή   συνεργασία  και  ολοκλήρωση  που  είναι  

προϋποθέσεις  για  πολιτική  σταθερότητα,  οικονοµική  ανάπτυξη  και  τη  µείωση  

της  φτώχειας  και  των  κοινωνικών  διαιρέσεων  στο  κοινό  µας  περιβάλλον.»40  

     Το  παραπάνω  δείχνει  ξεκάθαρα  θα  λέγαµε  τις  προθέσεις  της  Ένωσης.  Θέλει  

να  δηµιουργήσει  ένα  ασφαλές  περιβάλλον  µέσα  και  έξω  από  τους  κόλπους  της.  

Γι αυτό  πρέπει  «να  φροντίσει  να  αναπτύξει  µια  ζώνη  ευηµερίας  και  µια  φιλική  

                                                 
38 Βλ.  Communication  from  the  Commission  to  the  Council  and  the  European  Parliament,  

Wider  Europe-Neighbourhood:  A  New  Framework  for  Relations  with  our  Eastern  and  Southern  

Neighbours,  COM (2003)  104  final,  Βρυξέλλες,  11.3.2003. 

39 Βλ.  ο.π.,  σελ. 3. 

40 Βλ.  ο.π. 
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γειτονιά  - ένα  «δακτυλίδι  φίλων»  (ring  of  friends) -  µε  τους  οποίους  η  ΕΕ  

απολαµβάνει  στενές,  ειρηνικές  και  συνεργατικές  σχέσεις.»41  Αυτό  το  δακτυλίδι  

προσδιορίζεται  στην  πρόταση  της  Επιτροπής  από  τη  Ρωσία,  τις  Νέες  

Ανατολικές  Ανεξάρτητες  Χώρες  και  τις  χώρες  της  Νότιας  Μεσογείου.  Σε  αυτές  

τις  χώρες  «πρέπει  να  προσφερθεί  η  προοπτική  συµµετοχής  στην  Εσωτερική  

Αγορά  της  ΕΕ  και  περαιτέρω  ολοκλήρωση  και  φιλελευθεροποίηση  για  να  

προωθήσουν  την  ελεύθερη  µετακίνηση  ατόµων,  αγαθών,  υπηρεσιών  και  

κεφαλαίου.»42  Εδώ  διακρίνεται  η  αρχή  µιας  διαφορετικής  προσέγγισης  της  ΕΕ  

προς  το  άµεσο  περιβάλλον  της.  Πλέον  προτίθεται  να  προχωρήσει  την  

ολοκλήρωση  χωρίς  όµως  παράλληλα  να  ακολουθήσει  ακόµα  µια  διεύρυνση.  

Αυτό  είναι  και  µια  από  τις  µεγάλες  προκλήσεις  της  ΕΠΓ  που  θα  εξετάσουµε  

σε  επόµενο  κεφάλαιο. 

     Τέλος  το  έγγραφο  θέτει  δύο  συνολικούς  στόχους  για  την  πολιτική.  Αυτοί  

είναι43: 

- µείωση  της  φτώχειας  και  δηµιουργία  µιας  περιοχής  ευηµερίας  και  

αξιών  βασισµένη  στην  βαθύτερη  οικονοµική  ολοκλήρωση,  την  

ενδυνάµωση  των  πολιτικών  και  πολιτισµικών  δεσµών,  και  την  

ενίσχυση  της  διασυνοριακής  συνεργασίας  και  τις  από  κοινού  

ευθύνης  µεταξύ  ΕΕ  και  γειτόνων  για  την  αποφυγή  σύγκρουσης,   

-   δηµιουργία  από  την  µεριά  της  ΕΕ  προτιµησιακών  σχέσεων  µέσω  

ενός  διαφοροποιηµένου  πλαισίου  που  ανταποκρίνεται  στην  πρόοδο  

                                                 
41 Βλ.  ο.π.,  σελ. 4. 

42 Βλ.  ο.π. 

43 Βλ.  ο.π.,  σελ. 9. 
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των  γειτονικών  χωρών  στις  πολιτικές  και  οικονοµικές  

µεταρρυθµίσεις. 

Μέσα  στο  πλαίσιο  αυτό  η  ΕΕ  αναγνωρίζει  ότι  οι  δύο  κύριες  αρχές  της  νέας  

πολιτικής  θα  είναι  η  διαφοροποίηση  ανάµεσα  στους  εταίρους  και  η  

εξελιξιµότητα  που  αυτοί  θα  εµφανίζουν  στην  προσπάθεια  εφαρµογής  των  

µεταρρυθµίσεων  (differentiation  and  progressively)44.  Σε  αυτές  τις  δύο  αρχές  θα  

στηριχτούν  και  τα  σχέδια  δράσης  (Action  Plans)  που  θα  ετοιµάσει  η  

Κοινότητα  για  κάθε  χώρα  ξεχωριστά. 

     Μετά  την  πρόταση  της  Επιτροπής  για  την  σύσταση  της  συγκεκριµένης  

πολιτικής  ακολούθησε  µια  αντίστοιχη  πρόταση  για  την  δηµιουργία  ενός  τρόπου  

χρηµατοδότησης45.  Για  να  δηµιουργηθεί  όµως  αυτό  το  νέο  εργαλείο  θα  πρέπει  

να  λυθεί  πρώτα  το  ζήτηµα  µε  τα  προηγούµενα  χρηµατοδοτικά  µέσα  που  

υφίστανται  ακόµα  και  σε  κάποια  από  αυτά  τρέχουν  και  δεσµεύσεις  µάλιστα.  Η  

λύση  που  προτάθηκε  να  δηµιουργηθούν  δύο  φάσεις46: 

- αρχική  φάση  που  θα  κρατήσει  ως  το  2006  και  θα  συνεχίσει  να  

υφίστανται  το  υπάρχον  νοµικό  πλαίσιο.  Σε  αυτή  τη  φάση  η  

κύρια  επιδίωξη  θα  είναι  να  βελτιωθούν  οι  υφιστάµενες  

διαδικασίες  και  η  αποτελεσµατικότητα  της  συνεργασίας,  αλλά  και  

η  ορατότητά  της. 

-  στην  δεύτερη  φάση  από  το  2007  και  µετά  θα  υπάρξει  η  

δηµιουργία  ενός  νέου  χρηµατοδοτικού  µέσου  για  την  ΕΠΓ.  Θα  

                                                 
44 Βλ.  ο.π.,  σελ  16. 

45 Βλ.  Communication  from  the  Commission,  Paving  the  way  for  a  New  Neighbourhood  

Instrument,  COM  (2003)  393  final,  Βρυξέλλες,  1  Ιουλίου  2003. 

46 Βλ.  ο.π., σελ.  7. 
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πρέπει  όµως  να  γίνει  η  σχετική  µελέτη  για  τα  σχετικά  νοµικά  

και  χρηµατοδοτικά  ζητήµατα. 

Συνεπάγεται  βέβαια  ότι  για  την  δηµιουργία  του  νέου  αυτού  εργαλείου  η  ΕΕ  θα  

αντλήσει  από  την  µέχρι  τώρα  εµπειρία  της  µε  τα  άλλα  χρηµατοδοτικά  µέσα  

που  έχει  στους  κόλπους  της  και  διαχειρίζεται  όπως  είναι  ας  πούµε  το  MEDA  

που  αφορά  τις  χώρες  της  ΕΜΣ.  Αυτή  η  εµπειρία  θα  προσδιορίσει  και  την  

δοµή  και  την  διάρθρωση  αυτού  του  εργαλείου.  Αυτό  που  θα  πρέπει  να  

προσεχτεί  ιδιαίτερα  είναι  να  µην  γίνουν  τα  λάθη  του  παρελθόντος.  Και  αυτό  

γιατί  όσο  πιο  αποτελεσµατικό  είναι  το  χρηµατοδοτικό  εργαλείο  της  ΕΠΓ  τόσο  

καλύτερα  και  ταχύτερα  αποτελέσµατα θα  έχει  η  πολιτική,  αλλά  και  µεγαλύτερη  

ορατότητα. 

     Κάπως  έτσι  αναπτύχθηκε  η  πολιτική  ατζέντα  της  ΕΠΓ  από  την  Επιτροπή.  

Ας  δούµε  τώρα  τι  αποφασίστικε. 

3.1  Το  περιεχόµενο  της  ΕΠΓ 

     Η  Επιτροπή  ανακοίνωσε  ένα  έγγραφο  στρατηγικής  στα  µέσα  του  2004  που  

οριοθετούσε  την  ΕΠΓ47.  Με  αυτό  θεµελιώνει  τους  στόχους,  το  περιεχόµενο  και  

τα  µέσα  της  νέας  πολιτικής  για  τις  γειτονικές  χώρες.  Με  αυτό  τον  τρόπο  τους  

δίνει  τη  δυνατότητα  «να  µοιραστούν  τα  οφέλη  της  διεύρυνσης  της  ΕΕ  από  την  

άποψη  της  σταθερότητας,  της  ασφάλειας  και  της  ευηµερίας»48. 

     Προθέσεις  της  ΕΠΓ  είναι: 

- να  δώσει  νέα  ώθηση  στη  συνεργασία  µε  τους  γείτονες  της  ΕΕ  

µετά  τη  διεύρυνση  και 

                                                 
47 Βλ.  Ανακοίνωση  της  Επιτροπής,  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας,  Έγγραφο  Στρατηγικής,  COM  

(2004)  373  τελικό,  Βρυξέλλες,  12.5.2004. 

48 Βλ.  ο.π.,  σελ.  6. 
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- να  ενισχύσει  την  συµβολή  της  ΕΕ  στην  προώθηση  του  

διακανονισµού  περιφερειακών  συγκρούσεων. 

Ο  συνολικός  στόχος  της  ΕΠΓ  είχε  ήδη  τεθεί  από  την  Επιτροπή.  Ήταν  να  

«δηµιουργηθεί  µια  διευρυµένη  περιοχή  πολιτικής  σταθερότητας  και  λειτουργίας  

του  κανόνα  δικαίου»49 

Καλύπτει  γεωγραφικά  τις  χώρες  που  ήταν  µέχρι  σήµερα  γείτονες  της  ΕΕ50  

αλλά  και  εκείνες  που  έγιναν  µετά  την  διεύρυνση  του  2004.  ∆ηλαδή  καλύπτει  

όλες  τις  χώρες  της  ΕΜΣ51  που  είναι  η  Αλγερία,  η  Αίγυπτος,  η  Τυνησία,  η  

Λιβύη,  το  Μαρόκο,  το  Ισραήλ,  η  Ιορδανία,  ο  Λίβανος,  η  Συρία  και  η  

Παλαιστινιακή  Αρχή.  Και  στα  Ανατολικά  τις  Νέες  Ανεξάρτητες  Χώρες  που  

είναι  η  Ουκρανία,  η  Μολδαβία,  η  Λευκορωσία  και  η  Ρωσία52  που  απέκτησαν  
                                                 
49 Βλ.  Communication  from  the  Commission  to  the  Council  and  the  European  Parliament,  

Wider  Europe-Neighbourhood:  A  New  Framework  for  Relations  with  our  Eastern  and  Southern  

Neighbours,  COM (2003)  104  final,  Βρυξέλλες,  11.3.2003,  σελ.  3. 

50 ∆ηλαδή  τις  χώρες  της  Νότιας  Μεσογείου  που  απέκτησαν  το  συγκεκριµένο  καθεστώς  µετά  

την  ‘µεσογειακή’  διεύρυνση  της  ΕΕ  µε  την  είσοδο  της  Ελλάδας,  της  Ισπανίας  και  της  

Πορτογαλίας.   

51 Εκτός  από  την  Τουρκία  που  είναι  σε  διαδικασία  ένταξης  και  ακολουθεί  το  δικό  της  πακέτο  

πολιτικής. 

52 Με  τη  Ρωσία  η  ΕΕ  έχει  αναπτύξει  µια  στρατηγική  συνεργασία  για  τη  δηµιουργία  τεσσάρων  

χώρων  ελευθεριών.  Πρόκειται  για: 

- τον  κοινό  οικονοµικό  χώρο  που  περιλαµβάνει  το  περιβάλλον  και  την  ενέργεια   

- τον  κοινό  χώρο  ελευθερίας,  ασφάλειας   και  δικαιοσύνης 

- τον  χώρο  στον  τοµέα  εξωτερικής  ασφάλειας  και  

- τον  χώρο  έρευνας  και  εκπαίδευσης  που  περιλαµβάνει  και  τα  πολιτιστικά  θέµατα. 

Κεφαλαιώδους  σηµασίας  για  την  συγκεκριµένη  συνεργασία  αποτελεί  το  θέµα  της  ενέργειας.  

Όµως  συµµετέχει  κανονικά  στα  προγράµµατα  που  χρηµατοδοτούνται  από  το  Εργαλείο  

Ευρωπαϊκής  Γειτονίας  και  Συνεργασίας  που  θα  δούµε  στη  συνέχεια.       
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κοινά  σύνορα  µε  την  ΕΕ  µετά  την  διεύρυνση53.  Τέλος  καλύπτει  τις  τρεις  

χώρες  του  Νότιου  Καυκάσου,  τη  Γεωργία,  την  Αρµενία  και  το  Αζερµπαϊτζάν  

που  πρόκειται  να  γίνουν  γείτονες  µε  την  διεύρυνση  του  200754  και  την  είσοδο  

της  Ρουµανίας  και  της  Βουλγαρίας.  Με  αυτό  τον  τρόπο  πλέον  η  ΕΕ  επεκτείνει  

την  άµεση  επιρροή  της  σε  τρεις  Ηπείρους  καλύπτοντας  µια  τεράστια  έκταση. 

     Υπάρχουν  βέβαια  και  ορισµένες  χώρες  που  έχουν  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  

και  καθιστούν  την  συµµετοχή  τους  προς  το  παρόν  τυπική  και  σε  κάποιο  

βαθµό  προβληµατική.  Ας  τις  δούµε  περιληπτικά. 

Λευκορωσία:  πρόκειται  για  ένα  απολυταρχικό  καθεστώς,  το  µόνο  πλέον  που  

υπάρχει  στην  Ευρώπη.  Αυτό  είναι  και  το  γεγονός  που  δεν  επιτρέπει  αρχικά  να  

αναπτυχθούν  πλήρως  οι  σχέσεις  των  δύο  µερών.  Για  να  υπάρξει  πλήρης  

συµµετοχή  της  Λευκορωσίας  στις  διαδικασίες  της  ΕΠΓ  πρέπει  πρώτα  να  

προχωρήσει  σε  γενναίες  πολιτικές  µεταρρυθµίσεις.  Κάτι  πάντως  που  προς  το  

παρών  δεν  φαίνεται  στον  ορίζοντα. 

Λιβύη:  η  χώρα  αυτή  ανήκει  στις  λεγόµενες  χώρες  τροµοκράτες55  πράγµα  που  

την  καθιστά  άµεσα  ένα  από  τα  κλειδιά  για  την  επιτυχία  της  νέας  πολιτικής  

στην  περιοχή.  Στην  ΕΜΣ  η  Λιβύη  δεν  έχει  συµµετάσχει  ακόµα.  Αρχικά  

µάλιστα  δεν  υπήρχε  καν  η  προοπτική  για  κάτι  τέτοιο.  Από  ένα  σηµείο  και  

µετά  όµως  απέκτησε  το  καθεστώς  του  παρατηρητή  και  το  τελευταίο  διάστηµα  

υπάρχει  έντονα  η  συζήτηση  για  το  αν  θα  γίνει  πλήρες  µέλος  της.  Θα  λέγαµε  

                                                 
53 Η  Ρωσία  είχε  βέβαια  από  πριν  µε  την  Φιλανδία.  Οι  υπόλοιπες  όµως  απέκτησαν  µε  την  

διεύρυνση.   

54 Όπως  άλλωστε  και  στην  περίπτωση  της  Μολδαβίας.  Όµως  αρχικά  όπως  είδαµε  ο  Νότιος  

Καύκασος  δεν  είχε  συµπεριληφθεί.  

55 Βλ.  Μπόση  Μ.,  Ζητήµατα  Ασφάλειας  στη  νέα  Τάξη  Πραγµάτων,  Εκδόσεις  Παπαζήση,  Αθήνα,  

1999,  σελ.  91-92.   
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ότι  αποτελεί,  όπως  και  για  την  ΕΜΣ,  µια  πρόκληση  να  µπορέσει  να  

εκδηµοκρατίσει  την  χώρα  έστω  σε  κάποιο  βαθµό  η  ΕΠΓ.  Είναι  γνωστές  

άλλωστε  οι  σχέσεις  της  Λιβύης  µε  τις  ΗΠΑ.  Ίσως  κάτι  τέτοιο  να  κάνει  και  

πιο  ορατή  την  προσπάθεια  της  Ένωσης  στην  περιοχή. 

     Η   ΕΠΓ  αρχικά  και  για  µια  µεταβατική  περίοδο  µέχρι  το  2007  θα  

λειτουργήσει  µε  τα  υπάρχοντα  µέσα  και  προγράµµατα.  Άλλωστε  έρχεται  να  

λειτουργήσει  συµπληρωµατικά  προς  αυτά.  Παράλληλα  ετοιµάζει  και  τα  σχετικά  

Σχέδια  ∆ράσης  που  θα  αποτελέσουν  τον  οδηγό  στην  επιµέρους  συνεργασία  µε  

το  κάθε  µέλος  χωριστά.  Μέχρι  στιγµής  έχουν  ετοιµαστεί  12  Σχέδια  ∆ράσης  µε  

την  Αρµενία,  το  Αζερµπαϊτζάν,  την  Αίγυπτο,  τη  Γεωργία,  το  Ισραήλ,  την  

Ιορδανία,  το  Λίβανο,  τη  Μολδαβία,  το  Μαρόκο,  την  Παλαιστινιακή  Αρχή,  την  

Τυνησία  και  την  Ουκρανία.  Παράλληλα  θα  υπάρχει  σχετική  παρακολούθηση  µε  

αναφορές  που  θα  εκδίδουν  τα  αρµόδια  όργανα  που  έχουν  συσταθεί  για  την  

πολιτική  αλλά  και  η  Επιτροπή  που  θα  έχει  την  συνολική  εποπτεία.  Οι  πρώτες  

αναφορές  υπήρξαν  η  βάση  για  τον  σχεδιασµό  των  Σχεδίων  ∆ράσεων. 

     Η  συνεργασία  µε  τους  εταίρους  στα  πλαίσια  της  ΕΠΓ  εκτείνεται  σε  µια  

σειρά  από  τοµείς  πολιτικής.  Αναφέρουµε  ενδεικτικά  οικονοµική  ανάπτυξη  και  

ολοκλήρωση,  εµπορικές  συναλλαγές,  δικαιοσύνη  και  δικαιώµατα,  ενέργεια  και  

µεταφορές,  περιβάλλον,  έρευνα  και  ανάπτυξη,  πολιτισµικές  επαφές  και  

ανταλλαγές  κτλ.  Πέρα  από  την  επιµέρους  συνεργασία  µέσω  των  Σχεδίων  

∆ράσεων  σε  διµερές  επίπεδο  µεταξύ  της  Κοινότητας  και  των  γειτονικών  χωρών  

προβλέπεται  και  η  περιφερειακή  συνεργασία.  Ουσιαστικά  συνεχίζεται  το  

υπάρχον  πλαίσιο  αφού  στις  µέχρι  τώρα  προσπάθειες  της  Ένωσης  ήταν  

κυρίαρχη  η  περιφερειακή  συνεργασία.  ∆είτε  για  παράδειγµα  τα  διάφορα  

περιφερειακά  προγράµµατα  της  ΕΜΣ  που  χρηµατοδοτούνται  από  το  MEDA.  
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Και  η  περιφερειακή  συνεργασία  εκτείνεται  σε  µια  σειρά  τοµέων  όπως  

οικονοµική  και  εµπορική  ανάπτυξη,  περιβάλλον,  επαφές  µεταξύ  των  λαών,  

δικαιοσύνη  και  δικαιώµατα  κτλ. 

     Στα  πλαίσια  της  νέας  αυτής  συνεργασίας  δηµιουργείται  ένα  νέο  

χρηµατοδοτικό  µέσο  γειτονίας  για  την  περίοδο  2007-201356.  Και  αυτό  το  µέσο  

όπως  και  όλη  η  ΕΠΓ  θα  λειτουργήσει  συµπληρωµατικά  προς  τα  µέχρι  τώρα  

υπάρχοντα  χρηµατοδοτικά  µέσα  της  Κοινότητας.  Θα  καλύψει  όλη  την  

επικράτεια  των  Κρατών-Μελών  και  των  γειτόνων  τους.  Οι  βασικές  επιδιώξεις-

στόχοι  του  νέου  µέσου  θα  είναι: 

-  η  προώθηση  της  αειφόρου   ανάπτυξης  στις  περιφέρειες  και  από  τις  δύο  

πλευρές  των  κοινών  συνόρων 

-  συνεργασία  µέσω  κοινών  ενεργειών  για  την  αντιµετώπιση  κοινών  

προκλήσεων,  σε  τοµείς  όπως  το  περιβάλλον,  η  δηµόσια  υγεία  και  η  πρόληψη  

και  η  καταπολέµηση  του  οργανωµένου  εγκλήµατος 

-  εξασφάλιση  αποτελεσµατικών  και  ασφαλών  κοινών  συνόρων  µέσω  κοινών  

ενεργειών  και 

-  προώθηση  τοπικών  διασυνοριακών  ενεργειών  τύπου  «µεταξύ  λαών»  (people- 

to- people). 

Θα  λειτουργήσει  σε  δύο  επίπεδα,  διασυνοριακά  και  περιφερειακά- υπερεθνικά,  

που  θα  εξετάσουµε  λεπτοµερώς  στη  συνέχεια.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  µια  

νέα  αντιµετώπιση  στον  χρηµατοδοτικό  τοµέα  που  αντλεί  από  την  εµπειρία  των  

προηγούµενων  προσπαθειών  και  των  αποτελεσµάτων  που  αυτά  είχαν.  Η  

χρηµατοδότηση,  όπως  άλλωστε  και  όλη  η  αντιµετώπιση  της  ΕΠΓ  είναι  πλέον  

                                                 
56 Βλ.  Ανακοίνωση  της  Επιτροπής,  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας,  Έγγραφο  Στρατηγικής,  COM  

(2004)  373  τελικό,  Βρυξέλλες,  12.5.2004,  σελ.  29-31. 
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πιο  στοχευµένη.  Αυτό  φαίνεται  κυρίως  από  το  γεγονός  ότι  το  κύριο  εργαλείο  

της  νέας  πολιτικής  είναι  τα  Σχέδια  ∆ράσης,  δηλαδή  µια  διµερής  αντιµετώπιση  

των  γειτόνων. 

     Στη  συνέχεια  θα  δούµε  πως  διαµορφώνεται  το  νέο  µέσο  χρηµατοδότησης  

της  ΕΠΓ. 

3.2  Το  Ευρωπαϊκό  Μέσο  Γειτονίας  και  Συνεργασίας 

     Τον  Οκτώβριο  του  2006  ψηφίστηκε  ένας  νέος  Κανονισµός  του  Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  που  θεµελίωνε  το  Ευρωπαϊκό  Μέσο  

Γειτονίας  και  Συνεργασίας  (ΕΜΓΣ)57.  Φτιάχτηκε  για  να  βοηθήσει  να  

αναπτυχθεί  µια  περιοχή  ευηµερίας  και  καλής  γειτονίας  µεταξύ  της  ΕΕ  και  των  

γειτονικών  χωρών  και  των  περιφερειών  τους  (Άρθρο  1). 

     Με  την  οικονοµική  βοήθεια  µέσω  του  ΕΜΓΣ  θα  προωθηθεί  η  συνεργασία  

και  η  σταδιακή  οικονοµική  ολοκλήρωση  µεταξύ  των  συµµετεχόντων  µερών  

(Άρθρο  2.1).  Η  οικονοµική  αυτή  βοήθεια  θα  χρησιµοποιηθεί  σε  µια  σειρά  

τοµέων  όπως  (Άρθρο  2.2): 

- προώθηση  πολιτικού  διαλόγου  και  µεταρρυθµίσεων 

- ενδυνάµωση  των  σχετιζόµενων  εθνικών  θεσµών  υπεύθυνων  για  

την  εφαρµογή  των  συµφωνιών  σύνδεσης 

- προώθηση  κανόνων  δικαίου  και  καλής  διακυβέρνησης 

- προώθηση  σταθερής  ανάπτυξης  σε  όλους  τους  τοµείς 

- προώθηση  περιβαλλοντικής  πολιτικής  για  την  προστασία  του  

περιβάλλοντος 

                                                 
57 Βλ.  Regulation  (EC)  No  1638/2006  of  the  European   Parliament  and  of  the  Council  of  24  

October  2006,  Official  Journal  of  the  European  Union,  L  310,  9.11.2006. 
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- υποστήριξη  πολιτικών  για  την  εξάλειψη  της  φτώχειας,  την  

κοινωνική  ανάπτυξη,  την  εξάλειψη  των  διακρίσεων  σε  όλα  τα  

επίπεδα  και  τους  τοµείς,  του  κοινωνικού  διαλόγου,  την  προώθηση 

της  υγείας,  της  εκπαίδευσης  και  της  κατάρτισης  κ.α. 

- προώθηση  και  προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων  και  των  

θεµελιωδών  ελευθεριών,  καθώς  και  του  εκδηµοκρατισµού 

- προώθηση  της  συνεργασίας  στους  τοµείς  της  ενέργειας,  των  

µεταφορών  και  των  τηλεπικοινωνιών 

- προώθηση  πολιτισµικού  διαλόγου  και  επαφών  µεταξύ  των  λαών  

και  σε  πολλούς  άλλους  τοµείς. 

     Η  βοήθεια  θα  εφαρµοστεί  (Άρθρο  6)  µέσω  στρατηγικών  εγγράφων  χώρας,  

χωρών  και  διασυνοριακά  έγγραφα  στρατηγικής,  καθώς  και  πολύχρονα  

προγράµµατα  που  θα  περιλαµβάνουν: 

-  προγράµµατα  χώρας  ή  χωρών  που  αφορούν  µια  χώρα  ή  περιφερειακή  και  

υπο-περιφερειακή  συνεργασία  µεταξύ  δύο  ή  περισσότερων  χωρών  και 

-  προγράµµατα  διασυνοριακής  συνεργασίας  µεταξύ  Κρατών-Μελών  και  

εταιρικών  χωρών. 

Αυτά  τα  προγράµµατα  θα  καλύψουν  την  περίοδο  2007-2013.  Θα   εφαρµοστούν  

από  µια  κοινή  διαχειριστική  αρχή  που  θα  βοηθηθεί  από  µια  κοινή  τεχνική  

γραµµατεία  (Άρθρο  10). 

     ∆υνατότητα  χρηµατοδότησης  έχουν  µια  σειρά  από  φορείς  (Άρθρο  14).  

Ενδεικτικά  αναφέρουµε  τους  εξής:   

- εταιρικές  χώρες  και  περιοχές 

- αποκεντρωτικά  σώµατα  στις  παραπάνω  χώρες  όπως  ας  πούµε  

δήµοι 
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- διεθνής  οργανισµοί 

- Κοινοτικοί  θεσµοί 

- εταιρίες  και  άλλοι  ιδιωτικοί  οργανισµοί  και  επιχειρήσεις 

- χρηµατοδοτικοί  οργανισµοί  που  επενδύουν  στις  εταιρικές  χώρες  

και  στις  περιοχές  τους 

- φυσικά  πρόσωπα 

- µη-κυβερνητικοί  οργανισµοί 

- πανεπιστήµια 

- ΜΜΕ  και  πολλοί  ακόµα.   

     Η  Κοινοτική  βοήθεια  πέρα  από  χρηµατοδοτικά  προγράµµατα  µπορεί  να  

χρησιµοποιηθεί  σε  µια  σειρά  από  άλλες  ενέργειες  (Άρθρο  15).  Ενδεικτικά  

αναφέρουµε  χρηµατοδότηση  τεχνικής  βοήθειας,  επενδύσεων  και  σχετικών  

δραστηριοτήτων.  Επίσης  χρηµατοδότηση  µικροπρογραµµάτων  και  µέτρων  για  

την  ασφάλεια  των  τροφίµων  κτλ. 

     Τα  µέτρα  που  χρηµατοδοτούνται  από  τον  συγκεκριµένο  Κανονισµό  θα  

τύχουν  και  συνχρηµατοδότησης  (Άρθρο  17).  Οι  φορείς  αυτής  της  

συνχρηµατοδότησης  µπορεί  να  είναι: 

- τα  Κράτη-Μέλη  και  οι  περιφερειακές  και  τοπικές  τους  εξουσίες 

- οι  χώρες  του  Ενιαίου  Ευρωπαϊκού  χώρου 

- διεθνή  οργανισµοί  και  ιδιαίτερα  διεθνής  και  περιφερειακοί  

χρηµατοδοτικοί  θεσµοί 

- εταιρίες,  ιδιωτικοί  οργανισµοί  και  επιχειρήσεις  και   

- εταιρικές  χώρες  και  περιοχές 

     Για  την  περίοδο  από  το  2007  µέχρι  το  2013  η  χρηµατοδότηση  θα  είναι  

11,2  δις  Ευρώ  ( Άρθρο  29)  εκ  των  οποίων  το  95%  θα  πάει  για  τα  
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προγράµµατα  των  χωρών  που  έχουµε  αναφέρει  πιο  πάνω  και  το  υπόλοιπο  5%  

θα  πάει  δια  διασυνοριακά  προγράµµατα  που  επίσης  έχουµε  αναφέρει. 

     Τέλος  οι  χώρες  που  αφορά  και  αναφέρεται  ο  Κανονισµός  αυτός  είναι  οι:  

Αλγερία,  Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,  Λευκορωσία,  Αίγυπτο,  Γεωργία,  Ισραήλ,  

Ιορδανία,  Λίβανος,  Λιβύη,  Μολδαβία,  Μαρόκο,  Παλαιστινιακή  Αρχή,  Ρωσία,  

Συρία,  Τυνησία  και  Ουκρανία. 

     Πρόκειται  για  µια  πιο  στοχευµένη  θα  λέγαµε  προσπάθεια  από  την  Ένωση  

σε  σχέση  µε  τις  µέχρι  τώρα  αντίστοιχες  προσπάθειες  του  παρελθόντος.  Για  

παράδειγµα  στην  ΕΜΣ  ο  σχεδιασµός  του  αντίστοιχου  χρηµατοδοτικού  µέσου58  

είχε  θα  λέγαµε  µια  περισσότερο  περιφερειακή  λογική.  Αντλώντας  λοιπόν  από  

την  µέχρι  τώρα  εµπειρία  της  η  Ένωση  δηµιούργησε  αυτόν  τον  Κανονισµό  που  

ακολουθεί  και  αυτός  τις  γενικές  αρχές  και  την  λογική  όλης  της  νέας  πολιτικής  

που  δεν  είναι  άλλη  από  εκείνη  της  διµερούς  κυρίως  συνεργασίας. 

     Στην  συνέχεια  θα  εξετάσουµε  περιληπτικά  τον  σχεδιασµό  της  επόµενης  

τριετίας  και  επιπλέον  θα  δούµε  συγκριτικά  κάποιες  διαστάσεις  των  Σχεδίων  

∆ράσεων  που  έχει  εκδώσει  προς  το  παρών  η  ΕΕ. 

3.3  Ο  προγραµµατισµός  για  την  περίοδο  2007-2010 

     Όπως  έχουµε  ήδη  πει  ο  σχεδιασµός  για  την  περιοχή  που  καλύπτει  η  ΕΠΓ  

προβλέπει  µια  σειρά  από  προγράµµατα.  Συγκεκριµένα  πρόκειται  για  

προγράµµατα  που  καλύπτουν  συνεργασία  σε  διασυνοριακή,  διαπεριφερειακή  και  

περιφερειακή  βάση.  Θα  εξετάσουµε  περιληπτικά  και  τις  τρεις  κατηγορίες  

προγραµµάτων. 

                                                 
58 Βλ. Κανονισµός  (ΕΚ)  αριθ.  1488/96  Συµβουλίου  23ης  Ιουλίου  1996,  Επίσηµη  Εφηµερίδα  L 

189  30/07/1996  και  Κανονισµός  (ΕΚ)  αριθ.  2698/2000  Συµβουλίου  27ης  Νοεµβρίου  2000  

Επίσηµη  Εφηµερίδα  L  311  12/12/2000.  
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3.3.1  ∆ιασυνοριακή  συνεργασία59 

     Το  πρόγραµµα  της  συνοριακής  συνεργασίας   στοχεύει: 

- να  προωθήσει  την  οικονοµική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  και  στις  

δύο  πλευρές  των  συνόρων 

- να  αντιµετωπίσει  κοινές  προκλήσεις  σε  τοµείς  όπως  περιβάλλον,  

υγεία  και  εγκληµατικότητα60 

- να  διασφαλίσει  ασφαλή  σύνορα  και 

- να  προωθήσει  τις  διασυνοριακές  επαφές  µεταξύ  των  λαών61. 

     Σε  αυτού  του  είδους  την  συνεργασία  έχουν  δηµιουργηθεί  τριών  κατηγοριών  

προγράµµατα.  Πρόκειται  για  προγράµµατα  που  αφορούν  ηπειρωτικά  σύνορα,  

προγράµµατα  που  αφορούν  θαλάσσια  σύνορα  και  προγράµµατα  που  αφορούν  

                                                 
59 Βλ.  European  Neighbourhood  &  Partnership  Instrument,  Cross-Border  Cooperation,  Strategy  

Paper  2007-2013,  Indicative  Programme  2007-2010. 

60 Με  την  δηµιουργία  πλέον  κοινών  συνόρων  από  την  ξηρά  η  Ένωση  έρχεται  αντιµέτωπη  µε  

µια  νέα  σειρά  προβληµάτων  που  µέχρι  σήµερα  δεν  ήταν  τόσο  εµφανή.  Γι  αυτό  χρειάζονται  και  

µια  πιο  άµεση  αντιµετώπιση.  Τα  πιο  σηµαντικά  από  αυτά  είναι  η  εγκληµατικότητα  που  έχει  

διάφορες  εκφράσεις  µε  την  πλέον  σηµαντική  εκείνη  της  µετακίνησης  ανθρώπων,  κυρίως  

γυναικών  και  την  εκµετάλλευσή  τους,  καθώς  και  τα  προβλήµατα  περιβαλλοντικής  φύσεως  που  

συνδέονται  µε  την  διαχείριση  των  πόρων  και  στις  δύο  πλευρές  των  συνόρων  (υδάτινα  

αποθέµατα,  υπερεκµετάλλευση,  ενέργεια  κτλ.).       

61 Θα  λέγαµε  ότι  πρόκειται  για  ένα  πολύ  φιλόδοξο  στόχο.  Όµως  είναι  ίσως  και  αυτός  µε  την  

µεγαλύτερη  σηµασία  για  όλη  την  περιοχή.  Αυτές  οι  ‘πολιτισµικές’  επαφές  είναι  που  θα  

συνδράµουν  σε  πολύ  µεγάλο  βαθµό  στην  δηµιουργία  καλών  σχέσεων  και  επαφών  κατά  µήκος  

των  συνόρων  της  ΕΕ  και  ενδεχοµένως  να  οδηγήσουν  και  σε  πιο  γρήγορες  µεταρρυθµίσεις  από  

την  µεριά  των  εταίρων.  Αλλά  και  για  τα  Κράτη-Μέλη  είναι  βασικό  γιατί  σχετίζεται  µε  τα  

δικά  τους  επιµέρους  συµφέροντα  εφόσον  αποτελούν  από  τους  µεγαλύτερους  επενδυτές  στις  

χώρες  αυτές.   
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ολόκληρες  θαλάσσιες  περιοχές.  Στην  πρώτη  κατηγορία62  έχουν  ενταχθεί  9  

προγράµµατα,  στην  δεύτερη  τρία  και  στην  τρίτη  επίσης  τρία. 

    Σε  γενικές  γραµµές  αυτά  τα  προγράµµατα  θα  βοηθήσουν  να  έρθουν  πιο  

κοντά  οι  διάφοροι  τοπικοί  θεσµοί  και  φορείς  και  στις  δύο  µεριές  των  συνόρων  

που  θα  τα  διαχειριστούν.  Και  έχει  πιστεύουµε  σηµασία  αν  αναλογιστούµε  ότι  

οι  νέοι  γείτονες  κυρίως  έχουν  στενές  επαφές  µε  τα  νέα  µέλη  της  Ένωσης  

εφόσον  υπάρχει  και  η  εδαφική  επαφή.  Χωρίς  να  σηµαίνει  ότι  τα  κράτη  ας  

πούµε  που  συµµετέχουν  στην  ΕΜΣ  δεν  έχουν  στενές  επαφές.  Απλά  εκεί  δεν  

είναι  τόσο  εύκολο  να  αναπτυχθούν  ας  πούµε  οι  επαφές  σε  τοπικό  επίπεδο  

αφού  η  επικοινωνία  γίνετε  µέσω  θάλασσας.    

3.3.2 ∆ιαπεριφερειακό  Πρόγραµµα63 

     Το  ∆ιαπεριφερειακό  Πρόγραµµα  στοχεύει: 

- να  προωθήσει  µεταρρυθµίσεις  µέσω  της  Ευρωπαϊκής  εµπειρίας  

και  πρακτικής 

- να  προωθήσει  την  ανώτερη  εκπαίδευση  καθώς  και  την  

κινητικότητα  των  φοιτητών 

- να  προωθήσει  την  συνεργασία  µεταξύ  των  τοπικών  δρώντων  στην  

ΕΕ  και  στις  εταιρικές  χώρες  και 

- να  προωθήσει  την  εφαρµογή  της  ΕΠΓ  και  της  Συνεργασίας  µε  

την  Ρωσία. 

  Το  συγκεκριµένο  πρόγραµµα  έχει  µια  σειρά  από  προσδοκώµενα  αποτελέσµατα.  

Αναφέρουµε  ενδεικτικά:  βελτίωση  νοµικού  και  κανονιστικού  πλαισίου  στις  

                                                 
62 Βλ.  σχετικό  πίνακα  στο  Παράρτηµα. 

63 Βλ.  European  Neighbourhood  &  Partnership  Instrument,  ENPI  Interregional  Programme,  

Strategy  Paper  2007-2013  &  Indicative  Programme  2007-2010. 
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εταιρικές  χώρες,  καλύτερη  και  ‘θερµότερη’  αντιµετώπιση  της  εφαρµογής  της  

ΕΠΓ,  βελτίωση  ανώτερης  εκπαίδευσης  και  µεγαλύτερη  απορροφητικότητα  των  

πτυχιούχων,  βελτίωση  στην  λειτουργία  και  την  συνεργασία  τοπικών  και  

περιφερειακών  θεσµών  στους  εταίρους  κτλ. 

     Σε  αυτό  το  πρόγραµµα  εντοπίζονται  µερικές  από  τις  κύριες  επιρροές  που  

έχει  η  µέχρι  τώρα  εµπειρία  της  Ένωσης  από  τις  προηγούµενες  πολιτικές  τις  µε  

τις  γειτονικές  χώρες.  Πιο  συγκεκριµένα  ο  κύριος  άξονας  της  ΕΜΣ  και  ο  

τοµέας  που  θα  λέγαµε  είχε  τα  πιο  ορατά  αποτελέσµατα  ήταν  η  συνεργασία  σε  

περιφερειακό  επίπεδο.  Χαρακτηριστικά  αναφέρουµε  την  δηµιουργία  της  

συµφωνίας  του  Agadir  που  αποτυπώνει  µε  τον  καλύτερο  τρόπο  την  προσπάθεια  

που  έχει  καταβληθεί  από  τους  εταίρους  σε  περιφερειακό  επίπεδο.  Έχοντας  αυτά  

τα  αποτελέσµατα  ήταν  λογικό  και  στην  ΕΠΓ  να  δοθεί  βάρος  και  

χρηµατοδότηση  σε  περιφερειακές  συνεργασίες.  Πράγµα  που  έγινε  µε  το  

συγκεκριµένο  πρόγραµµα. 

3.3.3  Περιφερειακά  Προγράµµατα64 

     Για  πρώτη  φορά  εφαρµόζεται  κάτι  τέτοιο  σε  περιφερειακό  επίπεδο  από  την  

ΕΕ.  ∆ηµιουργεί  στα  πλαίσια  της  ΕΠΓ  δύο  διαφορετικά  περιφερειακά  

προγράµµατα  απευθυνόµενα  το  πρώτο  στους  µεσογειακούς  εταίρους  και  το  

δεύτερο  στους  ανατολικούς.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  προσπαθεί  να  αντιµετωπίσει  

ένα  πρόβληµα  που  δηµιούργησε  η  δηµιουργία  της  ΕΠΓ.  Στον  µεσογειακό  νότο  

υπήρχε  ήδη  µια  έντονη  και  µε  σχετικά  καλά  αποτελέσµατα  συνεργασία.  Όµως  
                                                 
64 Βλ.  European  Neighbourhood  and  Partnership  Instrument  (ENPI),  Regional  Strategy  Paper  

(2007-2013)  and  Regional  Indicative  Programme  (2007-2010)  for  the  Euro-Mediterranean  

Partnership,  Euromed  και   European  Neighbourhood  and  Partnership  Instrument,  Eastern  

Regional Programme,  Strategy  Paper  2007-2013  και  European  Neighbourhood  and  Partnership  

Instrument  ENPI  Eastern  Regional  Indicative  Programme  2007-2010. 
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στην  Ανατολική  Ευρώπη  αυτή  η  συνεργασία  δεν  υπήρχε.  Ενσωµατώνοντας  

λοιπόν  όλα  τα  κράτη  στην  ΕΠΓ  θα  έπρεπε  να  υπολογιστεί  και  ο  παράγοντας  

αυτός.  ∆ηλαδή  της  διαφορετικής  ανάπτυξης  και  συνεργασίας  στις  δύο  περιοχές.  

Σε  αυτή  την  λογική  δηµιουργήθηκαν  δύο  διαφορετικά  περιφερειακά  

προγράµµατα.  Ένα  για  την  ΕΜΣ  και  ένα  για  τους  ανατολικούς  εταίρους.  Ας  

τα  δούµε  περιληπτικά.   

Περιφερειακό  Πρόγραµµα  για  την  ΕΜΣ:  το  πρόγραµµα  αυτό  θέτει  τρεις  

βασικούς  και  σηµαντικούς  στόχους: 

-  πρώτον   θέλει  να  δηµιουργήσει  µια  κοινή  Ευρω-Μεσογειακή  περιοχή  

συνεργασίας  σε  θέµατα  δικαιοσύνης,  ασφάλειας  και  µετανάστευσης 

-  δεύτερον  θέλει  να  δηµιουργήσει  µια  κοινή  σταθερή  οικονοµική  περιοχή,  

δίνοντας  βάρος  στην  φιλελευθεροποίηση,  την  εµπορική  ολοκλήρωση  και  την  

περιβαλλοντική  προστασία  και 

-  τρίτον  θέλει  να  δηµιουργήσει  µια  κοινή  σφαίρα  κοινωνικο-πολιτισµικών  

ανταλλαγών,  δίνοντας  βάρος  στις  επαφές  µεταξύ  πολιτισµών  και  λαών. 

     Για  να  πετύχει  τα  παραπάνω  έχει  δηµιουργήσει  µια  σειρά  από  

υποπρογράµµατα  που  καλύπτουν  πολλούς  τοµείς.  Ενδεικτικά  αναφέρουµε  το  

κτίσιµο  µέτρων  εµπιστοσύνης  για  την  ειρήνη,  την  ασφάλεια  για  την  

µετανάστευση,  την  προώθηση  των  µεταρρυθµίσεων  στον  οικονοµικό  τοµέα,  την  

συνεργασία  στους  τοµείς  ενέργειας  και  µεταφορών,  την  οικονοµική  

ολοκλήρωση  Νότου-Νότου,  την  ανάπτυξη  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας,  τον  

διάλογο  µεταξύ  των  πολιτισµών  κτλ. 

     Τα  αποτελέσµατα  που  αναµένονται  είναι  πολλά.  Μερικά  εκ  των  οποίων  

είναι  τα  εξής:  δηµιουργία  αµοιβαίας  εµπιστοσύνης  µεταξύ  των  κοινωνιών,  

ανάπτυξη  της  συνεργασίας  στον  τοµέα  της  δικαιοσύνης,  συνεργασία  µεταξύ  
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Βορρά-Νότου  και  Νότου-Νότου  για  την  διαχείριση  των  συνόρων  και  των  

µεταναστευτικών  ροών,  δηµιουργία  δικτύων  ενέργειας  και  µεταφορών,  

ολοκλήρωση  του  τοµέα  της  ενέργειας,  πιο  φιλικό  περιβάλλον  για  επενδύσεις  

στις  µεταφορές,  πλήρης  εφαρµογή  της  συµφωνίας  του  Agadir,  αύξηση  των  

εµπορικών  δεσµών  ανάµεσα  στις  χώρες  της  περιοχής, καλύτερη  διαχείριση  

υδάτινων  πόρων,  προώθηση  των  νέων  τεχνολογιών  και  των  διαδικτυακών  

υπηρεσιών,  δηµιουργία  δικτύων  στον  διαπολιτισµικό  διάλογο  κτλ. 

     Με  το  πρόγραµµα  αυτό  η  ΕΠΓ  στοχεύει  θα  λέγαµε  σε  µια  πιο  

επικεντρωµένη  πολιτική  για  την  περιοχή  αντλώντας  από  τις  µέχρι  σήµερα  

καθυστερήσεις  και  δυσκολίες  έχει  αντιµετωπίσει  η  ΕΜΣ  κατά  την  εφαρµογή  

της.  Οι  στόχοι  που  έχει  θέσει  είναι  πολύ  υψηλοί  αλλά  θα  λέγαµε  ότι  

αποτελούν  και  µια  ολοκληρωµένη  προσέγγιση  για  τα  προβλήµατα  της  περιοχής  

συνολικά.  Αξίζει  να  παρατηρήσουµε  ότι  η  περιοχή  διαφέρει  σηµαντικά  από  

εκείνη  της  Ανατολικής  Ευρώπης.  Και  αυτό  φαίνεται  και  στο  αντίστοιχο  

περιφερειακό  πρόγραµµα  που  θα  εξετάσουµε  στην  συνέχεια. 

Ανατολικό  Περιφερειακό  Πρόγραµµα:  ο  κεντρικός  στόχος  του  προγράµµατος  

αυτού  είναι  προωθήσει  την  συνεργασία  σε  περιοχές  αµοιβαίων  συµφερόντων  

τόσο  των  εταιρικών  χωρών  µεταξύ  τους  όσο  και  των  εταιρικών  χωρών  µε  την  

ΕΕ.  Για  να  το  πετύχει  αυτό  έχει  δηµιουργήσει  διάφορα  υποπρογράµµατα  σε  

διάφορους  τοµείς.  Συγκεκριµένα: 

- στις  µεταφορές 

- στην  ενέργεια 

- στην  περιβαλλοντική  προστασία 

- στην  διαχείριση  των  συνόρων  και  της  µετανάστευσης  και  την  

αντιµετώπιση  του  οργανωµένου  εγκλήµατος 
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- στις  δραστηριότητες  µεταξύ  των  λαών  και 

- στον  έλεγχο  των  όπλων. 

     Τα  αναµενόµενα  αποτελέσµατα  είναι  δηµιουργία  ασφαλών  µεταφορών,  

καλύτερη  περιβαλλοντική  πολιτική  στον  τοµέα  των  µεταφορών,  καλύτερη  

συνεργασία  σε  διµερές  επίπεδο  για  την  διαχείριση  των  εναέριων  µεταφορών,  

βελτίωση  δοµών  στον  τοµέα  της  ενέργειας,  αύξηση  ασφάλειας  και  αξιοπιστίας  

της  ενέργειας,  βελτίωση  της  εφαρµογής  του  Πρωτοκόλλου  του  Κιότο,  αύξηση  

µέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  της  περιβαλλοντικής  

συνείδησης,  πιο  αποτελεσµατική  διαχείριση  των  συνόρων  κτλ.   

     Θα  λέγαµε  ότι  το  πρόγραµµα  παρουσιάζει  οµοιότητες  µε  εκείνο  της  ΕΜΣ  

κυρίως  ως  προς  τα  αναµενόµενα  αποτελέσµατα,  αλλά  διαφέρει  ως  προς  την  

αντιµετώπιση  των  χωρών.  Και  αυτό  φαίνεται  από  τους  κεντρικούς  στόχους  που  

θέτει  σε  σχέση  µε  εκείνους  του  περιφερειακού  προγράµµατος  για  την  ΕΜΣ.  

Θέλει  να  προωθήσει  την  συνεργασία  εν  αντιθέσει  µε  το  άλλο  που  θέλει  να  

δηµιουργήσει  µια  πιο  ολοκληρωµένη  περιοχή.  Και  αυτό  ισχύει  γιατί  οι  δύο  

περιοχές  έχουν  µεταξύ  τους  διαφορές. 

     Κάποιες  από  αυτές  θα  προσπαθήσουµε  να  αναδείξουµε  µέσω  των  Σχεδίων  

∆ράσεων  που  έχουν  ανακοινωθεί  προς  το  παρών.  Επίσης  θα  εξετάσουµε  την  

σηµασία  που  έχουν  οι  Ανατολικοί  γείτονες  για  την  Ένωση  αλλά  και  οι  

δυσκολίες  που  αντιµετωπίζουν   στις  περιφέρειές  τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο  

Η  Ανατολική  ∆ιάσταση  της  ΕΠΓ 

     Η  ΕΠΓ  έχει  θα  λέγαµε  δύο  διαστάσεις.  Πρόκειται  για  την  Ανατολική  και  

την  Μεσογειακή.  Και  αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  τα  κράτη  της  Μεσογείου  

έχουν  αναπτύξει  πολιτικές  γειτονίας  εδώ  και  µια  δεκαετία.  Από  την  άλλη  τα  

κράτη  της  Ανατολικής  Ευρώπης  βγήκαν  από  ένα  καθεστώς  το  οποίο  είχε  

πολλά  προβλήµατα  και  µε  την  πτώση  του  άφησε  περισσότερα.  Αυτή  η  

διαφορά  αποτυπώθηκε  όπως  είδαµε  και  στα  περιφερειακά  προγράµµατα  που  

παρουσιάσαµε  παραπάνω.  Όµως  η  διαφορά  εντοπίζεται  και  σε  διµερές  επίπεδο  

και  αποτυπώνεται  θα  λέγαµε  στα  Σχέδια  ∆ράσης  που  έχουν  δηµιουργηθεί  µε  

12  εταίρους  προς  το  παρών. 

  Αυτά  θα  προσπαθήσουµε  να  εξετάσουµε  περιληπτικά  τώρα  και  να  αντλήσουµε  

κάποια  συµπεράσµατα.  Στη  συνέχεια  θα  προσπαθήσουµε  να  δούµε  τι  

κατάσταση  επικρατεί  στα  κράτη  της  Ανατολικής  Ευρώπης,  τους  Ανατολικούς  

εταίρους  και  τι  προβλήµατα  αντιµετωπίζουν,  καθώς  και  αν  αυτό  µπορεί  να  

επηρεάσει  την  σχέση  τους  µε  την  Ένωση. 

4.1  Σχέδια  ∆ράσης65 

     Τα  Σχέδια  ∆ράσης  δηµιουργήθηκαν  σε  µια  νέα  λογική  από  την  ΕΕ,  εκείνη  

της  διµερούς  και  πιο  επικεντρωµένης  προσέγγισης  των  γειτόνων  της,  παλιών  

και  νέων.  Σε  γενικές  γραµµές  θα  λέγαµε  ότι  καλύπτουν  όλους  τους  τοµείς  

πολιτικής  και  τρεις  κύριους  άξονες,  την  οικονοµία,  την  ασφάλεια  (εσωτερική  

και  εξωτερική)  και  τις  πολιτικές  µεταρρυθµίσεις.  Αυτά  τα   στοιχεία  βρίσκονται  

                                                 
65 Βλ.  τα  12  Action  Plans  που  έχει  δηµιουργήσει  στα  πλαίσια  της  ΕΠΓ  η  ΕΕ  µε  τις   Αρµενία,    

Αζερµπαϊτζάν,  Αίγυπτο,  Γεωργία,  Ισραήλ,  Ιορδανία,  Λίβανο,  Μολδαβία,  Μαρόκο,  Παλαιστινιακή  

Αρχή,  Τυνησία  και  Ουκρανία.  
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σε  όλα  τα  Σχέδια  ∆ράσης.  Όµως  µε  διαφορετική  βαρύτητα  στο  καθένα.  

Μπορούµε  να  πούµε  ότι  χωρίζονται  σε  δύο  µεγάλες  οµάδες.  Από  τη  µία  

έχουµε  τις  χώρες  της  Μεσογείου  και  από  την  άλλη  εκείνες  της  Μαύρης  

Θάλασσας. 

     Στις  Μεσογειακές  χώρες  οι  µεταρρυθµίσεις  που  είχαν  προγραµµατιστεί  στα  

πλαίσια  της  ΕΜΣ  έχουν  προχωρήσει  ως  ένα  βαθµό.  Αυτό  δεν  σηµαίνει  βέβαια  

ότι  δεν  πρέπει  να  γίνουν  και  άλλα  βήµατα.  Το  βάρος  δίνεται,  σύµφωνα  µε  τα  

Σχέδια  ∆ράσης  στους  τοµείς  των  δικαιωµάτων  και  της  οικονοµίας.  Πιο  

συγκεκριµένα  προτείνεται  να  προχωρήσουν  οι  µεταρρυθµίσεις  στα  ανθρώπινα  

δικαιώµατα  ώστε  να  µην  γίνονται  διακρίσεις  ως  προς  το  φίλο,  την  εθνικότητα  

ή  τα  πιστεύω  κάποιου.  Ακόµα  να  υπάρξει  µεγαλύτερη  ελευθερία  έκφρασης.  

Στον  οικονοµικό  τοµέα  προτείνονται  µέτρα  για  την  µεγαλύτερη  

φιλελευθεροποίηση  και  το  άνοιγµα  των  αγορών,  καθώς  και  την  βελτίωση  του  

επενδυτικού  κλήµατος  για  την  προσέλκυση  ξένων  επενδύσεων.  Τέλος  µεγάλη  

σηµασία  έχει  και  ο  έλεγχος  της  µετανάστευσης. 

     Από  την  άλλη  στις  χώρες  της  Μαύρης  Θάλασσας  το  βάρος  δίνεται  σε  µια  

πιο  ‘εσωτερική’  διάσταση  θα  λέγαµε.  Όλες  οι  χώρες  που  προέκυψαν  από  την  

διάσπαση  της  ΕΣΣ∆  αντιµετώπισαν  δύο  ειδών  προβλήµατα.  Από  την  µία  

υπήρχαν  οι  συγκρούσεις  και  οι  πόλεµοι  για  εδαφικές  διαφορές  µεταξύ  τους  ή  

αποσχιστηκά  κινήµατα  εντός  τους.  Από  την  άλλη  υπήρχε  µία  κρατική  δοµή  

που  έµπαινε  σε  µία  παρατεταµένη  κρίση  και  που  εµφάνιζε  έντονα  προβλήµατα  

διαφθοράς.  Γύρω  από  αυτά  κινούνται  και  τα  Σχέδια  ∆ράσης.  Από  την  µία  

προωθούν  τις  εσωτερικές  πολιτικές  και   διοικητικές  µεταρρυθµίσεις  και  από  την  

άλλη  προσπαθούν  να  βοηθήσουν  την  επίλυση  των  εσωτερικών  συγκρούσεων  
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των  χωρών  αυτών.  Τέλος  προσπαθούν  να  αντιµετωπίσουν  και  το  οργανωµένο  

έγκληµα  που  στις  περιοχές  αυτές  ανθεί. 

     Συµπερασµατικά  η  ΕΕ  αντιµετωπίζει  τους  γείτονές  της  θα  λέγαµε  σαν  δύο  

διαφορετικές  οµάδες  χωρών.  Από  τη  µία  έχουµε  τις  Μεσογειακές  χώρες  που  

έχουν  µεγάλα  προβλήµατα  ισότητας  στις  κοινωνίες  τους,  που  όµως  σε  

οικονοµικό  επίπεδο  βρίσκεται  σε  καλύτερη  κατάσταση  από  εκείνη  των  

Ανατολικών  γειτόνων.  Εν  αντιθέση  στην  Ανατολική  Ευρώπη  οι  χώρες  

αντιµετωπίζουν  πολλά  διοικητικά  προβλήµατα  και  επίσης  είναι  πολύ  έντονο  το  

πρόβληµα  της  διαφθοράς.  Στην  Μεσόγειο  δεν  υπάρχει  και  πρόβληµα  

σύγκρουσης  αν  εξαιρέσεις  εκείνο  της  Παλαιστίνης  µε  το  Ισραήλ66,  ενώ  στην  

Ανατολική  Ευρώπη  οι  συγκρούσεις  ταλαιπωρούν  από  την  αρχή  της  ύπαρξής  

τους  όλα  τα  κράτη  της  περιοχής.  Αυτό  οδηγεί  σε  µια  διαφορετική  προσέγγιση  

των  χωρών  στα  πλαίσια  της  ΕΠΓ67. 

                                                 
66 Θα  λέγαµε  ότι  αυτό  διαφέρει  αρκετά  από  τις  συγκρούσεις  ας  πούµε  της  Τρανσίστριας  στην  

Μολδαβία  ή  του  Νακόρνο-Καραµπάχ  στο  Αζερµπαϊτζάν  και  την  Αρµενία.  Και  αυτό  γιατί  

πρόκειται  για  µια  σύγκρουση  που  έχει  µια  ‘περιφερειακή’  διάσταση  εφόσον  αφορά  τις  σχέσεις  

του  Ισραήλ  µε  όλες  τις  γειτονικές  του  χώρες.  Προκύπτει  από  µια  επιθετική  πολιτική  που  

εφαρµόζει  το  Ισραήλ  πολλές  δεκαετίες  στην  περιοχή.  Από  την  άλλη  τα  προβλήµατα  στις  Νέες  

Ανεξάρτητες  ∆ηµοκρατίες  προκύπτουν  από  τα  δεδοµένα  που  άφησε  πίσω  της  η  διάλυση  της  

ΕΣΣ∆.  Μικτοί  πληθυσµοί,  µε  κράτη  χωρίς  κρατική  οργάνωση  και  από  την  άλλη  περιοχές  µε  

παραγωγικό  πλούτο.  Γενικά  οι  συγκρούσεις  είναι  κληρονοµιά  µιας  απότοµης,  βίαιης  θα  λέγαµε,  

µετάβασης  από  ένα  µονολιθικό,  µονοκοµµατικό  σύστηµα  σε  µια  υποτυπώδη  και  στα  χαρτιά  

δηµοκρατία.           

67 Αυτό  αποτελεί  και  ένα  από  τα  µεγάλα  πλεονεκτήµατα  της  νέας  αυτής  πολιτικής  µιας  και  

στα  πλαίσια  της  υπάρχει  η  δυνατότητα  ‘ατοµικής’  προσέγγισης   των  συµµετεχόντων  από  την  

Ένωση.   
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     Μέσα  σε  αυτά  τα  πλαίσια  διαφαίνεται  και  η  σηµασία  που  αποκτά  η  

Ανατολική  Ευρώπη  για  την  ΕΕ.  Ουσιαστικά  αποτελεί  ένα  εναλλακτικό  

ενεργειακό  προµηθευτεί  για  την  Ένωση.  Όµως  αυτό  είναι  και  ο  κύριος  λόγος  

που  οδηγεί  την  Ένωση  να  δώσει  τόση  προσοχή  στην  περιοχή. 

     Στη  συνέχεια  θα  προσπαθήσουµε  να  δούµε  τι  κατάσταση  επικρατεί  στην  

συγκεκριµένη  περιοχή  και  τι  προβλήµατα  έχουν  δηµιουργηθεί. 

4.2 Η  Κατάσταση  των  Ανατολικών  Γειτόνων 

     Η  Ανατολική  Ευρώπη  είναι  θα  λέγαµε  µία  εναλλακτική  λύση  όσον  αφορά  

τους  ενεργειακούς  προµηθευτές  της  ΕΕ.  Ουσιαστικά  αποτελεί  το  κρίκο  που  την  

συνδέει  µε  τους  ενεργειακούς  πόρους  της  κεντρικής  Ασίας.  Και  σαν  τέτοιος  

έχει  ή  αποκτά  πολύ  µεγάλη  σηµασία  πλέον  αφού  αποτελεί  το  άµεσο  σύνορο  

της  Ένωσης.  Γι  αυτό  θα  λέγαµε  ότι  είναι  σηµαντικό  να  δούµε  τι  κατάσταση  

επικρατεί  σε  αυτές  τις  χώρες. 

     Σε  γενικές  γραµµές όπως  είπαµε  και  πιο  πάνω  τα  χαρακτηριστικά  των  

χωρών  της  περιοχής  είναι: 

- κακή  διοικητική  κατάσταση  και  µεγάλη  διαφθορά 

- έντονη  εγκληµατικότητα  και  οργανωµένα  δίκτυα  εγκληµάτων  

όπως  µετακίνηση  και  εµπορεία  ανθρώπων,  πώληση  όπλων  κτλ. 

- απολυταρχικά  (στην  περίπτωση  της  Λευκορωσίας)  ή  µη  

δηµοκρατικά  καθεστώτα68  και 

                                                 
68 Μετά  τις  επαναστάσεις  στην  Ουκρανία  (πορτοκαλή)  και  στην  Γεωργία  (τριανταφυλλένια)  τα  

τελευταία  χρόνια  η  κατάσταση  έχει  βελτιωθεί  κάπως.  Όµως  όλες  οι  υπόλοιπες  χώρες  

βρίσκονται  στην  ίδια  κατάσταση  µε  καθεστώτα  που  απέχουν  αρκετά  από  αυτά  που  θεωρούµε  

δηµοκρατικά  στην  ∆ύση. 
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- εσωτερικές  συγκρούσεις  που  δηµιουργούν  ακόµα  και  σήµερα  

καθυστερήσεις  και  προβλήµατα  στην  λειτουργία  των  κοινωνιών  

αυτών. 

     Τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  είναι  ‘κληρονοµιά’  της  κατάρρευσης  της  

ΕΣΣ∆.  Αυτή  η  κατάρρευση  δηµιούργησε  πολλούς  παράγοντες  που  

δηµιούργησαν  και  δηµιουργούν  ακόµα  τις  προϋποθέσεις  για  να  ανθήσουν  όλες  

αυτές  τις  προβληµατικές  καταστάσεις.  Όπως  µας  πληροφορεί  ο  Cornell69  οι  

παράγοντες  αυτοί  είναι: 

- η  αδυναµία  των  κρατικών  δοµών.  Με  την  κατάρρευση  της  ΕΣΣ∆  

τα  νέα  κράτη  ήρθαν  αντιµέτωπα  µε  µία  πρόκληση.  Να  

δηµιουργήσουν  ουσιαστικά  από  το  µηδέν  µια  κρατική  οργάνωση.  

Όµως  αυτό  έγινε  υπό  την  πίεση  του  χρόνου  και  των  συνθηκών70  

οπότε  δεν  απέδωσε  τα  αναµενόµενα  αποτελέσµατα.  Γι  αυτό  και  

οι  θεσµοί  στις  χώρες  αυτές  δεν  µπορούν  να  αντιµετωπίσουν  την  

εγκληµατικότητα. 

                                                 
69 Βλ.  Cornell  E.  Svante,  “The  growing  threat  of  transnational  crime”,  στο  Baev  Pavel,  

Coppieters  Bruno  κ.α.,  The  South  Caucasus:  a  challenge  for  the  EU,  Institute  for  Security  

Studies,  Chaillot  Papers  vo. 65,  ∆εκέµβριος  2003,  σελ. 24. 

70 Σε  πολλά  από  αυτά  τα  κράτη  υπήρξαν  και  υπάρχουν  εσωτερικές  συγκρούσεις.  ∆είτε  για  

παράδειγµα  τις  χώρες  του  Βορείου  Καυκάσου.  Αυτό  ήταν  ακόµα  ένας  έντονος  λόγος  πίεσης  γι  

αυτά  τα  κράτη  ώστε  να  µην  µπορέσουν  να  δηµιουργήσουν  το  θεσµικό  εκείνο  πλαίσιο  που  θα  

τα  βοηθήσει  να  σταθούν  στην  διεθνή  σκηνή  χωρίς  προβλήµατα.  Και  αυτό  φαίνεται  ακόµα  πιο  

έντονα  αν  τις  συγκρίνουµε  ας  πούµε  µε  τις  τρεις  δηµοκρατίες  της  Βαλτικής  που  έκαναν  

άλµατα.  Είναι  πλέον  µέλη  της  ΕΕ  και  ανερχόµενες  σχεδόν  σε  όλους  τους  τοµείς.  Σε  αυτές  δεν  

υπήρξαν  εσωτερικές  συγκρούσεις.   
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- η  οικονοµική  κρίση  που  ακολούθησε  την  διάλυση  της  ΕΣΣ∆  και  

η  αποτυχία  των  νέων  κρατών  να  παραγάγουν  σταθερή  οικονοµική  

ανάπτυξη.  Σε  ένα  τόσο  δύσκολο  πλαίσιο  για  τις  κοινωνίες  αυτές  

ήταν  λογικό  να  αναπτυχθούν  δραστηριότητες  στον  λεγόµενο  

τοµέα  της  παραοικονοµίας  και  του  οργανωµένου  εγκλήµατος. 

- η  περιοχή  που  οριοθετούσε  η  ΕΣΣ∆  βρίσκετε  µεταξύ  των  χώρων  

παραγωγής  των  ναρκωτικών  (κυρίως  το  Αβγανιστάν)  πράγµα  που  

σηµαίνει  ότι  αποτελεί  τον  ενδιάµεσο  κρίκο  µε  τις  αγορές  στην  

Ευρώπη.  Αλλά  και  µέσα  στον  χώρο  της  πρώην  ΕΣΣ∆  έχει  

τέτοιες  πηγές  εµπορίας  ναρκωτικών,  όπλων,  ανθρώπων  κτλ.  και 

- οι  κρατικοί  θεσµοί  έχουν  δείξει  ότι  είναι  διαπεράσιµοι  από  την  

διαφθορά.  Αυτό  συµβαίνει  κυρίως  γιατί  µετά  την  κατάρρευση  της  

ΕΣΣ∆  ακολούθησε  µια  περίοδος  έντονης  οικονοµικής  κρίσης  µε  

όλα  τα  εισοδήµατα  να  µειώνονται  αρκετά  σε  σχέση  µε  πριν.  

Γίνετε  νοµίζουµε  εύκολα  αντιληπτό  ότι  µε  τέτοιες  συνθήκες  οι  

δηµόσιοι  υπάλληλοι  µπορούν  να  καταφύγουν  σε  παράνοµες  

δοσοληψίες  για  να  µπορέσουν  να  αυξήσουν  έστω  και  λίγο  το  

εισόδηµά  τους.  ∆ιαπιστώνοντας  κάτι  τέτοιο  το  οργανωµένο  

έγκληµα  ανέπτυξε  έντονες  σχέσεις  οι  οποίες  είναι  πολύ  δύσκολο  

να  αλλάξουν  εφόσον  πλέον  αποτελούν  συστατικό  κοµµάτι  των  

συγκεκριµένων  κοινωνιών. 

    Όλα  αυτά  δηµιουργούν  µία  δύσκολη  κατάσταση  και  συγκυρία  στους  νέους  

γείτονες  της  ΕΕ.  Πέρα  όµως  από  τα  παραπάνω  σηµαντικός  παράγοντας  για  

όλη  θα  λέγαµε  την  περιοχή  είναι  και  η  πολιτική  που  ακολουθεί  η  Ρωσία  σε  

αυτές  τις  χώρες.  Με  τον  νέο  χάρτη  που  διαµορφώθηκε  στην  Ανατολική  



 53

Ευρώπη  και  την  Κεντρική  Ασία  δηµιουργήθηκε  ένας  πόλος  µε  πολλούς  

δορυφόρους  γύρω  του.  Η  Ρωσία  έχοντας  την  µεγαλύτερη  έκταση,  τον  

περισσότερο  πληθυσµό,  τους  περισσότερους  φυσικούς  πόρους  αλλά  και  την  

περισσότερη  προσοχή  από  την  διεθνή  πολιτική  κοινότητα  σε  σχέση  µε  τις  

υπόλοιπες  χώρες  που  προέκυψαν  από  την  κατάρρευση  της  ΕΣΣ∆  πήρε  ρόλο  

ηγέτη  σε  όλη  την  περιοχή. 

     Παράλληλα  οι  υπόλοιπες  χώρες  όντας  σε  µεταβατικό  στάδιο  δεν  µπόρεσαν71  

να  αναπτύξουν  µια  ανεξάρτητη  πορεία  και  να  κάνουν  τις  απαραίτητες  

µεταρρυθµίσεις  που  θα  τις  οδηγούσαν  στον  δρόµο  της  σταθερότητας  και  της  

ανάπτυξης.  Σύντοµα  φτιάχτηκε  η  Κοινοπολιτεία  των  Ανεξαρτήτων  Κρατών,  

ένας  θεσµός  άµεσα  ελεγχόµενος  από  την  Ρωσία.  Αυτό  είχε  σαν  συνέπεια  να  

µην  µπορέσουν  να  φύγουν  οι  χώρες  αυτές  από  την  επιρροή  της  ΕΣΣ∆.  Και  

στην  περίπτωση  των  χωρών  του  Βορείου  Καυκάσου  η  Ρωσία  έπαιξε  σηµαντικό  

ρόλο  στις  εσωτερικές  τους  συγκρούσεις.  Εκεί  η  επιρροή  της  δεν  ήταν  τόσο  

άµεση  όπως  θα  δούµε  παρακάτω. 

     Αν  εξετάσουµε  τώρα  την  σχέση  της  Ρωσίας  µε  τις  τρεις  χώρες  της  

Ανατολικής  Ευρώπης  που  περιλαµβάνονται  και  στην  ΕΠΓ  τότε  θα  δούµε  µία  

επιπλέον  δυσκολία  στην  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  πολιτικής.  Οι  χώρες  

αυτές  έχουν  µία  ιδιαίτερη  σχέση  µε  την  Ρωσία.  Θα  λέγαµε  µια  σχέση  

                                                 
71 Με  εξαίρεση  τις  τρεις  Βαλτικές  ∆ηµοκρατίες  που  έτσι  και  αλλιώς  εξ  αρχής  κράτησαν  µια  

ανεξάρτητη  θέση  και  γρήγορα  εντάχθηκαν  στην  ΕΕ  και  γενικότερα  στην  ∆ύση.  Άλλωστε  ήταν  

και  οι  πρώτες  που  κήρυξαν  την  ανεξαρτησία  τους.  Μην  ξεχνάµε  το  γεγονός  ότι  

ενσωµατώθηκαν  βίαια  στην  ΕΣΣ∆  και  αυτό  υπήρξε  καθοριστικός  παράγοντας  για  την  όλη  

στάση  τους  και  εντός  της  ΕΣΣ∆.  Ουσιαστικά  µπορούµε  να  πούµε  ότι  δεν  υπήρξαν  ποτέ  µέρος  

της  ΕΣΣ∆.     
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εξάρτησης.  Όπως  λέει  χαρακτηριστικά  ο  Missiroli72  «στην  περίπτωση  της  

Λευκορωσίας,  η  πιθανή  µελλοντική  περίληψή  της  στην  Ρωσική  Οµοσπονδία  

ξεκάθαρα  θα  υλοποιούσε  την  τωρινή  εικόνα.  Η  σύνδεση  της  Μολδαβίας  µε  τη  

Ρωσία  είναι  κυρίως  (αλλά  όχι  αποκλειστικά)  σχετιζόµενη  µε  το  θέµα  της  

αποσχισµένης  Τρανσίστριας  αλλά  συµβαδίζει  µε  µια  ιδιαίτερη  λεπτή  Ρουµανική  

σχέση,  που  κάνει  την  χώρα  µια  ιδιαίτερη  δοκιµαστική  περίπτωση  για  την  

διευρυµένη  ΕΕ.  Όσο  για  την  Ουκρανία,  η  θέλησή  της  να  ‘πάει  ∆υτικά’  ακόµα  

δεν  ταιριάζει  µε  τις  υπάρχουσες  εσωτερικές  µεταρρυθµίσεις,  ενώ  η  στρατηγική  

της  θέση  στην  αγορά  ενεργειακών  αποθεµάτων  την  κάνει  ένα  κρίσιµο  εταίρο  

για  τη  Ρωσία  και  την  ΕΕ  µαζί.» 

     Η  παραπάνω  εικόνα  κάνει  ξεκάθαρες  τις  δυσκολίες  που  αντιµετωπίζει  ή  

πρόκειται  να  αντιµετωπίσει  η  ΕΠΓ  κατά  την  εφαρµογή  της  στις  χώρες  αυτές.  

Και  η  κατάσταση  γίνεται  πιο  δύσκολή  αφού  η  Ρωσία  «αναπτύσσει  µια  έλξη  σ’ 

αυτές  τις  χώρες»73  έχοντας  γίνει  µία  από  τις  κύριες  εµπορικές  εταίρους  τους  

αλλά  και  ο  κυριότερος  ενεργειακός  προµηθευτής  τους.  Ας  πούµε  στην  

περίπτωση  της  Ουκρανίας,  όπως  µας  λέει  ο  Gatev74  «η  αµετάβλητη  εµπορική  
                                                 
72 Βλ.  Missiroli  Antonio,  “The  EU  and  its  changing  neighbourhoods:  stabilization,  integration  

and  partnership”,  στο  Batt  Judy,  Lynch  Dov,  Missiroli  Antonio,  Ortega  Martin  and  

Triantaphyllou  Dimitrios,  Partners  and  neighbours:  a  CFSP  for  a  wider  Europe,  Institute  for  

Security  Studies,  Chaillot  Paper  νο. 64,  Σεπτέµβριος  2003,  σελ.27. 

73 Βλ.  Lynch  Dov,  “The  new  Eastern  Dimension  of  the  enlarged  EU”, στο  Batt  Judy,  Lynch  

Dov,  Missiroli  Antonio,  Ortega  Martin  and  Triantaphyllou  Dimitrios,  Partners  and  neighbours:  

a  CFSP  for  a  wider  Europe,  Institute  for  Security  Studies,  Chaillot  Paper  νο. 64,  Σεπτέµβριος  

2003,  σελ.  35.  

74 Βλ.  Gatev  Ivaylo,  The  EU’s  New  Neighbourhood  Policy  Towards  Ukraine,  European  Foreign  

Policy  Conference,  LSE,  2-3  Ιουλίου  2004,  διαθέσιµο  στο  

www.lse.ac.uk/Depts/intrel/EFPC/Papers/Gatev.doc  σελ.  7.   



 55

και  ενεργειακή  εξάρτηση  της  Ουκρανίας  από  τη  Ρωσία  έχει  κάνει  την  χώρα  

ευάλωτη  σε  Ρωσική  οικονοµική  πίεση.»  Και  αυτή  η  κατάσταση  είναι  σε  όλες  

τις  χώρες  που  έχουν  περιληφθεί  στην  ΕΠΓ. 

4.3  Οι  Εσωτερικές  Συγκρούσεις 

     Ένας  ακόµα  πολύ  σηµαντικός  παράγοντας  στις  χώρες  που  εξετάζουµε  εδώ  

είναι  εκείνος  των  εσωτερικών  συγκρούσεων  που  προέκυψαν  στο  εσωτερικό  

τους  λίγο  µετά  την  ανεξαρτησία  τους.  Και  τέτοια  προβλήµατα  εµφανίστηκαν  

σχεδόν  σε  όλες  τις  χώρες.  Ας  δούµε  τις  συγκρούσεις  αυτές  περιληπτικά75: 

- Μολδαβία:  στην  Μολδαβία  εκδηλώθηκε  µια  προσπάθεια  

ανεξαρτητοποίησης  από  την  περιοχή  της  Τρανσίστριας.  Μετά  την  

ανεξαρτησία  της  το  1991  σκεφτόταν  το  ενδεχόµενο  να  ενοποιηθεί  

µε  την  Ρουµανία  που  είχαν  βαθιές  ιστορικές  σχέσεις.  Την  ίδια  

περίοδο  η  περιοχή  της  Τρανσίστριας  εκδήλωσε  το  ενδιαφέρον  της  

να  παραµείνει  κοντά  στην  Ρωσία. Γι  αυτό  σταδιακά  ανακήρυξε  

την  ανεξαρτησία  της.  Αυτό  είχε  σαν  συνέπεια  να  ξεκινήσει  

πόλεµος  µεταξύ  της  Τρανσίστριας  και  των  Μολδαβικών  Αρχών,  ο  

οποίος  δεν  κράτησε  πολύ.  Για  να  σταµατήσει  όµως  αυτή  η  

σύγκρουση  παρενέβη  η  Ρωσία  στέλνοντας  στρατεύµατα  που  

εγκαταστάθηκαν  στην  Τρανσίστρια  και  παραµένουν  ακόµα  εκεί  

σαν  ειρηνευτική  δύναµη.  Και  παρόλο  που  υπάρχει  συµφωνία  για  

την  αποχώρησή  τους  µεταξύ  Ρωσίας  και  Μολδαβίας.  Αυτό  

αποτελεί  και  ένα  από  τα  σηµεία  κλειδιά  για  την  σύγκρουση.  Η  

                                                 
75 Για  µια  σύντοµη  παρουσίαση  της  κατάστασης  βλ.  Kamov  Georgi,  EU’s  role  in  conflict  

resolution:  the  case  of  the  Eastern  enlargement  and  neighbourhood  policy  areas, Institut  

Europeen  des  Hautes  Etudes  Internationales,   Ιούνιος  2006,  σελ.  52-67. 
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κατάσταση  άρχισε  να  αλλάζει  όταν  εκλέχτηκε  νέος  Πρόεδρος  της  

χώρας  ο  Voronin  το  2001.  Και  ενώ  εκλέχτηκε  στηριζόµενος  σε  

µια  ‘ρωσική’  ατζέντα  τελικά  επαναπροσδιόρισε  την  εξωτερική  

πολιτική  και  τον  προσανατολισµό  της  χώρας  επιδιώκοντας  

στενότερες  σχέσεις  µε  την  ΕΕ.  Αυτό  επέτρεψε  στην  Ένωση  να  

παίξει  ένα  πιο  ενεργητικό  και  ουσιαστικό  ρόλο  στην  σύγκρουση.  

Αποκορύφωµα  βέβαια  αυτού  του  ρόλου  ήταν  η  είσοδος  της  

Μολδαβίας  στην  ΕΠΓ  και  η  δηµιουργία  ενός  Σχεδίου  ∆ράσης  για  

την  χώρα. 

- Αζερµπαϊτζάν – Αρµενία:  οι  δύο  αυτές  χώρες  του  Βόρειου  

Καυκάσου  έχουν  σηµαντικές  διαφορές.  Η  µία  είναι  χριστιανική  

ενώ  ή  άλλη  µουσουλµανική.  Η  µία  έχει  ένα  κάπως  δηµοκρατικό  

καθεστώς  ενώ  η  άλλη  θα  λέγαµε  ένα  ‘δηµοκρατικό’  

µουσουλµανικό  καθεστώς.  Όµως  πέρα  από  τις  διαφορές  αυτές  

υπάρχει  µεταξύ  τους  και  µία  σύγκρουση  µε  αφορµή  το  Νακόρνο-

Καραµπάχ76.  Η  συγκεκριµένη  περιοχή  µε  την  διάλυση  της  ΕΣΣ∆  

απέκτησε  την  αυτονοµία  της.  Όµως  ενεπλάκη  σε  πόλεµο  µε  το  

Αζερµπαϊτζάν  στον  οποίο  βρήκε  την  συνδροµή  της  Αρµενίας.  

Από  την  άλλη  το  Αζερµπαϊτζάν  αρχικά  υποστηρίχτηκε  από  τη  

Ρωσία,  που  έστειλε  στρατό,  αλλά  µετά  τον  απέσυρε.  Η  

                                                 
76   Το  Νακόρνο-Καραµπάχ  καθώς  και  Αµπχαζία  µε  την  Νότια  Οσετία,  δύο  περιοχές  της  

Γεωργίας   που  προσπάθησαν  να  ανεξαρτητοποιηθούν  όπως  θα  δούµε  παρακάτω,  αποτελούν  τις  

λεγόµενες  ‘παγωµένες’  συγκρούσεις  του  Καυκάσου.  Είναι  συγκρούσεις  που  ενώ  δεν  υφίστανται  

πλέον  σαν  θερµές,  δεν  παύει  να  δηµιουργούν  προβλήµατα  στην  περιοχή  αφού  αποτελούν  πηγές  

αστάθειας  και  ένα  πολύ  καλό  έδαφος  για  να  ανθήσει  το  οργανωµένο  έγκληµα  και  ότι  αυτό  

συνεπάγεται  για  την  κοινωνική  συνοχή  των  χωρών  αυτών.       
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κορύφωση  της  σύγκρουσης  ήρθε  την  περίοδο  1992-1994  όπου  

και  το  Αζερµπαϊτζάν  τελικά  ηττήθηκε  και  έτσι  η  περιοχή  κέρδισε  

την  αυτονοµία  της  δηµιουργώντας  ένα  έντονο  κύµα  εσωτερικής  

µετανάστευσης. 

- Γεωργία:  η  Γεωργία  υπήρξε  από  τις  πρώτες  χώρες  που  κήρυξαν  

την  ανεξαρτησία  τους  από  την  ΕΣΣ∆.  Από  την  πρώτη  στιγµή  

αντιµετώπισε  προβλήµατα  µε  δύο  περιοχές  της,  την  Αµπχαζία  και  

την  Νότια  Οσετία  που  θέλησαν  να  ανεξαρτητοποιηθούν.  Η  

Αµπχαζία  από  την  πρώτη  στιγµή  της  ανεξαρτησίας  της  Γεωργίας  

έκανε  προσπάθεια  να  διασπαστεί.  Η  Γεωργία  έστειλε  στρατεύµατα  

που  κατέλαβαν  την  περιοχή.  Το  1992  υπήρξε  ένα  νέο  ξέσπασµα  

στο  οποίο  συµµετείχε  και  η  Ρωσία  υποστηρίζοντας  την  Αµπχαζία.  

Τελικά  υπογράφτηκε  σχετική  συµφωνία  που  υποχρέωνε  την  

Γεωργία  να  αποσύρει  τα  στρατεύµατά  της.  Μαζί  µε  τα  

στρατεύµατα  έφυγαν  και  πολλές  χιλιάδες  κάτοικοι  της  περιοχής  

δηµιουργώντας  ένα  έντονο  κύµα  εσωτερικής  µετανάστευσης.  

Όσον  αφορά  την  περίπτωση  της  Νότιας  Οσετίας  η  κατάσταση  

µοιάζει  πολύ  µε  την  παραπάνω.  Κήρυξε  την  ανεξαρτησία  της  και  

η  Γεωργία  την  κατάργησε.  Ξέσπασε  σύγκρουση  που  οδήγησε  

τελικά  στη  δηµιουργία  ενός  αυτόνοµου  καθεστώτος.  Παρά  την  

καθεστωτική  αλλαγή  στην  Γεωργία  µε  την  Τριανταφυλλένια  

Επανάσταση  η  κατάσταση  παρέµεινε  ίδια. 

     Έχει  µεγάλη  σηµασία  για  την  ανάπτυξη  όλης  της  περιοχής  να  ξεπεραστούν  

αυτά  τα  εσωτερικά  προβλήµατα  των  νέων  αυτών  χωρών.  Και  η  ένταξή  τους  

στα  πλαίσια  της  ΕΠΓ  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  είναι.  Αλλά  και  για  την  ίδια  
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την  ΕΕ  θα  λέγαµε  είναι  ένα  στοίχηµα  γιατί  αποτελεί  κεφαλαιώδους  σηµασίας  

εφόσον  θεωρείται  και  στο  µέλλον  µπορεί  να  γίνει  ένας  από  τους  κύριους  

προµηθευτές  ενεργειακών  αποθεµάτων  της  Ένωσης. 

4.4  Η  Ενεργειακή  ∆ιάσταση 

     Ολόκληρη  η  περιοχή  της  Μαύρης  Θάλασσας  αποτελεί  θα  λέγαµε  ένα  

‘διάδροµο’  για  την  µεταφορά  ενεργειακών  αποθεµάτων  από  την  Κεντρική  Ασία  

προς  την  ΕΕ.  Σαν  τέτοιος  έχει  τεράστια  σηµασία  για  την  Ένωση  στην  

προσπάθειά  της  να  «ποικίλλει  τις  ενεργειακές  της  προµήθειες»77.  Άλλωστε  ο  

Νότιος  Καύκασος  λόγο  της  γεωγραφικής  του  θέσης  µπορεί  να  λειτουργήσει  

σαν  «ενεργειακός  διάδροµος  και  άµεσο  εµπορικό  κανάλι  µεταξύ  Ανατολής  και  

∆ύσης»78.  Και  αυτό  γιατί  ουσιαστικά  συνδέει  τρεις  Ηπείρους.  Αυτό  βέβαια  

συνεπάγεται  καλή  κατάσταση  και  σταθερότητα  κοινωνική,  οικονοµική και  

πολιτική  στις  χώρες  αυτές. 

     Μια  πρώτη  προσπάθεια  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  είναι79  η  δηµιουργία  

ενός  αγωγού  πετρελαίου.  Στις  25  Μαΐου  του  2005  εγκαινιάστηκε  ο  αγωγός  

πετρελαίου  Μπακού- Τµπιλίσι- Κέχαν.  Πρόκειται  για  έναν  αγωγό  πετρελαίου  

που  συνδέει  µέσω  του  Καυκάσου  το  Αζερµπαϊτζάν  µε  την  Μεσόγειο.  

Παράλληλα  κατασκευάζεται  ένα  αγωγός  αερίου  δίπλα  σε  εκείνο  του  

πετρελαίου. 

                                                 
77 Βλ.  Heinrich  Boll  Foundation,  Regional  Preconditions  for  the  Development  of  an  Integrated  

European  Policy  Towards  the  South  Caucasus,  Documentation  of  the  Conference  at  the  

Heinrich  Boll  Foundation,  Tbilisi,  1-2  Ιουνίου  2004,  σελ. 6. 

78 Βλ.  ο.π. 

79 Βλ.  Leonard  Mark  and  Grant  Charles,  Georgia  and  the  EU:  Can  Europe’s  neighbourhood  

policy  deliver?,  Centre  for  European  Reform,  Policy  Brief,  σελ.  2. 
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     Όµως  παρόλα  αυτά  η  κατάσταση  που  περιγράψαµε  παραπάνω  δεν  βοηθάει  

να  εξελιχθεί  η  πολύ  σηµαντική  αλληλοεπιδρούµενη  σχέση80  µεταξύ  των  χωρών  

της  περιοχής  της  Μαύρης  Θάλασσας  µε  την  ΕΕ.  Και  είναι  νοµίζουµε  

σηµαντικό  να  τονίσουµε  ότι  η  σχέση  µεταξύ  των  χωρών  αυτών  σε  σχέση  µε  

την  ενέργεια  έχει  τρία  επίπεδα.   

- Πρώτον  είναι  πολύ  σηµαντικό  να  µπορέσει  να  καλύψει  κάποιες  

από  τις  ανάγκες  της  η  ΕΕ  µέσω  των  πόρων  των  χωρών  αυτών.   

- ∆εύτερον  και  οι  ίδιες  αυτές  χώρες  έχουν  να  κερδίσουν  πολλά  

από  την  συνεργασία  αυτή  αφού  σε  οικονοµικό  επίπεδο  θα  

µπορέσουν  να  αυξήσουν  τις  συναλλαγές  τους  µε  την  Ένωση  και  

εποµένως  και  την  γενικότερη  οικονοµική  τους  κατάσταση.   

- Τέλος  υπάρχει  και  η  οικολογική  θα  λέγαµε  διάσταση.  Κάποια  

στιγµή  τα  αποθέµατα  των  µέχρι  τώρα  κύριων  εξαγωγών  χωρών  

ενεργειακών  πόρων  θα  τελειώσουν  άρα  τα  ανεκµετάλλευτα  κατά  

πολλές  εκτιµήσεις  αποθέµατα  της  Κασπίας  θα  αποκτήσουν  άλλη  

σηµασία.  

     Η  σηµασία  άλλωστε  που  έχει  όλη  αυτή  η  περιοχή  για  την  Ένωση  φαίνεται  

από  το  γεγονός  ότι  ενέταξε  στην  ΕΠΓ  τις  χώρες  του  Νοτίου  Καυκάσου  πριν  

γίνουν  µέλη  της  οι  δύο  Βαλκανικές  χώρες  - Ρουµανία  και  Βουλγαρία -  οπότε  

και  θα  αποκτούσε  κοινά  σύνορα  µε  αυτές  τις  χώρες.  Συµπερασµατικά  

µπορούµε  να  πούµε  ότι  οι  γειτονικές  χώρες  που  βρίσκονται  στα  ανατολικά  της  

                                                 
80 Βλ.  Roberts  John,  “Energy  reserves,  pipeline  politics  and  security  implications”,  στο  Baev  

Pavel,  Coppieters  Bruno  κ.α.,  The  South  Caucasus:  a  challenge  for  the  EU,  Institute  for  

Security  Studies,  Chaillot  Papers  vo. 65,  ∆εκέµβριος  2003,  σελ.  96-99. 
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Ένωσης  δηµιουργούν  µια  «Ανατολική  ∆ιάσταση»81  στην  ΕΠΓ  που  έχει  µια  δύο  

πόλων  ανάπτυξη  σχέσεων  και  επαφών.  Από  την  µία  έχουµε  την  Ρωσία  µε  τις  

παραδοσιακές  της  επιρροές  στις  χώρες  αυτές  όπως  την  έχουµε  περιγράψει  προς  

το  παρόν.  Από  την  άλλη  έχουµε  την  προσπάθεια  της  Ένωσης  να  µπορέσει  να  

δηµιουργήσει  τις  κατάλληλες  συνθήκες  ώστε  να  πετύχει  ένα  ολοκληρωµένο,  

δηµοκρατικό  και  ασφαλές  χώρο  γύρω  της.  Αυτή  θα  λέγαµε  είναι  και  η  

προοπτική  που  διαφαίνεται  από  την  µελέτη  που  κάναµε  για  την  ΕΠΓ.  Να  

µπορέσει  να  ξεπεράσει  τις  παραδοσιακές  δοµές  ώστε  να  εφαρµόσει  στο  µέτρο  

του  δυνατού  και  του  εφικτού  τα  δικά  της  µέτρα  και  στάνταρτς. 

     Μετά  από  την  παρουσίαση  της  ΕΠΓ  και  την  µελέτη  κάποιον  πτυχών  της  

στη  συνέχεια  θα  προσπαθήσουµε  να  εξάγουµε  κάποια  συµπεράσµατα  όσο  

µπορούµε  βέβαια  γιατί  η  συγκεκριµένη  πολιτική  δεν  έχει  εφαρµοστεί  ακόµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Βλ.  Missiroli  Antonio,  “The  EU  and  its  changing  neighbourhoods:  stabilization,  integration  

and  partnership”,  ο.π.,  σελ  27. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο  

Συµπεράσµατα 

     Η  µέχρι  τώρα  προσέγγιση  της  ΕΕ  προς  τους  γείτονές  της,  όπως  υποστηρίζει  

ο  Missiroli82,  είχε  δύο  διαστάσεις.  Η  πρώτη  ήταν  µια  προσπάθεια  

σταθεροποίησης  που  στηρίζεται  στην  ενισχυµένη  περιφερειακή  συνεργασία  και  

οδηγεί  στην  συνεργασία.  Η  δεύτερη  έχει  να  κάνει  µε  µια  προσπάθεια  

ολοκλήρωσης  χρησιµοποιώντας  µια  διµερή  συνεργασία.  Αυτό  ίσχυε  µέχρι  

σήµερα.  Αντλώντας  από  αυτή  την  εµπειρία  η  ΕΕ  δηµιούργησε  την  ΕΠΓ.  Με  

αυτή  τη  νέα  πολιτική  ουσιαστικά  έρχεται  να  συνδυάσει  κατά  κάποιο  τρόπο  τις  

παραπάνω  διαστάσεις.   

     Το  λέει  πολύ  χαρακτηριστικά  ο  Holm83  «η  ΕΠΓ  δεν  είναι  µια  πολιτική  

διεύρυνσης  αλλά  µια  µετά  τη  διεύρυνση  στρατηγική.»  Αλλά  και  ο  Kamov84  το  

θέτει  πολύ  σωστά  λέγοντας  ότι  «η  πολιτική  γειτονίας  συνδυάζει  στοιχεία  

σταθεροποίησης  και  ολοκλήρωσης.  Στοχεύει  να  θολώσει  τις  γραµµές  µεταξύ  

συµµετοχής  και  εταιρικότητας,  αλλά  ταυτόχρονα  θεµελιώνει  τον  εαυτό  της  σαν  

καθαρή  εναλλακτική  σε  µια  πλήρη  συµµετοχή.»  Αυτό  ισχύει  σε  γενικές  

γραµµές.   

     Η  ΕΕ  µετά  την  τελευταία  διεύρυνση  ήρθε  µπροστά  σε  µια  πολύ  δύσκολη  

κατάσταση.  Αν  θα  έπρεπε  να  αντιµετωπίσει  τους  νέους  γείτονές  της  µε  µια  

                                                 
82 Βλ.  Missiroli  Antonio,  “The  EU  and  its  changing  neighbourhoods:  stabilization,  integration  

and  partnership”,  ο.π.,  σελ  9. 

83 Βλ.  Holm  Ulla,  EU’s  Neighbourhood  Policy  A  Question  of  Space  and  Security,  Danish  

Institute  for  International  Studies,  DIIS  Working  Paper  νο  2005/22,  2005,  σελ.  19. 

84 Βλ.  Kamov  Georgi,  EU’s  role  in  conflict  resolution:  the  case  of  the  Eastern  enlargement  

and  neighbourhood  policy  areas, ο.π.,  σελ.  12. 
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προοπτική  νέας  διεύρυνσης.  Η  απάντηση  ήρθε  µε  την  δηµιουργία  της  ΕΠΓ  που  

έχει  σαν  αρχή  της  τον  παραπάνω  δυϊσµό  έτσι  όπως  τον  παρουσιάσαµε.  Όµως  

υπάρχει  ένα  πρόβληµα.  «Στην  Ανατολική  διάσταση  της  πολιτικής  λόγο  της  

ύπαρξης  κρατών  που  βλέπουν  την  προσέγγισή  τους  στην  Ένωση  σαν  τον  

τελικό  τους  στόχο.  Γι  αυτές  η  ΕΠΓ  είναι  ένας  προσωρινός  αντικαταστάτης  για  

µια  µελλοντική  πλήρη  συµµετοχή.»85  Αυτή  η  προοπτική  µπορεί  να  δίνει  ίσως  

ένα  παραπάνω  κίνητρο  στις  χώρες  για  να  προωθήσουν  τις  απαραίτητες  

µεταρρυθµίσεις  αλλά  δεν  υπάρχουν  περιθώρια  από  την  ΕΕ  ίσως  για  κάτι  

παραπάνω. 

     Πιστεύουµε  ότι  η  ΕΠΓ  ήταν  ίσως  η  πλέον  ταιριαστή  νέα  ‘συνθήκη’  για  να  

µπορέσει  η  Ένωση  να  αντιµετωπίσει  όλα  τα  υπάρχοντα  προβλήµατα  που  οι  

µέχρι  τώρα  πολιτικές  δεν  είχαν  καταφέρει.  Το  ερώτηµα  που  εύλογα  

αναδεικνύεται  είναι  αν  τελικά  διαφέρει  τόσο  πολύ  από  τις  προηγούµενες  

προσπάθειες.  Αν  δηλαδή  φέρνει  κάτι  καινούργιο.  Η  απάντηση  δεν  είναι  τόσο  

εύκολη.  Αρχικά  πρέπει  να  αναφέρουµε  ότι  όπως  υποστηρίζει  και  ο  Wallstrom86  

υπάρχουν  δύο  αντιφάσεις  µεταξύ  της  ΕΠΓ  και  της  ΕΜΣ.  Η  πρώτη  έχει  να  

κάνει  µε  τις  σχέσεις  των  χωρών  που  συµµετέχουν  στις  δύο  πολιτικές.  Στην  

ΕΜΣ  υπάρχει  µια  οµοιογένεια  µεταξύ  των  συµµετεχόντων  κάτι  που  στην  ΕΠΓ  

δεν  υφίσταται.  ∆εύτερον  και  πιο  σηµαντικό  θα  λέγαµε  η  ΕΜΣ  είναι  µια  πιο  

‘περιφερειακή’  συνεργασία  ενώ  η  ΕΠΓ  µια  διµερής  περισσότερο. 

                                                 
85 Βλ.  Kamov  Georgi,  EU’s  role  in  conflict  resolution:  the  case  of  the  Eastern  enlargement  

and  neighbourhood  policy  areas, ο.π.,  σελ.  12. 

86 Βλ.  Wallstrom  Margot,  The  European  Neighbourhood  Policy  and  the  Euro-Mediterranean  

partnership,  Euro-Mediterranean  Parliamentary  Assembly,  ο.π. 
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     Όµως  παρά  τις  όποιες  αντιφάσεις  η  ΕΠΓ  ουσιαστικά  προήλθε  από  την  

ΕΜΣ.  Είναι  αυτό  που  λέει  η   Rossi87  ότι  «µπορεί  να  αντανακλά  µια  κριτική  

και  ζυγισµένη  εκτίµηση  των  αποτυχιών  και  επιτυχιών  των  προηγούµενων  

πολιτικών  της  ΕΕ  και  µπορεί  να  ανακαλύπτει  ένα  πιο  ρεαλιστικό  και  λιγότερο  

διπλωµατικό  τρόπο  να  εκφράσει  τους  στόχους  της  ΕΕ.»  Είναι  αυτό  που  

φαίνεται  να   φέρνει  η  ΕΠΓ.  Μια  ‘γνώση  του  παρελθόντος’  που  έρχεται  να  

αντιµετωπίσει  τις  νέες  προκλήσεις  της  διευρυµένης  Ένωσης. 

   Πάντως  δεν  πρέπει  να  ξεχνάµε88  ότι  την  ΕΜΣ  µπορεί  να  κριθεί  από  τα  

αποτελέσµατα  που  έχει  φέρει  προς  το  παρών  ενώ  η  ΕΠΣ  ουσιαστικά  µπορεί  

να  κριθεί  µόνο  από  τις  προθέσεις  που  διαφαίνονται  προς  το  παρόν  αφού  δεν  

έχει  εφαρµοστεί  ακόµα.  Και  βάση  αυτών  των  προθέσεων  «η  ΕΠΓ  είναι  

πράγµατι  πιο  συστηµατική  από  την  ΕΜΣ,  αν  και  ο  τρόπος  µε  τον  οποίο  θέλει  

να  δηµιουργήσει  µια  «κοινότητα  αξιών»  την  καθιστά  ίσως  την  πιο  αλαζονική  

πολιτική  που  έχει  επινοηθεί  µέχρι  στιγµής  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.»89 

    Όµως  παρόλες  τις  υπερβολικές  προσδοκίες  ίσως  δεν  παύει  να  αποτελεί  µια  

νέα  ‘φρέσκια’  προσέγγιση  όσων  αφορά  τις  εξωτερικές  σχέσεις  της  Ένωσης.  

Και  αν  θέλουµε  να  βγάλουµε  ένα  συνολικό  συµπέρασµα   από  την  µελέτη  της  

ΕΠΓ  όπως  την  παρουσιάσαµε  εδώ  πρόκειται  για  την  πιο  επικεντρωµένη  

πολιτική  που  έχει  δηµιουργήσει  η  Ένωση  για  τους  γείτονές  της.  Είναι  µια  νέα  

                                                 
87 Βλ. Rossi  Rosa,  ‘The  European  Neighbourhood  Policy  in  Perspective’,  ο.π.,  σελ.  12.  

88 Βλ. Moschella  Manuela,  “European  Union’s  Regional  Approach  Towards  Its  Neighbours:  The  

European  Neighbourhood  Policy  Vis-à-vis  Euro-Mediterranean  Partnership”,  ο.π.,  σελ.  59. 

89 Βλ.  Ξενάκης  Κ.  ∆ηµήτρης,  “Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  η  Μεσόγειος:  η  ∆ιαδικασία  της  

Βαρκελώνης  και  η  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας.”,  στο  Ξενάκης  Κ. ∆.,  Τσινισιζέλης  Ι. Μ., 

(επιµ.),  Παγκόσµια  Ευρώπη;  Οι  ∆ιεθνείς  ∆ιαστάσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  Εκδόσεις  Ι. 

Σιδέρης,  2006,  σελ.  484.   
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προσέγγιση  στις  εξωτερικές  σχέσεις  της  ΕΕ  που  πλέον  προσπαθεί  να  ‘εξάγει  

το  µοντέλο  της’  χωρίς  απαραίτητα  να  ‘εισάγει  νέα  µέλη’.  Ουσιαστικά  

πρόκειται  για  µια  ολοκληρωµένη  και  σχεδόν  σε  όλους  τους  τοµείς  πολιτική. 

     Αν  θα  πετύχει  τους  στόχους  της  µένει  να  το  δούµε  στο  µέλλον.  Εκτιµούµε  

πάντως  ότι  ενδεχοµένως  να  έχει  καλύτερα  αποτελέσµατα  από  τις  προηγούµενες  

προσπάθειες  γιατί  αντλεί  από  την  πείρα  του  παρελθόντος.  Και  αυτό  είναι  

µεγάλο  πλεονέκτηµα  αρκεί  να  το  εκµεταλλευτεί  κατάλληλα.  

     Κλείνοντας  αυτή  τη  µελέτη  να  επισηµάνουµε  ότι  η  ΕΕ  έχει  να  απαντήσει  

σε  µερικά  πολύ  δύσκολα  ερωτήµατα.  Προς  ποια  κατεύθυνση  θέλει  να  πάει  η  

ΕΠΓ;  Πρόκειται  να  µείνει  απλά  ένα  εργαλείο  για  την  αντιµετώπιση  των  

προβληµάτων  µε  τους  γείτονες  ή  σκοπεύει  να  γίνει  και  το  µέσω  για  µια  πιο  

εµφανή  θέση  στην  διεθνή  σκηνή  της  ΕΕ;  Και  τέλος  οι  γειτονικές  χώρες  θα  

αρκεστούν  µόνο  σε  µια  απλή  καλή  ‘γειτονία’  ή  θα  θελήσουν  και  κάτι  

παραπάνω;  Και  αν  ναι  η  ΕΕ  πως  θα  µπορέσει  να  αντιδράσει;  Είναι  ερωτήµατα  

που  θα  απαντηθούν  στην  πορεία.  Έχουν  όµως  µεγάλη  σηµασία  για  την  ίδια  

την  βιωσιµότητα  της  ΕΠΓ.     
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