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Ευχαριςτύεσ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί πηπρηαθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ ηκήκαηνο  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Πξηλ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ γλψξηζα, ζπλεξγάζηεθα καδί ηνπο θαη έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. 

Πξψηα απφ φια ζέισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ, Κχξην Ξελάθε Γεκήηξην γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε πνπ κνπ έδεημε θαη κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα. Θα ήζεια επίζεο λα ηνπ εθθξάζσ ηελ 

απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηα ηνπ θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

εξγαζία κνπ.  

Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλσ θαη ζηνλ  ππνςήθην δηδάθηνξα Ζιία Παππά ν 

νπνίνο κε ηελ θαζνξηζηηθή θαη πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ, ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε, 

ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ κεηέδσζε, ζπλέβαιε 

νπζηαζηηθά ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, έλα κεγάιν θαη εγθάξδην επραξηζηψ αμίδνπλ νη γνλείο κνπ 

Κσλζηαληίλνο θαη Ρνχια, γηα φια φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ θαη γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπο ζε θάζε κνπ επηινγή, 

δίλνληαο κνπ θνπξάγην λα πξνρσξψ θαη λα ππεξπεδψ θάζε εκπφδην γηα λα θηάζσ ζην 

ζηφρν κνπ. 
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Ειςαγωγό 
 

Ζ ζχλδεζε ηεο Δπξψπεο κε ηελ Μεζφγεην απνηειεί κηα δηαρξνληθή ηζηνξηθή 

δηαδηθαζία. Γηα αξθεηνχο αηψλεο απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ηε δηέμνδν 

αξθεηψλ ιαψλ πξνο ηελ ζάιαζζα θαη ην ζαιάζζην εκπφξην. Ζ ηεξάζηηα απηή θιεηζηή 

ζάιαζζα πνπ νλνκάδεηαη Μεζφγεηνο ζπλδέεη ηξείο επείξνπο θαη ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ 

πνξζκνχ ηνπ Γηβξαιηάξ κε ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ θαη κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ 

κε ηελ Δξπζξά ζάιαζζα. Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη ε Μεζφγεηνο Θάιαζζα 

απνηέιεζε κέζα ζην ηζηνξηθφ δηελεθέο έλα πεδίν ζαιάζζησλ καρψλ, αληαγσληζκψλ, 

εκπνξίνπ, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δηαπνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο θαζψο θαη έλα πεδίν 

ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ πνιινί θαη ζεκαληηθνί πνιηηηζκνί. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

Μεζνγείνπ ζε φια ηα επίπεδα, γεσζηξαηεγηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

είλαη αδηακθηζβήηεηε. Έπξεπε φκσο λα ηεζεί έλα ηέινο ζηνπο αληαγσληζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε απηή ηελ ηφζν ζεκαληηθή ζάιαζζα θαη λα ππάξμεη κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ πνπ νη αθηέο ηνπο βξέρνληαη απφ ηε Μεζφγεην, κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή γηα ηα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Μεζνγείνπ. 

Ζ ΔΟΚ θαη αξγφηεξα ε Δ.Δ. απνηέιεζαλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηεζλείο ζεζκνχο 

πνπ πξνζπάζεζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Μεζνγείνπ, 

ζε ζπλεξγαζία κε φζα άιια κεζνγεηαθά θξάηε ην επηζπκνχζαλ. Οη πξνζπάζεηεο 

πνιηηηθνχ ζπληνληζκνχ  πνπ μεθίλεζαλ, φπσο ζα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ήηαλ αξθεηέο, άιιεο απέδσζαλ ηα κέγηζηα θαη άιιεο φρη. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη 

κεηά ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην επίπεδν δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο 

πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Μεζνγείνπ αλαβαζκίζηεθε θαη ε δηπισκαηία 

είρε ηνλ πξψην ξφιν.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη δηεμνδηθά φιεο ηηο πξνζπάζεηεο 

πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ Δ.Δ. θαη ηε Μεζφγεην θαζψο θαη 

λα παξνπζηάζεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ε Δ.Δ. πηνζέηεζε γηα ηε Μεζφγεην. ην πξψην 

θεθάιαην ιακβάλεη ρψξα ε απαξαίηεηε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηφζν ζε ηζηνξηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε επίπεδν πξνεγνχκελσλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν λα γίλεη νκαιά 

ην πέξαζκα ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο. ην δεχηεξν θεθάιαην 
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παξνπζηάδεηαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ηεο Δ.Δ. κε ηα 

ππφινηπα κεζνγεηαθά θξάηε, ε Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο. Θα ιάβεη ρψξα κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο, παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ 

ππιψλσλ ηεο Βαξθειψλεο, επηζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ ππξνδφηεζε ε Γηαδηθαζία 

ηεο Βαξθειψλεο δέθα ρξφληα κεηά θαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο, 

ζηα πξνγξάκκαηα FEMIPθαη MEDAθαζψο θαη ζηελ επξψ-κεζνγεηαθή Υάξηα. Σν 

ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ επξψ-κεζνγεηαθή ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιηηηθή 

γεηηλίαζεο πνπ απνηεινχλ πην ζχγρξνλεο πξνζπάζεηεο πνιηηηθνχ ζπληνληζκνχ αιιά 

ζπληνληζκνχ αζθάιεηαο θαη αλάπηπμεο θνηλψλ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ. ην ηέηαξην 

θεθάιαην ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ ζέζε θαη ηελ ζηάζε πνπ θξαηά ε Γαιιία κέζα 

ζηελ Δ.Δ. θαζψο θαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη αλαθνξηθά κε ηνλ ζπληνληζκφ 

Δπξψπεο – Μεζνγείνπ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα γίλεη απνινγηζκφο ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο θαη ην κέιινλ ηεο Μεζνγείνπ.      
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Κεφϊλαιο 1ο 

1.1 Ιςτορικό Αναδρομό 

 
Ζ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη νη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο είλαη άκεζα θαη ηζηνξηθά 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δπξψπε. Οη πεξηνρέο απηέο απνηεινχζαλ θνηηίδεο πνιηηηζκνχ 

αιιά θαη νξγαλσκέλεο αλζξψπηλεο δσήο. Οη ιανί απηψλ ησλ πεξηνρψλ αλαπηχρζεθαλ 

ηδηαίηεξα θαη θαηάθεξαλ κέζα ζηα ρξφληα λα αθήζνπλ ζεκαληηθέο παξαθαηαζήθεο 

θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ηέρλε ηνπ εκπνξίνπ, πνπ ήηαλ θαη απηή πνπ βνήζεζε ζηα 

πξψηα βήκαηα αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Θέινληαο λα εληνπίζνπκε ηελ πξψηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ ηεο 

Μεζνγείνπ, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα ζηνηρεία ζηελ κηλσηθή Κξήηε, φπνπ ν 

πξψηνο επξσπατθφο πνιηηηζκφο, ν κηλσηθφο, θαηαθέξλεη κέζσ ηνπ εκπνξίνπ λα έξζεη 

ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ αηγππηηαθφ πνιηηηζκφο. Αλ εμεηάζεη θαλείο ηηο ηζηνξίεο ησλ 

δπν απηψλ πνιηηηζκψλ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη αξθεηά κεγάιε αληαιιαγή 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζξεζθεία, ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηε ιαηξεία θ.α. κεηαμχ 

ησλ δπν πνιηηηζκψλ
1
. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θαη νη Φνίληθεο, έλαο θαη’ 

εμνρή ιαφο ηεο Θάιαζζαο θαηάθεξε λα ρηίζεη έλα δίθηπν ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ζηε 

Μεζφγεην εγθαηληάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πνιηηηθέο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηελ επνρή ησλ Φνηλίθσλ θαη θηάλνπλ κέρξη ηηο κέξεο, φπνπ ην ειεχζεξν 

εκπφξην ζηελ Μεζφγεην  απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επεκεξία 

ηφζν ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ φζν θαη ησλ κεζνγεηαθψλ θξαηψλ. 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαη επδνθίκεζαλ θαη αξθεηέο απηνθξαηνξίεο φπσο ε Ρσκατθή, ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ Πεξζψλ. Απηνθξαηνξίεο πνπ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο 

ρηιηάδεο ζηξαηηέο πνιεκηζηψλ θαηάθεξαλ λα θαζππνηάμνπλ φινπο ηνπο ιανχο πνπ 

βξίζθνληαλ πεξηκεηξηθά ηεο Μεζνγείνπ. Ζ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία είλαη απηή πνπ ζα 

θαηαθέξεη κέζσ ηεο PaxRomana
2
 λα δεκηνπξγήζεη κηα πεξηθέξεηα απφ κεζνγεηαθνχο 

πνιηηηζκνχο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο  Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη 

                                                           
1
Bevan A., 2003, Reconstructing the role of Egyptian culture in the value regimes of the Bronze Age 

Aegean: stone vessels and their social contexts, Ancient Perspectives on Egypt, vol. 57(73) 
2
Temin,P., 2006, The Economy of the Early Roman Empire, The Journal of Economic Perspectives, 

vol.20(1), ςελ. 133-151 
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νη νπνίνη κέλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη απεηιέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αζθάιεηα ηνπο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία είλαη ε πξψηε 

πνπ θαηαθέξλεη λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ηφζσλ πνιιψλ πνιηηηζκψλ πνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηεο. Ζ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο απηήο ήηαλ πνπ έδσζε ψζεζε 

θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ ηελ πεξίνδν απηή. Ζ 

παξαθαηαζήθε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο είλαη ηεξάζηηα. Ζ ξσκατθή εγεκνλία 

είλαη απηή πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνπο ππεθφνπο ηεο δπηηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο κηα 

αίζζεζε θαη αληίιεςε κεζνγεηαθνχ πνιηηηζκνχ. Οη κεζνγεηαθέο αληηιήςεηο πνπ 

κεηαιακπάδεπζαλ νη Ρσκαίνη ζα δηαηεξεζνχλ ζε απηέο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

κέρξη ηηο κέξεο καο. Παξάιιεια, απηέο νη κεζνγεηαθέο εκπεηξίεο είλαη πνπ αξγφηεξα, 

αθνχ ε Μεζφγεηνο πεξάζεη  απφ ηελ εγεκνλία ησλ Οζσκαλψλ, ζα απνηειέζνπλ ηε 

καγηά θαη ην ζηήξηγκα γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

Δπξσπατθφ. πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε Μεζφγεηνο θαη ηα παξάθηηα θξάηε ηεο ζα 

πεξάζνπλ κηα καθξά πεξίνδν ηζιακηθήο θαηάθηεζεο κε ηελ Οζσκαληθή εγεκνλία λα 

θαηαιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα. Μεηά απφ απηή ηελ πεξίνδν ζα 

αλνίμεη ν δξφκνο γηα κηα επξσπατθή θαηάθηεζε ηφζν ηεο λφηηαο φζν θαη ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

Όζηεξα απφ ηελ επξσπατθή θαηάθηεζε ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ παξάθηησλ 

θξαηψλ ηεο, ε πεξηνρή ζα γίλεη έλα ζέξεηξν ζπγθξνχζεσλ θαη αληαγσληζκψλ κεηαμχ 

ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ . Οη ζπγθξνχζεηο θαη νη αληαγσληζκνί ζα 

ιάβνπλ έλα ηέινο κεηά ηε ιήμε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ νη ινγηθέο γηα 

απηνδηάζεζε θαη αλεμαξηεζία ησλ ιαψλ ζα θνπληψζνπλ θαη ζα νδεγήζνπλ ηηο 

επξσπατθέο κεγάιεο δπλάκεηο ζηελ άκεζε απεκπινθή ηνπο απφ ηα θξάηε ηεο 

Μεζνγείνπ. Οη ζρέζεηο βέβαηα κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ησλ θξαηψλ ηεο 

Μεζνγείνπ δελ ζα ιήμνπλ πνηέ. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ε Δπξψπε ζα παξακείλεη ζεαηήο ζηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ άκεζε κεζνγεηαθή ηεο πεξηθέξεηα. Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ νη ΖΠΑ θαη ε ΔΓ είλαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο 

ζρέζεηο ησλ κεζνγεηαθψλ θξαηψλ θαηά ην δνθνχλ, κε πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή ηεο 

λενζχζηαηεο ΔΟΚ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1957 ζηε Ρψκε. 

Ζ ΔΟΚ ζα απνηειέζεη ηνλ κεηαπνιεκηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο ζα «ππνζρεζεί» 

ζηνπο επξσπατθνχο ιανχο νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηαζεξφηεηα αιιά θαη αζθάιεηα. 

Πξάγκαηη ε ΔΟΚ ζα θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη ην  ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαη ζα 
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δεκηνπξγήζεη κηα Κνηλφηεηα αμηψλ. Ζ επηηπρία απηή ηεο ΔΟΚ δελ ζα ηελ σζήζεη ζην 

λα απνρσξίζεη απφ ηνλ κεζνγεηαθφ πεξίγπξν ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ ζα γίλεη θαλεξφ απφ ηελ ζχλδεζε ηεο Διιάδνο κε ηελ ΔΟΚ ην 1961, κηα 

ζπκθσλία ζχλδεζεο  ε νπνία απνπλέεη μεθάζαξα κεζνγεηαθή αχξα. Μηα αθφκε 

ζπκθσλία ζχλδεζεο  πνπ αθνξά άκεζα ηε κεζνγεηαθή πεξηνρή είλαη απηή κε ηελ 

Σνπξθία ην 1963. Παξάιιεια, δχν άιια κεζνγεηαθά θξάηε ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Ηζπαλία ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ ΔΟΚ θαη ζα μεθηλήζνπλ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμήο ηνπο. 

Ζ ΔΟΚ δελ ζα ζηακαηήζεη ζηηο αλσηέξσ ζπκθσλίεο ζχλδεζεο θαη ζα ζπλερίζεη 

ηε δηαδηθαζία απηή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην 1969 ζα ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ηφζν κε ην Μαξφθν φζν θαη κε ηελ 

Σπλεζία. Σν 1972 ζα πξνρσξήζεη ζε ζχλαςε ζπκθσληψλ ζχλδεζεο κε ηελ Κχπξν θαη 

ηε Μάιηα, δχν λεζηά ηεο Μεζνγείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη 

ζπλνκηιίεο κε αξθεηά θξάηε ζα πξνρσξήζνπλ ηδηαίηεξα κε απνηέιεζκα ηελ έληαμε 

ηεο Διιάδνο ζηελ ΔΟΚ ην 1981 θαη ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ην 1986. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 γίλεηαη μεθάζαξν φηη ε ΔΟΚ έρεη πξφζεζε σο 

θνηλφηεηα λα ππνζηεξίμεη ελεξγά θαη άκεζα ηελ αλάπηπμε ησλ κεζνγεηαθψλ ηεο 

εηαίξσλ. Ηδηαίηεξα ε έληαμε ησλ ηξηψλ αλσηέξσ κεζνγεηαθψλ θξαηψλ ζηελ ΔΟΚ 

ππνδειψλεη φηη ε Κνηλφηεηα ελδηαθέξεηαη λα εληάμεη θξάηε κεζνγεηαθά θαη λα 

εμηζνξξνπήζεη ηελ απνθιεηζηηθή, κέρξη ηφηε, παξνπζία βφξεησλ θξαηψλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο
3
. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ηνλ Μάην ηνπ 2004 κε ηελ έληαμε ζηελ Δ.Δ, 

ηεο Μάιηα θαη ηεο Κχπξνπ, φπνπ ε Δ.Δ. αγθαιηάδεη πιένλ ζρεδφλ φιν ην βφξεην ηφμν 

ηεο Μεζνγείνπ. Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε ηε ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΟΚ θαη ηνπ Ηζξαήι. Οη εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ην θξάηνο 

ηνπ Ηζξαήι θαη ηνπο άζπνλδνπο γείηνλεο ηνπ, ζα ππξνδνηήζνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

εκπινθή ηεο Κνηλφηεηαο κε ηα αξαβηθά θαη κεζνγεηαθά θξάηε, φπσο ζα αλαιχζνπκε 

ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

 

                                                           
3
 Ιωακειμίδθσ, Π, 1988, Ο Μεταςχθματιςμόσ τθσ ΕΟΚ, Από τθν Εντολι ςτθν Ενιαία Ευρωπαϊκι Πράξθ, 

Η Μετεξζλιξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και ο Ρόλοσ τθσ Ελλάδασ, ςελ. 70-90 
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1.2. Προηγούμενεσ πολιτικϋσ τησ Ε.Ε. ςτη Μεςόγειο 
 

Ζ αξρή γηα κηα ζπλνιηθή κεζνγεηαθή πνιηηηθή απφ κέξνπο ηεο Δπξψπεο έγηλε 

κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 1973 θαη ηηο ίξηδεο αλάκεζα ζηα Αξαβηθά θξάηε θαη ην θξάηνο 

ηνπ Ηζξαήι. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Γηνκ Κηπνχξ θαη ην πεηξειατθφ 

εκπάξγθν,  ε Δπξψπε κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο, ζα απεπζχλεη 

έθθιεζε γηα ηεξκαηηζκφ ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ζα είλαη απηφ ην γεγνλφο ε αξρή γηα 

ηελ πεξαηηέξσ εκπινθή ηεο Δπξψπεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Θα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πνπ 

μεθίλεζε ην 1970 κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΟΚ ηα νπνία ήζειαλ λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γχξσ απφ ηα ηξέρνληα γηα ηελ επνρή ζέκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζίαο ήηαλ απαίηεζε αξθεηψλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΟΚ ηα νπνία ήζεια λα δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξνφδνπ θαη 

ζπλεξγαζίαο πνπ ππήξραλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ έθζεζε πνπ απνηέιεζε ην 

ελαξθηήξην ιάθηηζκα, ήηαλ ε έθζεζε Davignon
4
ε νπνία θαη ππνβιήζεθε ζηε 

δηάζθεςε θνξπθήο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ην 1970. Ζ πξφβιεςε πνπ γηλφηαλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ήηαλ ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία πνπ θαηά θχξην ιφγν 

ζα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα 

ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη γηα ηε ζέζπηζε  θνηλψλ δξάζεσλ πνπ ζα 

ζηεξίδνληαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε 

(ΟΑΔ). 

Με αθνξκή ινηπφλ ηνλ πφιεκν ηνπ Γηνκ Κηπνχξ ην 1973 θαη κεηά απφ 

ελεξγνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο πλεξγαζίαο ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο 

Κνπεγράγεο, ζα παξζεί ε απφθαζε απφ ηα θξάηε κέιε λα μεθηλήζεη έλαο νπζηαζηηθφο 

επξσαξαβηθφο δηάινγνο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνθχςεη ην 1976-1977 κηα 

ζθαηξηθή κεζνγεηαθή πνιηηηθή απφ πιεπξάο ηεο Δπξψπεο, ε νπνία πξνψζεζε 

ζπκθσλίεο αφξηζηεο δηάξθεηαο κε φια ηα θξάηε ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Οη ζπκθσλίεο απηέο είραλ σο ζηφρν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ηεο 

πεξηνρήο αθνχ ε Δπξψπε πίζηεπε φηη ε θαιχηεξε ιχζε γηα λα ππάξμεη εηξήλεπζε 

ζηελ πεξηνρή ήηαλ λα ζπζθηρηνχλ νη ζρέζεηο ησλ θξαηψλ ηεο κεζνγείνπ, ηφζν 

νηθνλνκηθά φζν θαη θνηλσληθνπνιηηηθά. Σηο αλσηέξσ ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθηεθαλ 

                                                           
4
 Βλζπε ςχετικά http://www.cvce.eu/content/publication/1999/4/22/4176efc3-c734-41e5-bb90-

d34c4d17bbb5/publishable_en.pdf 
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απφ ηα κεζνγεηαθά θξάηε ζπκπιήξσλαλ πεληαεηή ρξεκαηνδνηηθά πξσηφθνιια πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ πξνρψξεζαλ ζηελ ππνγξαθή 

ησλ ζπκθσληψλ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κέρξη ην 1996 είραλ ππάξμεη ηέζζεξηο 

γεληέο παξφκνησλ πξσηνθφιισλ. Οη πξνζπάζεηεο γηα εηξήλεπζε ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην ζα ζπλερηζηνχλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξψπεο ε νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα 

έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Οξγάλσζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο θαη 

ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βελεηίαο ην 

1990 ζα ππάξμεη  δήισζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηε γεθχξσζε ησλ 

δηαθνξψλ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Ζ ζηάζε απηή ηεο ΔΟΚ κε ηελ 

ζπκπαξάζηαζε ηεο ζηελ δηαδηθαζία εηξήλεπζεο ηεο πεξηνρήο δεκηνχξγεζε αθφκε 

πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαζψο επίζεο έδσζε κηα 

ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξφνδν ηεο πεξηνρήο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο 1990 φπνπ θαη ε εκπινθή ηεο ΔΟΚ ήηαλ κεγαιχηεξε. 

Βέβαηα ε δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη απηή πνπ ζα θαλεξψζεη θαη ην εχξνο ησλ 

κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ ηφζν γηα ηελ Νφηηα φζν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Οη 

νηθνλνκίεο ησλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ είλαη πξαγκαηηθά ππαλάπηπθηεο, κε πνιχ 

ρακειά πνζνζηά ΑΔΠ θαηά θεθαιήλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αλαινγία 1 πξνο 10 κε 

ηα αληίζηνηρα επξσπατθά πνζνζηά. Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή ζηέξεζε ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ ζπλδπάδεηαη κε ηηο πξνβιέςεηο γηα πιεζπζκηαθή έθξεμε, ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα μέζπαζκα θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ. Με βάζε φια 

ηα αλσηέξσ ε  Δπξψπε απνθάζηζε λα πεξάζεη ζε κηα λέα κεζνγεηαθή πνιηηηθή ηξηψλ 

θάζεσλ. Αξρηθά, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 1992ζα ζέζεη ηνλ ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο 

κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ Δπξψπεο θαη Μαγθξεκπ, κηα καθξφπλνε ζπλεξγαζία 

κε ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι θαη πξφβιεςε γηα ηελ έλαξμε εηαηξηθήο ζρέζεο κε ην 

Μαζξέθ ην 1993. Ο ελέξγεηεο απηέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ην πξψην δείγκα 

κηαο ζπλνιηθήο επξσκεζνγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο. Οη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ήηαλ 

απηέο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην πιαίζην γηα λα γίλεη πξαγκαηηθή ε ζχλαςε ζπκθσληψλ 

ζχλδεζεο κε ην Ηζξαήι, ην Μαξφθν θαη ηελ Σπλεζία ην 1995.  

Κιείλνληαο ην ππνθεθάιαην απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φηη ην κεγάιν 

άικα πξνο κηα ζπλνιηθή επξσκεζνγεηαθή ζρέζε θαη πνιηηηθή έγηλε κε ηελ δηάζθεςε 

ηεο Βαξθειψλεο. ε απηή έγηλε κηα πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ 

νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ηεο Δ.Δ. κε ηνπο γείηνλέο ηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιεθάλε ηεο 
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Μεζνγείνπ. Ζ Γηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζα αλαιπζεί εθηελψο 

ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

1.3 Ανανεωμϋνη και Σφαιρικό Μεςογειακό Πολιτικό 
 

Ζ αξρή ηεο ζθαηξηθήο κεζνγεηαθήο πνιηηηθήο ζα γίλεη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

φπνπ νη ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζα απνηειέζνπλ ζηφρν ηεο 

επξσπατθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ πξψηε επίζεκε ζπκθσλία ζα ιάβεη ρψξα ην 

1972 κεηαμχ ΔΟΚ θαη ΣΜΥ θαη ζα  είλαη ε πξψηε πνπ ζα θέξεη ηνλ ηίηιν ζθαηξηθή 

κεζνγεηαθή πνιηηηθή
5
. Οη ρψξεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ ζπκθσλία ήηαλ ε 

Αιγεξία, ε Αίγππηνο, ην Ηζξαήι, ε Ηνξδαλία, ν Λίβαλνο, ε Ληβχε, ην Μαξφθν, ε 

Παιαηζηίλε, ε πξία, ε Σπλεζία θαη ηέινο ε Σνπξθία. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη εηδηθέο ζπκθσλίεο ηέζεθαλ ζε ηζρχ θαη αθνξνχζαλ ηελ Διιάδα, ηελ Μάιηα θαη 

ηελ Κχπξν κέζσ κηαο ηεισλεηαθήο έλσζεο, αθνχ ζε κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα νη 

ηξείο απηέο ρψξεο ζα γίλνληαλ κέιε ηεο ΔΟΚ. 

Ζ ζθαηξηθή κεζνγεηαθή πνιηηηθή είρε λα θάλεη κε δηκεξείο ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ππέγξαθαλ θαη ζηεξίδνληαλ ζε ηξείο άμνλεο
6
: 

 Δκπφξην 

 Οηθνλνκία 

 Κνηλσλία 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ εκπνξηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ πξνλννχζε φηη ε ΔΟΚ ζα έθαλε εηζαγσγέο κε πξνλνκηαθέο ρξεψζεηο ζηα 

γεσξγηθά αιιά θαη ζηα βηνκεραληθά κεηαπνηεκέλα πξντφληα κε βάζε φκσο 

πνζνζηψζεσλ γηα λα κελ ππάξμεη παξαβίαζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. ηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ππνγξάθηεθαλ πξσηφθνιια ζπλαιιαγψλ ηα 

νπνία ήηαλ ηθαλά λα απνθαζίδνπλ γηα ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ ζα 

                                                           
5
Schumacher T. , , 2011, The EU and the Arab Spring: Between Spectatorship and Actorness. Insight 

Turkey, vol.13(3) 
6
Βλζπεςχετικά MEDEA, Euromediterranean Cooperation(Historical), 

http://www.medea.be/en/themes/euromediterranean-cooperation/euro-mediterranean-
cooperation-historical/ 
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πέξλαγε απφ ηελ ΔΟΚ ζηηο εθάζηνηε ΣΜΥ. Ζ ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο 

ΣΜΥ γηλφηαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, κεξηθνί ήηαλ νη επηδνηήζεηο, δάλεηα κε 

ρακειφηεξα επηηφθηα απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη κε δάλεηα απφ 

ηελ Δπηηξνπή κε επηηφθην 1%. Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο  ε 

ΔΟΚ κέζσ ησλ ζπκθσληψλ κε ηηο ΣΜΥ δεζκεχηεθε λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ λνκηκνπνηψληαο 

νηθνγελεηαθέο νκάδεο θαη παξέρνληαο ηα απαξαίηεηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα έηζη 

ψζηε λα βξεζνχλ ζην ίδην επίπεδν δηθαησκάησλ κε ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Ζ 

πξψηε απηή θάζε ηεο ζθαηξηθήο κεζνγεηαθήο πνιηηηθήο νινθιεξψλεηαη ην 1985 θαη 

μεθίλεζε λα ηζρχεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε απφ ην 1972. Πξνζπάζεζε λα ζπκβάιιεη 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ΣΜΥ αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα κέζσ παλνκνηφηππσλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο ή ζπλεξγαζίαο κε ηηο ΣΜΥ. 

Ζ πεξίνδνο απφ ην 1985 έσο ην 1992 ζα απνηειέζεη κηα πεξίνδν ζπλέρηζεο ηεο 

ζθαηξηθήο κεζνγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Κ. Μεηά φκσο απφ ηελ ηξίηε δηεχξπλζε θαη 

ηελ είζνδν ζηελ Δ.Κ. ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο ε Δ.Κ. ζα πξνζπαζήζεη λα 

δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ησλ λέσλ απηψλ θξαηψλ κε ηελ δηακφξθσζε κηαο λέαο 

κεζνγεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ πεξίνδνο απφ ην 1992 έσο ην 1995 ζα είλαη απηή θαηά ηελ 

νπνία ζα εθαξκνζηεί ε αλαλεσκέλε κεζνγεηαθή πνιηηηθή. Μέζσ απηήο γίλεηαη 

πξφβιεςε γηα ηελ χπαξμε ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ πνπ ζα αθνξνχλ πξνγξάκκαηα 

θνηλνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα ΣΜΥ ζε ηνκείο 

φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη ε πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλαλεσκέλε κεζνγεηαθή πνιηηηθή είρε ηε θηινδνμία λα 

εληζρχζεη ζεκαληηθά ηνπο ηξείο άμνλεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνυπήξραλ απφ ηελ 

ζθαηξηθή κεζνγεηαθή πνιηηηθή. Ζ λέα ζπκθσλία φκσο πξνζέζεηε λέεο ζπλεξγαζίεο 

κε πην ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. Ζ 

κεγαιχηεξε θαηλνηνκία ηεο αλαλεσκέλεο ζπκθσλίαο ήηαλ ε πξφηαζε γηα δηάζεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Παξάιιεια, ελζάξξπλε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία  θαη έζεηε άκεζα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε αλαλεσκέλε ζπκθσλία έδηλε ην 

δηθαίσκα ζην Κνηλνβνχιην λα δηαθφςεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξσηνθφιισλ αλ 

ππήξρε ζεκαληηθή θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ ηελ πιεπξά 
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θάπνηαο ΣΜΥ
7
. Σέινο, κηα αθφκε θαηλνηνκία απνηέιεζαλ ηα πξνγξάκκαηα 

δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηα νπνία θαηαξηίδνληαλ απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα θαη ζηφρν είραλ λα θαηαθέξνπλ λα ακβιχλνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

ζηηο ΣΜΥ. 

 

1.4 Η πρωτοβουλύα των 5+5 
 

Ζ πξσηνβνπιία ησλ 5+5  ζα μεθηλήζεη απφ ηνλ Γάιιν πξφεδξν Φξαλζνπά 

Μηηεξάλ πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αιιά δελ ζα πξνρσξήζεη άκεζα. 

Θα μαλαπξνηαζεί κεηά ην 1985 απφ ηνλ Ηηαιφ πξφεδξν Μπεηίλν Κξάμη θαη ηνλ 

Ηζπαλφ πξσζππνπξγφ Φειίπε Γθνλδάιεδ θαη απηή ηε θνξά ζα ππάξμεη θηλεηηθφηεηα 

γχξσ απφ απηή ηελ πξφηαζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξσηνβνπιία αθνξά δέθα ρψξεο ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ 

θαη ζέηεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί έλα επλντθφ πιαίζην δηαιφγνπ αιιά θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξσηνβνπιία θαη ζα γίλεηαη ε πξνζπάζεηα κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο λα ιχλνληαη 

θαη λα αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα φπσο είλαη ε αζθάιεηα, ε ζηαζεξφηεηα, ε νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε θαη ε πεξηθεξεηαθή κεηαλάζηεπζε
8
. Ζ πξσηνβνπιία ησλ 5+5 έξρεηαη 

εθείλε ηελ πεξίνδν λα ζπκπιεξψζεη πξσηνβνπιίεο γηα ζπλεξγαζία ζηε Μεζφγεην 

φπσο είλαη ην Μεζνγεηαθφ Φφξνπκ θαη ην Δπξσκεζνγεηαθφ Φφξνπκ. 

Γπζηπρψο φκσο ε πξσηνβνπιία ησλ 5+5 δελ θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί ζηνλ ρξφλν 

θαη αηφλεζε. ηα αξλεηηθά απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ζπγθαηαιέγνληαη ην φηη δελ 

ππήξρε θακία πξφβιεςε γηα ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία γχξσ απφ ζηξαηησηηθά ζέκαηα 

θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζε επίπεδν πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ. εκάδη ηεο αηνλίαο ήηαλ ε Σξίηε ππνπξγηθή ζπλάληεζε πνπ ήηαλ λα 

ιάβεη ρψξα ζηελ Σπλεζία θαη δελ έγηλε πνηέ
9
. πλνιηθά βέβαηα, ε πξσηνβνπιία 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεηπρεκέλε αθνχ θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη αλεπίζεκα 

                                                           
7
Schumacher T. , , 2011, The EU and the Arab Spring: Between Spectatorship and Actorness. Insight 

Turkey, vol.13(3) 
8
Βλζπεςχετικά http://westmediterraneanforum.org/about-the-55-dialogue/ 

9
Calleya S.C., , 2004, The Euro-Med Partnership and Sub Regionalism: A Case of Region Building?, 

Working Paper PRI-4, ςελ. 6 
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θαη επέιηθηα θαζψο επίζεο ηεο δφζεθε ε επθαηξία λα παξάζρεη πξαθηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηείραλ. Παξάιιεια, 

πξνσζήζεθε ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε θαη 

δεκηνπξγήζεθε κηα ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ ησλ κειψλ, νη νπνίεο πξνρψξεζαλ θαη ζε νξηζκέλεο ζηξαηησηηθέο 

αζθήζεηο, γεγνλφο πνπ έθεξε θνληά ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ
10

.   

 

1.5. Η Κοινοβουλευτικό Συνϋλευςη τησ Μεςογεύου 
 

Μηα αθφκε  πξνζπάζεηα πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ απνηειεί ε 

Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο Μεζνγείνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή μεθίλεζε ην 1991 

θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δψλεο αζθάιεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Μέζα απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα εθπνλήζεθαλ αξθεηέο ζχλνδνη θαη ζπλαληήζεηο 

πνπ έγηλαλ γλσζηέο σο Γηαδηθαζία ηεο πλδηάζθεςεο Αζθάιεηαο θαη πλεξγαζίαο 

ζηε Μεζφγεην. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα απνηέιεζε 

αθνξκή γηα κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο ζπλαληήζεηο, ζπδεηήζεηο θαη αλαιχζεηο 

θπξίσο φκσο ζε δηαθνηλνβνπιεπηηθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα,έιαβαλ ρψξα 

Γηαθνηλνβνπιεπηηθέο χλνδνη ζηε Μάιαγα ην 1992, ζηε Βαιέηα ην 1995 θαη ζηε 

Μαζζαιία ην 2000 θαη ε ηειεπηαία ζην Ναχπιην ην 2005 φπνπ θαη απνθαζίζηεθε λα 

δνζεί ηέινο ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη λα ηδξπζεί έλαο αλεμάξηεηνο πνιηηηθφο 

νξγαληζκφο, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο Μεζνγείνπ.   

 

 

 
 

                                                           
10

Nunez M.A.R., , Miguel, A., 2012, 5+5 initiative. Mediterranean security: shared security, Madrid 
IEEE, Document 7  
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Κεφϊλαιο 2ο 

2.1 Από τη Μαδρύτη ςτη Βαρκελώνη 
 

Ζ Δπξσκεζνγεηαθή εηαηξηθή ζρέζε φπσο ζα αλαιχζνπκε ζην παξφλ θεθάιαην 

απνηειεί ζεκείν θακπήο ζηε ζχγρξνλε πνιηηηθή αιιά θαη δηπισκαηηθή αξρηηεθηνληθή 

ηεο Μεζνγείνπ. Ο θεληξηθφο ζηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα νξγαλψζεη θαη λα 

νξηνζεηήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο Δ.Δ. κε ηηο ρψξεο ηνπ κεζνγεηαθνχ λφηνπ. 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε επξσκεζνγεηαθή εηαηξηθή ζρέζε απνηειεί κηα 

ζπλέρεηα ηεο Μεζνγεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ.θαη έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο γηα ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο ηηο Μεζνγείνπ. 

ίγνπξα, ε επξσκεζνγεηαθή εηαηξηθή ζρέζε δελ ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα πνιηηηθή 

ινγηθή κε ηελ Μεζνγεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. αθνχ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο 

Δηξελεπηηθή Γηαδηθαζίαο.  

Ζ Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο νινθιεξσκέλε, ζπλεθηηθή θαη θηιφδνμε πξνζπάζεηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ζχγρξνλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ρσξψλ ηεο 

Μεζνγείνπ. Θα πξέπεη φκσο λα αλαδεηήζνπκε θαη λα εληνπίζνπκε ηνπο ιφγνπο θαη 

ηηο αηηίεο πνπ θαηέζηεζαλ δπλαηή απηή ηε δηαδηθαζία. Οη ιφγνη θαη νη αηηίεο πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηή ηε ζχγρξνλε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο είλαη έλα κίγκα δηεζλψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ γεγνλφησλ, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο εθάζηνηε ρψξεο θαζψο θαη 

αηηίεο πνπ αλαβιχδνπλ απφ ην πνιχπινθν δηπισκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα απαξηζκήζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο. Αξρηθά, ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

θαζψο θαη ε δηάιπζε ηεο ΔΓ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ αιιάμνπλ κηα γηα πάληα ηελ 

ηζνξξνπία θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα 

είλαη νη ΖΠΑ λα αλαδεηρζνχλ σο ε κνλαδηθή ππεξδχλακε αθνχ  ε ΔΓ δελ απνηειεί 

πιένλ ην αληίπαιν δένο. Παξάιιεια, αξθεηά θαζεζηψηα ηεο πεξηνρήο ηεο Δπξψπεο 

αιιά θαη ησλ θξαηψλ πνπ βξέρνληαη απφ ηελ Μεζφγεην ράλνπλ έλα ζεκαληηθφ 

έξεηζκα πνπ είραλ κε ηελ ΔΓ σο ππεξδχλακε. Οη ΖΠΑ απνκέλνπλ ηειηθά σο ν 

κνλαδηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ πεξηνρή, θαζψο είλαη απηέο πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ηηο εμειίμεηο ηδηαίηεξα κεηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
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1970. Σν επφκελν ζεκαληηθφ γεγνλφο, απνηειεί ν πξψηνο πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ. Ζ 

θαηάιεμε ηνπ θαηάθεξε λα αιιάμεη ηηο ζπκκαρίεο κε ηα αξαβηθά θξάηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ G. Bushκέζσ ησλ δηπισκαηηθψλ ηνπ θηλήζεσλ 

δεκηνχξγεζε έλα εληειψο λέν πιέγκα ζπκκαρηψλ κε αξθεηά αξαβηθά θξάηε λα 

πεξλάλε ζην πιεπξφ ησλ ΖΠΑ. Σν άκεζν απνηέιεζκα απφ απηέο ηηο αλαθαηαηάμεηο 

ήηαλ ε εμαζζέληζε ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ δηπισκαηηθψλ δεζκψλ ηνπ Ηζξαήι κε ηηο 

ΖΠΑ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πιένλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

Μέζε Αλαηνιή απμήζεθε θαηαθφξπθα θαη εληάρζεθε ζε πςειή ζέζε ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ησλ ακεξηθαληθψλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο εηξήλεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

εκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία απνηέιεζε ν Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ J. Baker ν νπνίνο αλέιαβε πξνζσπηθά αξθεηέο δηπισκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο. Μέζσ ησλ ηαμηδηψλ ηνπ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ακεξηθαληθήο 

δηπισκαηίαο ήξζε ζε επαθή κε φινπο ηνπ βαζηθνχο «παίρηεο» ζηε ζθαθηέξα ηεο 

Μέζεο αλαηνιήο. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη ε δξαζηεξηφηεηα απφ φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο 

πιεπξέο είλαη πνπ ζα νδεγήζεη ζην απηφ απνηέιεζκα ηεο Δηξελεπηηθήο Γηάζθεςεο 

ηεο Μαδξίηεο ηνλ Ννέκβξε ηνπ 199. Ζ Γηάζθεςεο ηεο Μαδξίηεο είλαη απηή πνπ ζα 

ζεκαηνδνηήζεη θαη ηελ έλαξμε ηεο Δηξελεπηηθήο Γηαδηθαζίαο
11

. 

Ζ Γηάζθεςε ηεο Μαδξίηεο απνηειεί ίζσο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία ησλ ζρέζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Δίλαη ζεκαληηθή φρη 

γηα ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ή γηα ηηο ιχζεηο πνπ πξφηεηλε αιιά γηαηί θαηάθεξε λα 

θέξεη ζην ίδην ηξαπέδη δηαπξαγκαηεχζεσλ θξάηε πνπ πξνεγνπκέλσο έηξεθαλ κεγάιν 

κίζνο ην έλα γηα ην άιιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι ήηαλ απηφ πνπ 

επέβαιε λα κελ ιεθζνχλ απνθάζεηο αιιά γηα πξψηε θνξά αλνίγεη έλα πνιπκεξέο 

πιαίζην δηαιφγνπ δηαλζηζκέλν κε δηκεξείο δηαχινπο θαη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ηεο πξίαο θαη ηνπ Ληβάλνπ κε ηελ Παιαηζηίλε. Ζ Μαδξίηε θαηάθεξε λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ δπλακηθή αίζζεζε φηη νη ζρέζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζα 

βειηησζνχλ, παξφηη φπσο αλαθέξζεθε δελ ιήθζεθαλ απνθάζεηο. Πάλσ ζηελ ινγηθή 

ηεο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο εληάζζεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

Οξγάλσζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο θαη νη πκθσλίεο ηνπ ζιν. 

                                                           
11

Aggestam K., 1999, Reframing and Resolving Conflict. Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998, 
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Αλαθνξηθά κε ηελ Δ.Δ. δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηε απφ ηηο 

αλσηέξσ εμειίμεηο παξά ηελ νπζηαζηηθή απνπζία ηεο απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

Μαδξίηεο. Γχν κφλν αμησκαηνχρνη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζπκκεηείραλ ζηελ Μαδξίηε 

θαη απηνί ήηαλ ν ηζπαλφο Πξσζππνπξγφο F.Gonzalezθαη ν νιιαλδφο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ H.VanderBroek πνπ είρε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

Πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. Ζ απνπζία φκσο απηή ηεο Δ.Δ. θαη ε αδπλακία ηεο λα επεξεάζεη 

ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπλνκηιηψλ είλαη πνπ ελίζρπζε ηελ 

ζέιεζε εθείλσλ ησλ ρσξψλ θαη ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ήζειαλ κηα Δπξψπε πνιχ 

πην δξαζηήξηα θαη κε άκεζεο θαη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ κεζνγεηαθφ λφην.  

Μεηά απφ ηελ απνπζία ηεο Δ.Δ. απφ ηελ Μαδξίηε ζρεδφλ φινη ζπλεηδεηνπνηνχλ 

ηελ κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Μεζνγείνπ αιιά θαη ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη 

γηα ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ εηξήλεο, ζηαζεξφηεηαο, αζθάιεηαο θαη 

επεκεξίαο ζηελ πεξηνρή, πνπ ζηελ νπζία απνηειεί ηελ πξνέθηαζε ηεο Δπξψπεο. 

Έηζη, ε Δ.Δ. μεθηλά γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ ρσξίο ζηελ νπζία έμσ-

κεζνγεηαθέο παξεκβάζεηο θαη κε εμνκάιπλζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαθσληψλ θαη ηελ 

έληαμε ηνπ Ηζξαήι ζηελ κεζνγεηαθή αξρηηεθηνληθή. Σέινο, ζα παξαηεξεζεί ηαχηηζε 

απφςεσλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά θαη ηνπ Νφηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο κεζνγεηαθήο επξσπατθήο πνιίηηθεο πάλσ ζε θνηλνχο ζηφρνπο. 

ια ηα αλσηέξσ είλαη πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε απνθάζεηο θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1994 ζα δεκηνπξγεζεί ην  Μεζνγεηαθφ Φφξνπκ θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1995 ζα 

δεκηνπξγεζεί ε Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο. Σν έηνο 1995 είλαη ηδηαίηεξα ζπκβνιηθά 

αιιά θαη ζεκαληηθφ γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ηεο Μεζνγείνπ. Απφ ηελ κία 

πιεπξά έρνπκε ηεο Γηαδηθαζία πλεξγαζίαο ηεο Βαξθειψλεο πνπ εληζρχεη ηνλ 

δηάινγν, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνλ ίδην κήλα θαη ην 

ίδην έηνο ζην Ηζξαήι έρνπκε ηελ δνινθνλία ηνπ Ηζξαειηλνχ ΠξσζππνπξγνχY. Rabin, 

ε νπνία ζα ππξνδνηήζεη αξλεηηθφ θιίκα. πσο αλαθέξεη ν θ. Βαξνπμάθεο
12

, ν 

ζπκβνιηζκφο ησλ δπν γεγνλφησλ είλαη κεγάινο θαη ραξαθηεξίδεη ηελ πνξεία ηεο 

Δπξσκεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο απφ ηελ έλαξμή ηεο αθνχ απνηειεί κηα πάιε αλάκεζα 

ζηηο δπλάκεηο ηεο εηξήλεο θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηνπ θαλαηηζκνχ θαη 

πάλσ ζηελ ίδηα ινγηθή ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη αηηίεο ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ 

απνηπρηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Βαξθειψλε 
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βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ Μαδξίηε θαη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη ησλ δχν 

είλαη φηη καδί κε ηελ αλαλεσκέλε κνξθή ηεο Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο απνηεινχλ 

ην κνλαδηθφ Φφξνπκ ζην νπνίν βξίζθνληαη θαη ζπλνκηινχλ ζην ίδην ηξαπέδη φινη νη 

«παίρηεο» ηεο ζθαθηέξαο ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ.   

 

2.2 Η ευρώ-μεςογειακό διϊςκεψη τησ Βαρκελώνησ 
 

Ζ επξψ-κεζνγεηαθή δηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 27 θαη 28 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1995 είλαη απηή πνπ ζα εγθαηληάζεη ηελ επξψ-κεζνγεηαθή εηαηξηθή 

ζρέζε. Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. ήηαλ κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο λα βειηηψζεη 

ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ . Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο πνιπκεξνχο πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηξίησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ (ΣΜΥ) ρσξίο λα 

ζίγνληαη νη δηκεξείο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ Δ.Δ. θαζψο παξάιιεια 

δηαζθαιίδεηαη ε δηαθχιαμε ησλ ηδηνκνξθηψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο πνπ ζπκκεηέρεη
13

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 27 ρψξεο κέζσ ησλ ππνπξγψλ 

εμσηεξηθψλ ηνπο. ηελ αξρηθή ζχλζεζε ησλ 27 ζπκκεηείραλ 15 ππνπξγνί εμσηεξηθψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη 12 ππνπξγνί εμσηεξηθψλ ησλ ΣΜΥ ( Αιγεξίαο, 

Κχπξνπ, Αηγχπηνπ, Ηζξαήι, Ηνξδαλίαο, Ληβάλνπ, Μάιηαο, Μαξφθνπ, πξίαο, 

Σπλεζίαο, Σνπξθίαο θαη ε Παιαηζηηληαθήο Αξρήο). Οη αλσηέξσ ρψξεο  νκφθσλα 

θαηέιεμαλ ζε κηα θνηλή δήισζε αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, πνπ εθπνλήζεθε ζηελ Βαξθειψλε. Μέζα απφ ηελ θνηλή 

δήισζε ησλ 27 ρσξψλ κεηά ηε δηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο πξνθχπηεη έλα πνιπκεξέο 

ζρέδην ην νπνίν θαηαθέξλεη λα ζπλδέζεη ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αζθάιεηα δίλνληαο 

παξάιιεια θαη κηα θνηλσληθφ/πνιηηηθή δηάζηαζε ζηελ πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ησλ 

ρσξψλ, φπσο απνηππψζεθε απφ ηνπο ηξείο ππιψλεο πνπ δφκεζαλ ηελ θνηλή 

ζπκθσλία.  

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ έρεη γίλεη ζε 

πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε επξψ-κεζνγεηαθή ζπλεξγαζία δελ 
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πξνέθπςε μαθληθά κεηά ηε Γηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο. Ήδε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ε Δ.Δ. επεδίσθε λα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο Μεζνγείνπ θαη κηα 

θαιή επηθνηλσλία κε ηηο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηελ Μεζφγεην. Ζ Γηάζθεςε ηεο 

Βαξθειψλεο θαη ε Γήισζε πνπ αθνινχζεζε απηή, ήξζαλ λα δψζνπλ λέα πλνή θαη 

ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο ζε απηή ηελ ζπλεξγαζία πνπ πξνυπήξρε. Θα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη είραλ πξνεγεζεί 20 ρξφληα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αλσηέξσ ρσξψλ ζε ηνκείο φπσο ην εκπφξην θαη ε αλάπηπμε. Παξάιιεια, ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο είλαη δηαθξηηή απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο Μαδξίηεο, φπσο έρνπλ ήδε αλαθέξεη, αιιά ιεηηνπξγεί θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

απηήο αθνχ επεθηείλεη ηεο ζηνρεχζεηο ηεο
14

. 

 

2.3 Η Διακόρυξη τησ Βαρκελώνησ 
 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Βαξθειψλεο
15

 απνηέιεζε ηελ ηδξπηηθή πξάμε ηεο ζπλνιηθήο 

εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ 12 ΣΜΥ ηεο λφηηαο Μεζνγείνπ. πσο 

αλαθέξεηε ζηελ ίδηα ηελ Γηαθήξπμε ζηφρνο είλαη θαη παξακέλεη ε δεκηνπξγία ηεο 

Μεζνγείνπ σο έλαο θνηλφο ρψξνο εηξήλεο, ζηαζεξφηεηαο θαη επεκεξίαο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ ηεο αζθάιεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο  

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη θνηλσληθφ/πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

ην πξννίκηφ ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη ζαθή αλαθνξά φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

απνδέρνληαη ην μεπέξαζκα ησλ παξαδνζηαθψλ δηκεξψλ ζρέζεσλ πνπ απνιάκβαλαλ 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο 

φπνπ πξσηίζησο ζα επηθξαηεί ν δηάινγνο νπνίνο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Δπίζεο, ζην πξννίκην 

αλαθέξεηαη φηη ην πνιπκεξέο απηφ πιαίζην δηαιφγνπ πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ 

Γηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη δελ έρεη σο ζηφρν 
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λα αληηθαηαζηήζεη άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εηξήλε, ηελ 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
16

. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

επξψ-κεζνγεηαθή εηαηξηθή ζρέζε δνκείηαη πάλσ ζε ηξείο ππιψλεο, νη νπνίνη ζα 

αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζε παξαθάησ ππνθεθάιαην. Οη ηξείο απηνί ππιψλεο είλαη
17

: 

 Πνιηηηθφο δηάινγνο θαη εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ αζθάιεηα ( Μέζσ 

απηνχ ηνπ ππιψλα επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο πεξηνρήο 

εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο φπνπ ζα εληζρχεηαη ν δηάινγνο ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ αζθάιεηα) 

 Αλάπηπμε νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο ( ν 

απψηεξνο ζηφρνο απηνχ ηνπ ππιψλα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πεξηνρήο 

φπνπ ζα επεκεξεί κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζηαδηαθήο δεκηνπξγίαο δσλψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ.) 

 Κνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε( Μέζσ απηνχ 

ηνπ ππιψλα ππάξρεη ε ζηφρεπζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε αληαιιαγψλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.) 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη γίλεηαη μεθάζαξν κέζα απφ ηνπο ηξείο ππιψλεο ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο Βαξθειψλεο φηη φιεο νη ρψξεο κέιε έρνπλ σο θνηλή πεπνίζεζε φηη ν 

καθξνρξφληνο ζηφρνο ηεο επξψ-κεζνγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο είλαη ηθαλφο λα 

επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ κηα ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ αλσηέξσ 

αιιειεμαξηψκελσλ αμφλσλ. Ζ έιιεηςε απηή ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ 

ησλ ππιψλσλ/ηνκέσλ είλαη κηα αληαλάθιαζε ηνπ πφζν έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί νη 

έλλνηεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξνχκε φηη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο δίλεηαη πιένλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο 

αιιειέλδεηεο ζρέζεηο  κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
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θνηλσληθφ/πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο αζθάιεηαο
18

. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλάπηπμεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζρεηηθή θπξηαξρία ηεο κειέηεο 

ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη ηθαλέο λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε. 

πλνςίδνληαο, ε Γηαθήξπμε ηεο Βαξθειψλεο ελζσκαηψλεη ηηο αλσηέξσ λέεο ηάζεηο 

θαη θάλεη ηελ πξνζπάζεηα γηα πξψηε θνξά λα εληάμεη ηηο επξψ-κεζνγεηαθέο ζρέζεηο 

ζε κηα νιηζηηθή δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε αλαιπηηθφηεξα φηη ζρεηηθά κε ηε δηκεξή 

δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, νη εηδηθφηεξνη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ Δ.Δ. θαη ηεο εθάζηνηε ρψξαο κέινπο ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ 

θνηλσληθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα νξηνζεηνχληαη απφ ηηο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο πνπ 

έρεη ε θάζε ρψξα κε ηελ Δ.Δ. Οχησο ή αιιηψο απηφο απνηειεί θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν 

ηξφπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. κε ρψξεο πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ηεο Δ.Δ. Οη 

ζπκθσλίεο ινηπφλ πνπ ζπληάρζεθαλ κε ηηο ΣΜΥ έρνπλ παξφκνηα δνκή θαη 

πεξηιακβάλνπλ ξήηξα ε νπνία δεζκεχεη ηηο ρψξεο πξνο ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αξρψλ αιιά θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ. Παξάιιεια, νη δηκεξείο 

απηέο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο νξίδνπλ εθηφο απφ ηε δηκεξή δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη παξά ηνλ δεδεισκέλν 

ζηφρν ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ζε 

έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ζηελ νπζία, ε επξψ-κεζνγεηαθή 

εηαηξηθή ζρέζε ζπλέρηζε λα κνλνπσιείηαη απφ ηηο δηκεξήο ζπκθσλίεο.  

Μέζα απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Βαξθειψλεο  γίλεηαη πξφβιεςε γηα πεξηνδηθέο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ ππνπξγψλ εμσηεξηθψλ ησλ ΣΜΥ θαη ηεο Δ.Δ. θαζψο επίζεο 

πξνθχπηνπλ θαη λέα ζεζκηθά φξγαλα ηφζν ζε πνιπκεξέο επίπεδν φζν θαη ζε δηκεξέο. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη επξψ-κεζνγεηαθέο ζπλεδξηάζεηο ζα πξνεηνηκάδνληαη 

απφ κηα επξψ-κεζνγεηαθή επηηξνπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζία θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο.  

Αλαθνξηθά κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο επξψ-κεζνγεηαθήο ζρέζεο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε νξγαλσηηθή δνκή πνπ πξνέθπςε απφ ηελ επξψ-κεζνγεηαθή 

εηαηξηθή ζρέζε είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε αθνχ θαηαθέξλεη λα ζπλδπάδεη πνιπάξηζκα 

                                                           
18

 Ξενάκθσ Δ.,2006, Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ Μεςόγειοσ: Η Διαδικαςία τθσ Βαρκελϊνθσ και θ 
Ευρωπαϊκι Πολιτικι Γειτονίασ, ςτο Ξενάκθσ Δ. – Σςινιςιηζλθσ Μ. (επιμ.), Παγκόςμια Ευρϊπθ: Οι 
διεκνείσ διαςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Ακινα: ιδζρθσ 



 22 

φξγαλα πνπ απφ ηε κηα ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη απφ ηελ άιιε 

σο θαζαξά ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα. Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ζε πνιπκεξέο επίπεδν ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ φξγαλα: 

 Οη επξψ-κεζνγεηαθέο δηαζθέςεηο θνξπθήο: ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηαθηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε επίπεδν ππνπξγψλ εμσηεξηθψλ, θπβεξλεηηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σν 

παξφλ φξγαλν απνηειεί ην αλψηαην θαζνδεγεηηθφ φξγαλν ηεο 

Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σν ζπγθεθξηκέλν 

φξγαλν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ην λα ειέγρεη ηηο εμειίμεηο ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο θαη λα θαζνξίδεη λέεο πνιηηηθέο. Σηο επξψ-κεζνγεηαθέο 

δηαζθέςεηο θνξπθήο ηηο πξνεηνηκάδεη ε επξψ-κεζνγεηαθή επηηξνπή, ε 

νπνία είλαη ην επφκελν φξγαλν πνπ ζα εμεηάζνπκε. 

 Ζ Δπξψ-κεζνγεηαθή επηηξνπή ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο: Σν 

ζπγθεθξηκέλν φξγαλν απαξηίδεηαη απφ αλψηαηνπο ππαιιήινπο ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο Δ.Δ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

νξγάλνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο ηέζζεξηο αλά έηνο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Ζ 

επηηξνπή αλαιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή επνπηεία ησλ πξνγξακκάησλ 

εξγαζίαο θαη είλαη ε κνλαδηθή αξκφδηα γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ 

λέεο δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ. 

 Ζ Δπξψ-κεζνγεηαθέο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλειεχζεηο: Σν ζπγθεθξηκέλν 

φξγαλν ηδξχζεθε ην 1998 θαη απνηειεί έλα ρψξν δηαιφγνπ γηα ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν 2003 

αλαβαζκίζηεθε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε επξψ-κεζνγεηαθή 

θνηλνβνπιεπηηθή ζπλέιεπζε. Ζ ζπλέιεπζε απηή ιακβάλεη ρψξα κηα 

θνξά ηνλ ρξφλν θαη ζπκκεηέρνπλ θνηλνβνπιεπηηθνί εθπξφζσπνη ησλ 

θξαηψλ κειψλ αιιά θαη θνηλνβνπιεπηηθνί εθπξφζσπνη ηνπ επξσπατθνχ 

θνηλνβνπιίνπ. Ο ξφινο πνπ έρεη ην παξφλ φξγαλν είλαη θαζαξά 

ζπκβνπιεπηηθφο. 

 Ζ Δπξψ-κεζνγεηαθή κε θπβεξλεηηθή πιαηθφξκα: Σν ζπγθεθξηκέλν 

φξγαλν απνηειεί ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν αιιά θαη νξγαλσηή ηνπ επξψ-

κεζνγεηαθνχ θφξνπκ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Μέιε ηεο  Με 

θπβεξλεηηθήο πιαηθφξκαο είλαη ΜΚΟ, δηεζλείο ΜΚΟ θαη δηάθνξα άιια 

ηδξχκαηα.. ην θφξνπκ γίλεηαη κηα ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο Γηαδηθαζίαο 
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ηεο Βαξθειψλεο θαζψο παξάιιεια πξνηείλνληαη λέεο αλαγθαίεο δξάζεηο 

νη νπνίεο πάληα έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο. Ο ξφινο 

πνπ έρεη ην παξφλ φξγαλν είλαη θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφο. 

ε δηκεξέο επίπεδν έρνπλ ζπγθξνηεζεί ηα παξαθάησ φξγαλα
19

: 

 Δπηηξνπή ζχλδεζεο: Σν παξφλ φξγαλν απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο 

ηνπο Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο θπβέξλεζεο. Σν φξγαλν απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο πνπ ππάξρεη θαζψο επίζεο επηιχεη 

δηαθσλίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη ζε επίπεδν εξκελείαο θαη 

εθαξκνγήο ηεο ζχλδεζεο. 

 Οκάδεο εξγαζίαο: ηηο νκάδεο απηέο γίλεηαη επεμεξγαζία ζεκάησλ ηα 

νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή ζχλδεζεο
20

. 

 

2.4 Οι πυλώνεσ τησ Βαρκελώνησ 
 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα εθηελήο αλάιπζε/πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ αιιά 

θαη ησλ δξάζεσλ πνπ κέζσ ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο εληάρζεθαλ ζηνλ θάζε 

ππιψλα. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Γήισζε ηεο Βαξθειψλεο αληηιακβάλεηαη 

ηνπο ηξείο άμνλεο σο αιιειεμαξηψκελνπο θαη νξηζκέλεο θνξέο σο επηθαιππηφκελνπο 

φηαλ ζρεηίδνληαη αληίζηνηρα πεδία δξάζεο. 

 

2.4.1 Πρώτοσ πυλώνασ 
 

Ο πξψηνο ππιψλαο ηεο Βαξθειψλεο αθνξά ηνλ ηνκέα πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο. 

Κάησ απφ απηφλ ηνλ ππιψλα νη ζχλεδξνη δεζκεχηεθαλ σο πξνο ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

                                                           
19

Anderson K., 2005 The Euro-Mediterranean Partnership: Composition, Strategic Importance and 
Influence on the Barents Euro-Arctic Cooperation, County Administration of Västerbotten, ςτο 
http://www.barents2010.net/files/tQ3ddMr.doc, 
http://www.bundestag.de/htdocs_e/internat/interparl_orga/empv/.   
20

Holden P., 2005,Partnership Lost? The EU’s Mediterranean Aid Programmes, Mediterranean Politics, 
vol. 10, no. 1, ςελ. 19-39.   
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αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαζψο θαη ειεπζεξηψλ 

φπσο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη 

ηεο ζξεζθείαο. Παξάιιεια, δεζκεχηεθαλ ζην λα αλαπηχμνπλ έλα θξάηνο δηθαίνπ 

θαζψο θαη λα εκθπζήζνπλ δεκνθξαηηθέο αξρέο ζην πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα θαζψο 

επίζεο ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. Αθφκε, πνιχ ζεκαληηθή δέζκεπζε πνπ αθνξά ηνλ πξψην ππιψλα 

είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ξαηζηζκνχ αιιά θαη ηεο μελνθνβίαο κέζα 

ζηηο θνηλσλίεο ηνπο. εκαληηθή είλαη επίζεο ε δέζκεπζε ησλ ζπλέδξσλ πνπ αθνξά 

ηνλ ζεβαζκφ ζηελ ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιαψλ , ζην δηθαίσκα ησλ ιαψλ 

ζηελ απηνδηάζεζε , ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαζψο θαη ζηελ αξρή ηεο κε επέκβαζεο 

ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ησλ άιισλ εηαίξσλ. Απηέο νη δεζκεχζεηο είλαη ηθαλέο λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ αλ 

ζπλδπαζηνχλ κε ηηο δεζκεχζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλεξγαζία γηα 

ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ φπνησλ  δηαθνξψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Με βάζε ηα φζα αλαθέξνπλ νη ζχλεδξνη γηα λα επηηεπρζεί κηα πεξηνρή θνηλή φπνπ ζα 

ππεξηζρχεη ε εηξήλε θαη ε ζηαζεξφηεηα, ζα πξέπεη κέζσ ηνπ πξψηνπ απηνχ ππιψλα 

λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα ζέηεη σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο αιιά θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

λαξθσηηθψλ. Σέινο,  πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή απνηειεί θαη ε πεξηθεξεηαθή δξάζε γηα ηε κε δηάδνζε ησλ 

ππξεληθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ. 

 

2.4.2 Δεύτεροσ πυλώνασ 
 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο πνπ πξνέθπςε, αθνξά ηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Κάησ απφ απηφλ ηνλ ππιψλα ε πην ζεκαληηθή δέζκεπζε 

ησλ ζπλέδξσλ ήηαλ φηη ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα κηα βαζκηαία θαζηέξσζε κηαο 

δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε γίλεηαη πξφβιεςε φηη ζα 

πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ. Ο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ 

έγθεηηαη ζηελ πξννδεπηηθή θαηάξγεζε ησλ δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο επίζεο γίλεηαη πξφβιεςε 



 25 

θαη γηα ηελ πξννδεπηηθή απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. 

Γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ νη 

ΣΜΥ έζεζαλ ηέζζεξηο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

1. Ζ πηνζέηεζε δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο, 

πηζηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

2. Γεζκεχνληαη φηη ζα ζέζνπλ ηελ αλάπηπμε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ππφ ηηο 

αξρέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο 

3. Δπίζεο δεζκεχνληαη φηη ζα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δνκέο ηνπο 

4. Σέινο δεζκεχνληαη φηη βαζηθφο ηνπο ζηφρνο απνηειεί ε κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο. 

Οη ζχλεδξνη πξνέβεζαλ θαη ζε εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο. Ζ πξφβιεςε πνπ θάλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ έγθεηηαη ζηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα είλαη ηθαλά λα αληηζηαζκίζνπλ 

ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηα νπνία ζα ζηνρεχνπλ ζηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα 

ηνπ πιεζπζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηελ κεηαμχ ησλ θξαηψλ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, 

δφζεθε αξθεηή ζεκαζία ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα 

ζρεηίδεηαη κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ηελ ηφλσζε ηεο απνηακίεπζεο πνπ 

ζηφρν ζα έρεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθή αλάπηπμεο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ζχλεδξνη δεζκεχηεθαλ φηη γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα είλαη ηθαλή θέξεη κηα θνηλή δψλε 

επεκεξίαο ζηε Μεζφγεην θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε ε αεηθφξνο θαη 

ηζνξξνπεκέλε θνηλσληθνπνιηηηθή αλάπηπμε. Παξάιιεια, απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θάησ απφ ηνλ δεχηεξν 

ππιψλα ζπλαληάκε:  

 Σε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο 

 Σελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ απαζρφιεζεο 
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 Σελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο 

 Σέινο ηελ κείσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ράζκαηνο πνπ εληνπίδεηαη κεηαμχ 

ησλ επξψ-κεζνγεηαθψλ ρσξψλ 

Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

γηα λα επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη, νη εηαίξνη ζπκθψλεζαλ φηη ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο απφ κέξνπο ηεο Δ.Δ. 

πξνο ηνπο κεζνγεηαθνχο εηαίξνπο. 

 

2.4.3 Τρύτοσ πυλώνασ 
 

Ο ηξίηνο ππιψλαο αθνξά ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνκέα. Κάησ απφ απηφλ 

ηνλ ππιψλα νη εηαίξνη δεζκεχηεθαλ θαη ηφληζαλ ηελ θνηλή αλαγθαηφηεηα γηα 

ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ ιαψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαλφεζε είλαη 

δπλαηφ λα επηηεπρζεί, φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, δηακέζνπ ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ θαη 

δηαζξεζθεπηηθνχ δηαιφγνπ, κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα θαη ηέινο, κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ απνθεληξσκέλε ζπλεξγαζία. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη ελδεηθηηθή αλαθνξά ζηε Γήισζε ηεο 

Βαξθειψλεο φπνπ νη ζχλεδξνη δεζκεχνληαη γηα ηα αλσηέξσ: «[…] αλαγλσξίδνπλ ηελ 

νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επξψ-κεζνγεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θαηαλφεζε θαη 

εγγχηεηα κεηαμχ ησλ ιαψλ»
21

.  

Παξάιιεια, θάησ απφ ηνλ ηξίην ππιψλα ζπλαληάκε δχν αθφκε πνιχ 

ζεκαληηθνχο ηνκείο νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο δχν άιινπο ππιψλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θάησ απφ ηνλ ηξίην ππιψλα ζπκπεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ηνπ εκπνξίνπ λαξθσηηθψλ, ηνπ δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο 

δηαθζνξάο. Παξάιιεια, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ 

πνπ αθνξνχλ ην θξάηνο, ην δίθαην θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

                                                           
21

Βarcelona Declaration and Work Programme adopted at the Euro-Mediterranean Conference (27-
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Κιείλνληαο ην ππνθεθάιαην πνπ αθνξά ηνλ ηξίην ππιψλα, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη θάησ απφ απηφλ εληάζζεηαη θαη ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηνλ ηξίην ππιψλα ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ 

δεχηεξνπ ππιψλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σέινο, 

ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θάησ απφ ηνλ ηξίην ππιψλα γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηελ 

ζπλεξγαζία αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ θνηλνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ησλ βηνηηθψλ 

ζπλζεθψλ θαζψο θαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

ηφρνο ησλ πνιηθψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάησ απφ ηνλ ηξίην ππιψλα είλαη ε 

ζχλδεζε θαη ε πιαηζίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ αληίζηνηρε θνηλσληθή 

αλάπηπμε.  

 

2.5 2005: Βαρκελώνη : Επϋτειοσ  10 χρόνων 
 

Σν 2005 ζα ιάβεη ρψξα ε επεηεηαθή δηάζθεςε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 10 

ρξφλσλ απφ ηελ ΔΜ. Ο ηφπνο φπνπ ζα γίλεη ε δηάζθεςε ζα είλαη φπσο 10 ρξφληα 

πξηλ ε Βαξθειψλε ηεο Ηζπαλίαο. Ζ δηάζθεςε απηή απφ πνιινχο ζεσξήζεθε σο κηα 

αξθεηά θαιή επθαηξία γηα λα μαλαβξεζνχλ ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ αξρεγνί 

θξαηψλ ηεο Δ.Δ. κε ηνπο νκφινγνχο ηνπο απφ ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Οη πξνζδνθίεο 

πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηάζθεςεο ήηαλ αξθεηά κεγάιεο, δπζηπρψο 

φκσο δελ επαιεζεχηεθαλ. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε Δ.Δ. πξνβαίλεη ζε 

ζπλαληήζεηο θνξπθήο κε φιεο ηηο κεγάιεο ρψξεο θαζψο θαη κε νκάδεο ρσξψλ εθηφο 

απφ ηηο κεζνγεηαθέο. Με απνηέιεζκα ε δηάζθεςε απηή αλάκεζα ζε Δ.Δ. θαη 

κεζνγεηαθέο ρψξεο λα ζεσξείηαη αξθεηά νπζηψδεο αθνχ ζα πξνέθππηαλ αξθεηά 

δεηήκαηα. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, δπζηπρψο, νη κεγάιεο πξνζδνθίεο πνπ ππήξραλ γηα ηελ 

παξνχζα δηάζθεςε δελ επαιεζεχηεθαλ. Ο αξλεηηθφηεξνο νησλφο ήηαλ ε ειάρηζηε 

πξνζέιεπζε αμησκαηνχρσλ ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ελψ νη 

εθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη εγέηεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., νη εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ ππνςήθησλ πξνο έληαμε ζηελ 

Δ.Δ. θξαηψλ ( Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Κξναηία) θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ 
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παξαηεξεηψλ ( Αξαβηθφο χλδεζκνο, Ληβχε, Μαπξηηαλία) είραλ ζπξξεχζεη ζηνλ 

ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δηάζθεςεο, έιιεηπαλ ζρεδφλ φινη νη εγέηεο ησλ κεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ εθηφο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο παιαηζηηληαθήο Αξρήο. Ζ 

κε πξνζέιεπζε ησλ ππφινηπσλ νρηψ εηαίξσλ απνηέιεζε έλαλ αξλεηηθφ νησλφ αιιά 

ηειεπηαία ζηηγκή νη νρηψ εηαίξνη εθπξνζσπήζεθαλ απφ ππνπξγνχο θαη 

αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ πξηλ 10 ρξφληα ζηε Γηάζθεςε ηεο 

Βαξθειψλεο
22

. 

Ζ ζεκαηνινγία ηεο δηάζθεςεο θηλήζεθε γχξσ απφ δχν άμνλεο νη νπνίνη ήηαλ 

αξρηθά ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη δεπηεξεπφλησο νη απμεκέλεο θαη 

αλεμέιεγθηεο ξνέο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Δ.Δ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο φκσο 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηάζθεςε θξίζεθε φηη νη εηαίξνη δελ εθθξάζηεθαλ 

εηιηθξηλψο θαζψο δελ εθθξάζηεθαλ νη αλάγθεο αιιά θαη νη επηζπκείο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα δπν αλσηέξσ δεηήκαηα. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηέιεζε ε άπνςε ησλ Αξάβσλ 

εηαίξσλ νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηελ αληίθαζε ησλ ιεγνκέλσλ ηεο Δ.Δ. ε νπνία 

επηδηψθεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά,  επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πξνζψπσλ ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 

Δπξψπεο. 

εκαληηθφ ηξνρνπέδε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε δηάζθεςε ηνπ 2005 

πάλσ ζην δήηεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηέιεζε ν θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Ζ Αιγεξία απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζπάζεζε λα δψζεη έλα ζηίγκα πνπ 

δελ ζα μεδηάιπλε ηνλ φξν ηξνκνθξαηία, αιιά ζα απέθιεηε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ην λα ραξαθηεξηζηνχλ ηξνκνθξαηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθά ην 

κλεκφλην πνπ θπθινθφξεζε ζηε δηάζθεςε ηνπ 2005 αλαθέξεη ηα εμήο: « Δίλαη 

νπζηψδεο λα δηαθνξνπνηεζεί ε ηξνκνθξαηία απφ ηελ πάιε ελαληίνλ ηεο μέλεο 

θαηνρήο θαη ηελ πάιε γηα ηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ», ε θξάζε απηή παξφηη 

εθθξάζηεθε κφλν απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Αιγεξίαο ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα 

αθνξά αθφκε πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί 

φηη γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο ππήξμε κηα ζχκπιεπζε απφςεσλ γχξσ απφ 

ηνλ «Κψδηθα Αληηηξνκνθξαηηθήο πκπεξηθνξάο» γηα δχν άζπνλδνπο ερζξνχο, ηελ 
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Παιαηζηηληαθή Αξρή θαη ηνλ Ηζξαήι. Βέβαηα, ε ζχκπιεπζε απηή νθείιεηαη ζην φηη 

κέζα ζηνλ «Κψδηθα Αληηηξνκνθξαηηθήο πκπεξηθνξάο»  δελ ππάξρεη έλαο 

ζπκθσλεκέλνο φξνο γηα ην ηη εζηί ηξνκνθξαηία. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κελ κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί ν ελ ιφγν θψδηθαο νχηε ζηηο πεξηπηψζεηο δξάζεο ηεο Υακάο αιιά 

νχηε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηιεθηηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηνπ Ηζξαήι. 

Εεηήκαηα πξνέθπςαλ επίζεο γχξσ απφ αλαθνξέο πνπ γίλνληαλ ζην Κψδηθα πεξί ησλ 

ζπλφξσλ ηνπ 1967 αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε θαηά θαηνρηθψλ δπλάκεσλ. 

Βέβαηα, θαη νη αιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ ηα αλσηέξσ δεηήκαηα δελ ήηαλ ηθαλέο λα 

βνεζήζνπλ ηνπο εηαίξνπο ζην λα πξνβνχλ ζε κηα θνηλή δήισζε ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε ηειηθά κε κηα γεληθή Γήισζε ηεο πξνεδξίαο, ε νπνία δελ 

ππνγξάθηεθε απφ ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ απιά ππήξμε κηα γεληθή ζπκθσλία σο πξνο 

ην πεξηερφκελν απηήο. Ζ Γήισζε ηεο Πξνεδξίαο ήηαλ πνπ έζσζε ηα πξνζρήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ ππήξραλ, αθνχ ε αδπλακία χπαξμεο έζησ θαη 

απηήο ηεο Γήισζεο ζα απνηεινχζε ζεκάδη πιήξνπο απνηπρία ηεο Γηάζθεςεο. Σέινο, 

ζηα αξλεηηθή ηεο δηάζθεςεο ηνπ 2005 θαηαινγίδεηαη φηη δελ έγηλε κηα 

επνηθνδνκεηηθή θαη νπζηψδε απνινγηζηηθή δηαδηθαζία γηα ηα 10 ρξφληα απφ ηελ ΓηΒ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεη αλαθνξά θαη ζην φηη ζηε Βαξθειψλε ηνπ 2005 

ηέζεθαλ νη βάζεηο θαη πηνζεηήζεθε ην « Πεληαεηέο Πξφγξακκα Δξγαζίαο» ηεο ΓηΒ. 

Σν αλσηέξσ πξφγξακκα αθνξά ηελ εηξήλε, ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

θαιή γεηηνλία, ηε δεκνθξαηία, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο, θαζψο θαη ηα 

ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο
23

. Ζ εθηίκεζε πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη φηη απνηειεί κηα ζπκθσλία γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ ε νπνία πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν ζε έλα επρνιφγην ρσξίο λα γίλεηαη 

θακία ζαθή αλαθνξά ζηηο πηζαλέο ελέξγεηεο πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκεο γηα λα κεησζεί ην 

νηθνλνκηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.
24

. Παξάιιεια, έγηλαλ 

θαη αλαθνξέο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ δεχηεξν ππιψλα ηεο ΓηΒ. Απηέο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ηεο ΔΜΕΔ ην 2010, νη δεκνζηνλνκηθέο δεζκεχζεηο ηεο Δ.Δ. ππέξ ησλ 

εηαίξσλ απφ ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, θαζψο θαη νη πξφηαζε γηα δεκηνπξγία κηαο 
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πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο. Ζ δεκηνπξγία ηεο πεξηθεξεηαθήο απηήο 

ηξάπεδαο ήηαλ θάηη πνπ φινη νη εηαίξνη απφ ηελ Μεζφγεην δηαθαψο επηζπκνχζαλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζρεηηθά κε ην ηξίην ππιψλα ε ζεκαληηθφηεξε 

εμέιημε ζηε δηάζθεςε ηνπ 2010 ήηαλ ε ζπλάληεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο «πκκαρία ησλ Πνιηηηζκψλ» πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. 

Κιείλνληαο απηφ ην ππνθεθάιαην, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε Γηάζθεςε ηνπ 

2010 θηινδνμνχζε λα γίλεη «κηα επθαηξία πεξίζθεςεο γηα ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο 

ειιείςεηο απηήο ηεο Γηαδηθαζίαο θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο, αιιά θαη λα γελλεζεί 

κηα δέζκεπζε γηα ην κέιινλ» φπσο είρε δειψζεη ν Ηζπαλφο δηπισκάηεο M. 

AngelMoratinos
25

. Γπζηπρψο, απηφ δελ επαιεζεχηεθε φπσο κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε απφ φια ηα αλσηέξσ. Γελ ππήξμαλ ζνβαξέο δεζκεχζεηο απφ ηνπο 

εηαίξνπο, δελ επαλεμεηάζηεθε ε παγσκέλε απφ ην 2000 Δπξψ-Μεζνγεηαθή Υάξηα, 

δελ απνηέιεζε απηή ε Γηάζθεςε κηα δηαδηθαζία πνηνηηθήο εμέιημεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Γπζηπρψο, ε Γηάζθεςε 10 

ρξφληα κεηά ηελ πξψηε Γηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο δελ θαηάθεξε λα εθπιεξψζεη ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ ππήξραλ ζρεηηθά κε ηελ επέηεην ησλ 10 ρξφλσλ αιιά νχηε θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ ππήξραλ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία.  

 

2.6 Ο ΜηχανιςμόσFEMIP και το πρόγραμμαMEDA 
 

Με βάζε ηε Γήισζε ηεο Βαξθειψλεο, νη ζχλεδξνη πνπ ζπκκεηείραλ απφ ηα 

θξάηε ζπκθψλεζαλ θαη είραλ σο θνηλή πεπνίζεζε φηη ε ηπρφλ επηηπρία ηεο επξψ-

κεζνγεηαθήο ζρέζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

βνήζεηαο πνπ ζα παξέρεη ε Δ.Δ. κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο επξψ-κεζνγεηαθήο 

ζρέζεο. Κχξην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν απηήο ηεο βνήζεηαο ζα απνηειέζεη ην MEDA, ην 

νπνίν ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ηφζν ζε επίπεδν 

πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε δηκεξέο
26

. 
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηελ Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο 

ππνζηεξίδεη θαη ν επξψ-κεζνγεηαθφο κεραληζκφο επελδχζεσλ ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 

(FEMIP) πνπ ππάγεηε ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

κεραληζκφο έρεη σο ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο 

ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
27

.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην FEMIPαπνηειεί έλα κέζν ην νπνίν 

είλαη ηθαλφ λα ζπκπιεξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Παξάιιεια, κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνο 

ηα θξάηε, παξέρεη θαη ηερληθή βνήζεηα, πεξηθεξεηαθέο κειέηεο θαη ζηνρεπκέλεο 

ελέξγεηεο κε επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ ζα ζηεξίδνπλ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο ηδξχζεθε ην 2004 θαη απνηειεί έλα 

ηακείν κε πνιιαπινχο ρνξεγνχο, κε πνιιαπιέο ρξήζεηο ζε αξθεηνχο ηνκείο. Γηα ηελ 

πεξίνδν 2014 έσο 2020 εζηηάδεη ζηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: 

 Υξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 Τπνδνκέο 

 Πεξηβάιινλ 

 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

έξεπλαο/αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο 

Παξάιιεια, κπνξεί λα πξνθχςεη εληζρπκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

κέζσ ησλ εηδηθψλ θνλδπιίσλ IFI( ImpactFinancialInvestment) πνπ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα επηπιένλ 

ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ CAMENAην νπνίν πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο 

κέιε  πνπ αλήθνπλ ζηελ Μεζφγεην λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

Ο κεραληζκφο FEMIPέρεη δψζεη κέρξη ην έηνο 2015 1,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε 

δάλεηα πνπ ππνγξάθηεθαλ γηα 12 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη 750 εθαηνκκχξηα επξψ 

πνπ εθηακηεχζεθαλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Πάλσ απφ ην 30% ησλ 

ρξεκάησλ πνπ δφζεθαλ ήηαλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην θιίκα ζε ηνκείο φπσο 

είλαη νη κεηαθνξέο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Δπίζεο, 175 εθαηνκκχξηα δφζεθαλ 

γηα ηελ ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ πηζησηηθψλ γξακκψλ ζε 
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«Rural Development in Morocco» 
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ρψξεο φπσο ε Αίγππηνο, ε Σπλεζία θαη ην Μαξφθν
28

. Σα παξαθάησ γξαθήκαηα 

πεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ θαζψο θαη ηηο ρψξεο πνπ 

έιαβαλ ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα. 

 

Πεγή: Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

ρεηηθά κε ην πξφγξακκα MEDAζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη έρεη ζέζεη σο 

ζηφρν λα εθαξκφζεη κέηξα ζπλεξγαζίαο ηα νπνία ζα είλαη ηθαλά λα βνεζήζνπλ ηξίηεο 

κεζνγεηαθέο ρψξεο έηζη ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα πξνσζήζνπλ κεηαξξπζκίζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ αιιά θαη θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπο, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ην πξφγξακκα MEDAαπνηειεί ην 

βαζηθφ κέζν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επξψ-κεζνγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο. Σν 
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ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζεζπίζηεθε ην 1996 ( MEDA 1) θαη ηξνπνπνηήζεθε ην 

2001 (MEDA 2).  

Σν πξφγξακκα MEDAδίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Δ.Δ. λα δίλεη ρξεκαηνδνηηθή 

αιιά θαη παξάιιεια ηερληθή βνήζεηα ζε ρψξεο ηεο λνηίνπ Μεζνγείνπ. Οη ρψξεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή αιιά θαη ηερληθή βνήζεηα είλαη νη εμήο: Αιγεξία, Κχπξνο, 

Αίγππηνο, Ηζξαήι, Ηνξδαλία, Λίβαλνο, Μάιηα, Μαξφθν, πξία, Παιαηζηηληαθά 

Δδάθε, Σπλεζία θαη Σνπξθία. Σν πξφγξακκα MEDAκπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη 

δηάθνξα δηκεξή πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ίζρπαλ ζηε Μεζφγεην θαη 

παξάιιεια εκπλέεηαη απφ πξνγξάκκαηα φπσο ην PHARE
29

 θαη ην TACIS. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

MEDAζέηνπλ σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επξψ-κεζνγεηαθήο εηαηξηθήο 

ζρέζεο ζηνπο παξαθάησ ηξείο ηνκείο: 

 Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο 

 Σελ δεκηνπξγία κηαο επξψ-κεζνγεηαθήο δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ 

 Σελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ αλζξσπηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή δηάζηαζε 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη θαη ε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

νηθνλνκηθή κεηάβαζε ησλ ηξίησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ πνπ αθνξά ηελ επξψ-

κεζνγεηαθή δψλε ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

 ππνζηήξημε ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) θαη δεκηνπξγία 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

 άλνηγκα ησλ αγνξψλ 

 ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ 

 αλαβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 
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 παγηνπνίεζε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ηζνξξνπηψλ θαη δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο 

(ππνζηήξημε ζηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή). 

 

 Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηελ αεηθφξν θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμεκέζσ ησλ 

παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ: 

 ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο αλάπηπμεο 

 ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζε, πγεία, θνηλσληθή ζηέγε, 

πδξνδφηεζε θ.ιπ.) 

 ηελ ελαξκνληζκέλε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο 

 ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ 

 ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ηελ αλαβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, 

ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθφξεζεο 

 ηελ πξνψζεζε ησλ αληαιιαγψλ λέσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

 ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, βειηίσζε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο). 

 

Σέινο, ππνζηεξίδεη ηελ πεξηθεξεηαθή, ππνπεξηθεξεηαθή θαη δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία κέζσ ησλ παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ:  

 ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ ηξίησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ θαη κεηαμχ απηψλ ησλ ρσξψλ, ηεο Έλσζεο θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ 

 ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπλαιιαγέο 

ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ελέξγεηαο 



 35 

 ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ ηξίησλ 

κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ζην πιαίζην ηεο απνθεληξσκέλεο ζπλεξγαζίαο, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο δηθηχνπ παξαγφλησλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (παλεπηζηήκηα, 

ηνπηθνί ζχιινγνη, ελψζεηο, ζπλδηθάηα, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, επηρεηξήζεηο, 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ.)
30

. 

 

Σν πξφγξακκα MEDAκε ζηφρν πάληα λα επηηεπρζνχλ φια ηα αλσηέξσ έρεη 

δηαζέζεη 5.350 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006. Οη ελέξγεηεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη θάησ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ 

κνξθή ηερληθήο  βνήζεηαο, θαηάξηηζεο, αλάπηπμεο ησλ νξγαληζκψλ, πιεξνθφξεζεο, 

ζεκηλαξίσλ, ζπνπδψλ, ζρεδίσλ επελδχζεσλ θαη ηέινο δξάζεσλ πνπ ζέηνπλ σο ζηφρν 

λα πξνβάιινπλ ηνλ θνηλνηηθφ ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη απηή ε βνήζεηα. Οη 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

 κε επηζηξεπηέαο βνήζεηαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ, 

ζρεδίσλ ή πξνγξακκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΜΔDA 

 θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηδίσο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα 

 επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ γηα ηα δάλεηα ηεο ΔΣΔ, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ην πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο επηηνθίνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 3%
31

. 

 

Μέζσ ηεο αλσηέξσ θνηλνηηθήο βνήζεηαο γίλεηαη ε θάιπςε δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ηνπηθέο 

δαπάλεο πνπ απνηεινχλ απαξαίηεην θνκκάηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ 
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πξνγξακκάησλ. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη εμαηξνχληαη απφ ηελ αλσηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε θφξνη, δαζκνί θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο. 

 

2.7 Η Ευρώ-μεςογειακό Χϊρτα 
 

Ζ επξψ-κεζνγεηαθή Υάξηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα ρξφλσλ. Ζ πξψηε εθηίκεζε γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ε 

Υάξηα έγηλε ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο επξψ-κεζνγεηαθήο Γηάζθεςεο πνπ έιαβε ρψξα 

ζηελ ηνπηγάξδε ην 1999. Απφ εθείλε ηη ζηηγκή θαη χζηεξα νη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηε Μέζε Αλαηνιή θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο θαηέζηεζαλ αλέθηθηε 

ηελ ππνγξαθή αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο Υάξηαο. Παξφια απηά ζηελ επφκελε 

ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ εμσηεξηθψλ πνπ έιαβε ρψξα ζηε Μαζζαιία ην 2000 νη 

εηαίξνη απφ ηηο εθάζηνηε ρψξεο δεζκεχηεθαλ ζην λα ζπλερίζνπλ ηελ επηδίσμε ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνθχςεη ε 

θαηάιιεια ζπγθπξία πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

πιαηζίνπ πνπ ζα αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα. 

Ξεπεξλψληαο ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πνξεία αιιά θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Υάξηαο νη ζχλεδξνη θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη ε Υάξηα ζα πξέπεη λα 

απνηειεί έλα πνιηηηθά θαη φρη λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν. Παξάιιεια ζπκθσλήζεθε 

φηη γηα ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ, ησλ θνηλψλ δξάζεσλ αιιά θαη γηα ηελ ιήςε 

κέηξσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη νκνθσλία. Δπίζεο ε 

Υάξηα νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηνλ αδηαίξεην ραξαθηήξα ηεο αζθάιεηαο ζηελ Δπξψπε 

θαη ηελ Μεζφγεην θάλνληαο εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ζπιινγηθή/ζπλεξγαηηθήο 

αζθάιεηαο. Δπίζεο ήηαλ θνηλφ θηήκα φηη δελ ζα πξέπεη λα γίλεη θακία αλάκημε ζηελ 

δηεπζέηεζε πνπ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ
32

. 

Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ε Υάξηα δεζκεχεηαη λα ελζαξξχλεη ηνπ 

εηαίξνπο ησλ εθάζηνηε ρσξψλ, ηφζν λα απνδερηνχλ φζν θαη λα ζπλππνγξάςνπλ ηηο 

αλάινγεο δηεζλείο ζπκβάζεηο κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ην νπνίν ζα είλαη ηθαλφ λα δηαηεξήζεη ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο 

εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο νθείινπλ λα εληνπίδνπλ θαη λα εμεηάζνπλ ηπρφλ ιχζεηο πνπ 
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κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππαξθηψλ αιιά θαη κειινληηθψλ 

θηλδχλσλ απνζηαζεξνπνίεζεο ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο δξάζεο αιιά θαη εηδηθά ζρήκαηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαβνχιεπζε γηα θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη μερσξηζηά, κε ζηφρν φινη νη 

εκπιεθφκελνη αιιά θαη νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ. 

Ζ Υάξηα ζα πξέπεη λα δίλεη ην απαξαίηεην πιαίζην φπνπ κέζα απφ απηφ ζα γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εηαίξνη ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ κε ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο 

πνιπδηάζηαηεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηεο κείσζεο ησλ εμνπιηζκψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαζπνξάο απηψλ. 

Πξνρσξψληαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 20 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο θαη αξθεηά πεξηζζφηεξα ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή ηεο 

πξψηεο ζθαηξηθήο κεζνγεηαθή πνιηηηθή είλαη πξνθαλέο φηη ε Δ.Δ. πξέπεη λα επηδηψμεη 

λα έρεη κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξε πξνβνιή ζηφρσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Κάησ απφ απηφ ην πιαίζην ε Υάξηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο κεραληζκφο 

ιεηηνπξγηθφο πνπ ζα είλαη ηθαλφο λα παξέρεη ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα. Θα πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε σο ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ην πεξηερφκελν ηεο Υάξηαο δελ ζα 

αθνξά ηηο πθηζηάκελεο πεξηθεξεηαθέο δηακάρεο θαζηζηψληαο έηζη ηε Υάξηα σο έλα 

πιαίζην/κέζν δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη θαη ε δξάζε εηδηθψλ 

επηηξνπψλ επηθνξηηζκέλσλ γηα ηε επίιπζε ηπρψλ θξίζεσλ. Μηα ηδηαίηεξε πξφβιεςε 

ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηελ ελαζρφιεζε ηέηνησλ επηηξνπψλ κε εηξελεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε δηελέμεσλ γηα παξάδεηγκα ζηε 

Μέζε Αλαηνιή, ηελ Κχπξν θαη ηε Γπηηθή αράξα
33

. 

Κιείλνληαο απηφ ην ππνθεθάιαην, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε αλ ν πξαγκαηηθφο 

ζηφρνο φισλ ησλ κεζνγεηαθψλ θαη επξσπατθψλ θξαηψλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

«γεηηνληά» εηξήλεο γχξσ απφ ηνλ επξψ-κεζνγεηαθφ ρψξν θαη αλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ελίζρπζε θαη αλάπηπμε παξφκνησλ ηχπσλ δηφξαζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ επξψ-κεζνγεηαθφ ρψξν. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο είλαη πνπ πξνζθέξνπλ 

                                                           
33
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επθαηξίεο γηα ηελ πηνζέηεζε νπζηαζηηθψλ κέηξσλ ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

Μέζα απφ ηέηνηεο νδνχο κπνξνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε κηα θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο πνπ ζα είλαη ηθαλή λα δηαθπιάμεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα 

θαη ηελ εηξήλε ζηελ Μεζφγεην.  

 

Κεφϊλαιο 3ο 

3.1. Η πολιτικό αςφϊλειασ και ϊμυνασ τησ Ε.Ε. 
 

Ζ Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο(ΚΠΑΑ) απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε 

πξνζπάζεηα γηα κηα θνηλή πνιηηηθή γχξσ απφ δεηήκαηα άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο 

Δ.Δ. Δπίζεο απνηειεί ηελ κεηεμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη 

Άκπλαο κεηά ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο θαζψο επίζεο θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

βξαρίνλα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ΚΔΠΠΑ. 

Μέζα απφ ην πιαίζην πνπ ζέηεη ε ΚΠΑΑ, ε Δ.Δ. ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απνζηνιψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ, κε ζηξαηησηηθά θαη κε 

ζηξαηησηηθά κέζα. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη ηθαλέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο ΚΔΠΠΑ
34

. 

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα αλαθέξνπκε φηη έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε 

Γπηηθφ-Δπξσπατθή Έλσζε (ΓΔΔ) απνηεινχζε ην έλα θαη κνλαδηθφ πιαίζην θάησ απφ 

ην νπνίν νη επξσπατθέο ρψξεο κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο άκπλαο. ηαδηαθά θαη παξάιιεια κε ηηο ελσζηαθέο δηαδηθαζίεο 

ζηελ Δπξψπε, ε ΓΔΔ εμειίρζεθε ζηνλ ακπληηθφ βξαρίνλα ηεο Δ.Δ. θαη ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΔ απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ. 

Μέζσ ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992 θαη ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ 

ην 1997 ε Δ.Δ. έζεζε ηηο πξψηεο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κηαο 

επξσπατθήο ακπληηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο θνηλήο 

ακπληηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα είρε ηηο δπλαηφηεηεο ζην κέιινλ λα νδεγήζεη θαη ζε 
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θνηλή άκπλα κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Μέζσ ηεο πλζήθεο ηνπ 

Άκζηεξληακ ζα γίλεη γηα πξψηε θνξά ε εμεηδίθεπζε ησλ απνζηνιψλ νη νπνίεο ζα 

έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη άκπλαο φπσο ε ΚΠΑΑ. Οη απνζηνιέο απηέο γηα 

ηηο νπνίεο γίλεηαη πξφβιεςε ζηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ είλαη ηα ιεγφκελα 

«θαζήθνληα Petersberg». Πην ζπγθεθξηκέλα, αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο θαη 

απνζηνιέο δηάζσζεο θαζψο θαη απνζηνιέο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη επεκβάζεηο 

κάρηκσλ δπλάκεσλ πνπ ζηφρν ζα είραλ ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Μηα αθφκε ζεκαληηθή 

ζηηγκή αλαθνξηθά κε ηελ θνηλή άκπλα θαη αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο απνηειεί ε γάιιν-

βξεηαληθή ζπλάληεζε θνξπθήο ηνπ St. Maloην 1998. ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε 

θνξπθήο ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ησλ δχν αλσηέξσ θξαηψλ κειψλ ε αλάπηπμε 

απηφλνκεο δξάζεο ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ. πνπ ζα 

ζηεξηδφηαλ ζε αμηφπηζηεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. 

Μέζσ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο είλαη πνπ ζα πηνζεηεζνχλ θαηλνηφκεο 

δηαηάμεηο πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα δηεπξχλνπλ αιιά θαη λα εληζρχζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ακπληηθφ ηνκέα. Κάησ απφ ην 

αλσηέξσ πιαίζην γίλεηαη πξφβιεςε γηα δπλαηφηεηα ζεζκνζέηεζεο κηαο «κφληκεο 

δηαξζξσκέλεο ζπλεξγαζίαο» κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. πνπ πιεξνχλ 

νξηζκέλα θξηηήξηα θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ
35

. 

Σέινο, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2008 θαη ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ηα 

δεηήκαηα ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο ζπδεηήζεθαλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013. Ζ ζπδήηεζε εθηπιίρζεηε γχξσ απφ ηηο ζεκαηηθέο: 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΚΠΑΑ 

 Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ακπληηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Δ.Δ.  

 Ηζρπξνπνίεζε ηεο επξσπατθήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο 

Ζ πην πξφζθαηε εμέιημε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επξσπατθή άκπλα θαη αζθάιεηα 

είλαη ε παξνπζίαζε ηεο Παγθφζκηαο ηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. επί ζεκάησλ Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο
36

 ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 

2016. Ζ αλσηέξσ ηξαηεγηθή είλαη πνπ απνηχπσζε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ επέιζεη 

απφ ηηο αιιαγέο ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ απηέο ηηο αιιαγέο γηα ηελ Δ.Δ. ρεηηθά κε ηα δεηήκαηα άκπλαο θαη 
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αζθάιεηαο ε ηξαηεγηθή επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο απηφλνκεο 

παξνπζίαο θαη δξάζεο ηεο Δ.Δ. ζηε δηεζλή ζθελή. ρεηηθά κε ηελ ΚΠΑΑ αλαθέξεη 

φηη ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε ηζφξξνπε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ θαη κε ζηξαηησηηθψλ 

κέζσλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θξίζεσλ θάησ απφ ην πιαίζην κηα ζπλνιηθήο 

πξνζέγγηζεο απφ κεξηάο ηεο Δ.Δ. Παξάιιεια, ζηελ ηξαηεγηθή γίλεηαη εηδηθή κλεία 

ζε πξσηνβνπιία ε νπνία ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή πιηθήο βνήζεηαο θαη ζπλδξνκήο 

κε ζηφρν λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθφηεξεο νη δνκέο αζθάιεηαο ηξίησλ ρσξψλ, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ θαιή γεηηνλία κε ηα φκνξα θξάηε ηεο Δ.Δ. 

 

3.2 Οι Μεςογειακϋσ πτυχϋσ τησ Ευρωπαώκόσ πολιτικόσ 

Γειτονύασ 

 

Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) έθαλε ηελ επίζεκε παξνπζίαζε ηεο ζηε 

χλνδν ηεο επξψ-κεζνγεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζην Γνπβιίλν ηνλ Μάην ηνπ 2004 θαη 

πξφηεηλε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ηξίησλ κεζνγεηαθψλ εηαίξσλ ζηελ λέα απηή 

πξσηνβνπιία. Ζ δήισζε ηνπ GunterVerheugeν νπνίνο ήηαλ ν αξκφδηνο Δπίηξνπνο 

γηα ηελ Γηεχξπλζε θαη ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή « 

Σήμεπα πποηείνοςμε ηην ενίζσςζη ηων δεζμών πος μαρ ζςνδέοςν με αςηέρ ηιρ σώπερ 

εηαίποςρ, μέζω μιαρ νέαρ ζειπάρ νέων μοπθών ζςνεπγαζίαρ και βοήθειαρ. Αςηό πος 

θέλοςμε είναι να ηοςρ δώζοςμε ένα ππαγμαηικό μεπίδιο ζηην διεύπςνζη ηηρ Ε.Ε., έηζι  

ώζηε να μποπέζοςν και αςηοί να αναπηςσθούν και να εςημεπήζοςν. Η Εςπώπη, ωρ 

ζύνολο, έσει κάθε ζςμθέπον να πεπιβάλλεηαι από καλά διακςβεπνώμενερ σώπερ, οι 

οποίερ πποζθέποςν νέερ πποοπηικέρ για ηην δημοκπαηία και ηην οικονομική 

ανάπηςξη.»
37

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε αξρηθά πξνθάιεζε αλεζπρία αλάκεζα 

ζηνπο κεζνγεηαθνχο εηαίξνπο ηεο Δ.Δ. Απηφ ζπλέβε γηαηί γελλήζεθαλ εξσηεκαηηθά 

ζρεηηθά κε ην αλ απηή ε λέα πνιηηηθή ζα αληηθαζηζηνχκε ηελ επξψ-κεζνγεηαθή 

ζπλεξγαζία ή αλ ζα ζπλππήξραλ νη δπν απηέο πνιηηηθέο.   
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Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ΔΠΓ παξνπζηάζηεθε αξρηθά κέζα απφ ην θείκελν 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ είρε ηνλ ηίηιν «Δπξχηεξε Δπξψπε – Νέα Γεηηνλία: 

Σν Νέν Πιαίζην γηα ηηο ρέζεηο κε ηνπο Αλαηνιηθνχο θαη Νφηηνπο Γείηνλεο»
38

. Σν 

ζρέδην απηφ πνπ εγθξίζεθε θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έδσζε ζηελ νπζία 

ηελ επθαηξία ζηηο ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ρψξεο ηηο Δ.Δ. λα επεθηείλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. αιιά θαη λα πξνρσξήζνπλε ζε 

βάζνο ρξφλνπ πάλσ ζηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ 

θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε ΔΠΓ 

λα απνηεινχλ ηα «ζρέδηα δξάζεο» ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 

επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ρσξψλ πνπ πξνβιέπεη ε ΔΠΓ. Σα 

«ζρέδηα δξάζεο» βαζίδνληαη πάλσ ζε θνηλέο αμίεο αλάκεζα ζηελ Δ.Δ. θαη ηηο ρψξεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ. Σέηνηεο αμίεο είλαη ν ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ν 

ζεβαζκφο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Παξάιιεια, βαζίδνληαη θαη ζε 

θνηλέο πξαθηηθέο φπσο είλαη ε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, νη θαιέο ζρέζεηο γεηηνλίαο, ε 

θηιειεχζεξε νηθνλνκία θαζψο θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε. Ζ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Δ. 

πξνο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ηξίηεο ρψξαο ζα εμαξηεζεί απφ ην αλ ζα θαηαθέξνπλ λα 

ηεξήζνπλ ηνπο φξνπο. Μέζσ ηεο ηήξεζεο ζα ππάξρεη άκεζε ρξεκαηνδφηεζε αιιά 

θαη ηερληθή ππνζηήξημε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξμεη άκεζε αληαπφθξηζε απφ 

ηηο ηξίηεο ρψξεο πξνθαλψο θαη ε ζηήξημε ηεο Δ.Δ. πξνο απηέο ηηο ρψξεο δελ ζα είλαη 

έλζεξκε θαη νπζηψδεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΠΓ θαη ησλ «ζρεδίσλ δξάζεο» ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ε ηερληθή βνήζεηα ιεηηνπξγνχλ σο κνρινί πίεζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηφζν πνιηηηθνχ φζν θαη νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ
39

.   

Ζ Δ.Δ. κέζσ ηεο ΔΠΓ θαηαθέξλεη λα πξνζθέξεη ζηνπο γείηνλεο ηεο κηα 

πξνλνκηαθή ζρέζε ε νπνία ζεκειηψλεηαη πάλσ ζε κηα ακνηβαία πξνζήισζε ζε θνηλέο 

αμίεο. Σν 2011 ε Δ.Δ. κπήθε ζε κηα δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο ηεο ΔΠΓ ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη αλαθαηαηάμεηο πνπ πξνέθπςαλ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο. Μέζα απφ ηελ 

αλαζθφπεζε πξνέθπςε φηη ζα πξέπεη  λα εληζρπζεί ε εζηίαζε ηεο Δ.Δ. ζηελ 

πξνψζεζε κηα θαιά ξηδσκέλεο θαη βηψζηκεο δεκνθξαηίαο θαη κηαο νηθνλνκηθήο 
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αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο. Μέζα ζηα αλσηέξσ πιαίζηα πεξηιακβάλνληαη νη 

ειεχζεξεο θαη δίθαηεο εθινγέο, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, 

ε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία, ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλέξρεζζε θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη. Δπίζεο, ε Δ.Δ. 

ηφληζε ηνλ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία  θαη εηζήγαγε ηελ αξρή «πεξηζζφηεξα γηα πεξηζζφηεξα.» 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αξρή, ε Δ.Δ. δχλαηαη λα αλαπηχμεη ηζρπξφηεξεο εηαηξηθέο 

ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο πνπ ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξε πξφνδν πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Παξάιιεια, ε ΔΠΓ ζέηεη σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θη άιιεο παξφκνηεο πξνζπάζεηεο. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο 

είλαη ηα πεξηθεξεηαθά ζρήκαηα θαη νη ππνπεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο, 

φπσο ην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ε πκθσλία 

ηνπ Agadir, ε Αξαβηθή Έλσζε ηνπ Μαγθξέκπ, θαη ε Δπξσπατθή Μεζνγεηαθή 

πλεξγαζία(ΔΜ). Αλαθνξηθά κε ηελ ΔΜ, ε ΔΠΓ πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ νθειψλ ηεο ΔΜ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ, ησλ δηαζπλδέζεσλ αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο.   

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε δηήκεξεο ινγηθή πνπ δηαθαηέρεη 

ηελ ΔΠΓ ζα πεξηνξίζεη αηζζεηά ηελ πεξηθεξεηαθή ινγηθή ηεο ΓηΒ αλ θαη βέβαηα ε 

ΔΠΓ ζα γίλεη εθαξκφζηκε κέζσ ησλ Δπξψ-Μεζνγεηαθψλ πκθσληψλ χλδεζεο., 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ηξίησλ 

ρσξψλ ηεο γχξσ πεξηνρήο ζα παξακείλνπλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηε Μεζφγεην 

θαη ηελ Μέζε Αλαηνιή, κε ηελ πηζαλφηεηα ζην κέιινλ ζην πιαίζην ηεο ΔΠΓ ε 

αλσηέξσ Γηεχζπλζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε δηήκεξεο επίπεδν. Δπίζεο, νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα πεγάδνπλ κέζσ ηνπ MEDAθαη ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαζψο θαη απφ 

EuropeanNeighborhoodandPartnershipInstrument (ENPI)
40

. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ε Δπηηξνπή θαη Δπξσπατθή Τπεξεζία 

Δμσηεξηθήο Γξάζεο μεθίλεζαλ κηα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο ΔΠΓ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο επηδηψθεηαη ε 
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πξνζαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηεο ΔΠΓ κε ζηφρν λα ιακβάλνληαη ππφςε θαιχηεξα νη 

ηδηαίηεξεο πξνζδνθίεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2015 ελέθξηλε ηε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο θαη επεζήκαλε ηελ αλάγθε γηα κηα 

ΔΠΓ κε πην ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, πην ζπγθεληξσκέλε, πην επέιηθηε θαη πην 

ζπλεθηηθή. 

 

3.3Το Ευρωπαώκό Μηχανιςμόσ Γειτονύασ και Εταιρικόσ Σχϋςησ 

(ENPI) 

 
Ο ΔΝΡΗ απνηειεί ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γεηηνλίαο 

θαη απεπζχλεηαη ζηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ εηαίξνπο ηεο ΔΠΓ θαζψο θαη ηε Ρσζία. 

Παξέρεη ζπγρξεκαηνδφηεζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δίθαηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Παξάιιεια, 

ππνζηεξίδεη ελεξγά ηε δηαζπλνξηαθή θαη πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη ηελ ζηαδηαθή 

νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηεο Δ.Δ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 17 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη ην 2020. ηνλ παξαθάησ ράξηε 

κπνξνχκε λα δνχκε ηηο ρψξεο πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ θάησ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα
41

. 
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Αλαθνξηθά κε ηνπ ζηφρνπο ηνπ ΔΝΡΗ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππνζηεξίδεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γεηηνλίαο θαη ηελ πξννπηηθή 

δεκηνπξγίαο κηαο δψλεο επεκεξίαο αιιά θαη ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο κε ηηο ρψξεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΠΓ θαζψο θαη ηε Ρσζία. Ο ΔΝΡΗ απνηειεί κηα κνξθή 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα 

πιαίζηα ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηελ Δπηηξνπή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ν ΔΝΡΗ ππνζηεξίδεη ηα 

παξαθάησ: 

 Πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζεζκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηε 

ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηνλ 

πνιππνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη ηελ θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, ηεο 

δηαθζνξάο, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ ηξνκνθξαηία. 

 Οηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ 

θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ Δ.Δ. ζηνπο ηνκείο φπνπ ππάξρεη θνηλφ 
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ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 Κνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε, ηελ 

απαζρφιεζε, ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο.  

 Σνκεαθή ζπλεξγαζία πνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο φπνπ ππάξρεη 

θνηλφ ζπκθέξνλ φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε βηψζηκε αλάπηπμε, ε ελέξγεηα, 

νη κεηαθνξέο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε πγεία, ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ε 

εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαζψο θαη ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία. 

 Πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε θαζψο θαη πεξηθεξεηαθή θαη 

ππνπεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε. 

 Σέινο, ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθνχο 

νξγαληζκνχο
42

. 

Σα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ απφ ηνλ ΔΝΡΗ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, ηελ ηερληθή ζπλδξνκή θαη ηε δηνηθεηηθή 

ζπλεξγαζία, φπσο είλαη ε απνζηνιή εκπεηξνγλψκσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

κε επελδχζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ κηθξήο θιίκαθαο, εθαξκνγή ηνκεαθψλ θαη 

καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθή. Σέινο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηα θεθάιαηα πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ Κνηλφηεηα, ηα θξάηε κέιε αιιά θαη ελδηάκεζνπο ρξεκαηνδφηεο 

φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαζψο θαη ζε δηεζλείο θαη 

πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο. Πάληνηε βέβαηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο 

παξνρήο βνήζεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίδεηαη φηη δελ ηεξνχληαη νη αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηελ Δ.Δ. θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο εηαίξνπο. Αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πεξίπνπ 209 

εθαηνκκχξηα επξψ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2014-

2020. χκθσλα πάληα κε ην έγγξαθν πξνγξακκαηηζκνχ ην έλα πέκπην ησλ 

θνλδπιίσλ ζα θαηεπζπλζεί ζηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Γεηηνλίαο. ηα παξαθάησ 

γξαθήκαηα κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ην πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ ηα θεθάιαηα ηνπ 

αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο
43
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 Κιείλνληαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαρείξηζε βαξαίλεη ηελ Δπηηξνπή ε 

νπνία επηθνπξείηαη απφ κηα επηηξνπή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί ηαθηηθά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΝΡΗ.  

 

3.4 Η Κοινό Εμπορικό Πολιτικό και η θεςμικό τησ διϊςταςη 
 

Αξρηθά, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα θξάηε κέιε πνπ απάξηηδαλ ηελ Δ.Κ. 

δεκηνχξγεζαλ κηα ηεισλεηαθή έλσζε θάησ απφ ην πιαίζην ηεο Δ.Κ. Μέζα ζηελ 

ηεισλεηαθή έλσζε ππήξρε εηδηθή αλαθνξά ζην θαζεζηψο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχζε 

ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. Μέζσ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο εηζαγσγήο βαζίζηεθε 

έλα θνηλφ εμσηεξηθφ δαζκνιφγην πνπ δηακφξθσζε κηα θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, 

αθνχ ην θνηλφ δαζκνιφγην εθαξκνδφηαλ απφ φια ηα θξάηε κέιε εληαία θαη 

νκνηφκνξθα. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ινηπφλ ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ζα ιάβεη ρψξα ην 

1968 θαη ζα πεξηιακβάλεη πέξα απφ ην θνηλφ εμσηεξηθφ δαζκνιφγην θαη ηελ εμάιεηςε 

ησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

θαη ησλ κέηξσλ κε αλάινγν απνηέιεζκα
44

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα ζην άξζξν 110 ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ γηλφηαλ ε 

δήισζε απφ φια ηα θξάηε κέιε φηη ν ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο 

ηεισλεηαθήο έλσζεο κεηαμχ ηνπο,  ε νπνία ζα ήηαλ ηθαλή λα ζπκβάιιεη ζην θνηλφ 

ζπκθέξνλ αιιά θαη ζηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ζηελ 

πξννδεπηηθή θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο θαη ζην 

πεξηνξηζκφ ησλ ηεισλεηαθψλ θξαγκψλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε ηεισλεηαθή 

έλσζε θαη θαη’επέθηαζε ε θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Κ. ζπκβάδηδε κε ηα 

παγθφζκηα νηθνλνκηθά ηεθηαηλφκελα θαη ηελ παγθφζκηα αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, κε απνηέιεζκα ε θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Κ. λα 

πάξεη ζέζε κέζα ζηελ πξνυπάξρνπζα δηεζλή νηθνλνκηθή ηάμε ε νπνία ξπζκηδφηαλ 

απφ ηε Γεληθή πκθσλία γηα ηνπο Γαζκνχο θαη ην Δκπφξην (GATT) ηνπ 1948. Ζ 

επηηπρήο πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ζήκαλε ηελ αχμεζε ησλ 

ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο παξάιιεια θαζηζηνχζε ηελ Δ.Κ. ηνλ πξψην θαη 
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κεγαιχηεξν εηζαγσγέα θαη εμαγσγέα ηνπ θφζκνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 3 ζηεο 

ΛΔΔ ε Δ.Δ. απνιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλήο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα κφλν ε Δ.Δ. λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα λνκνζεηεί 

θαζψο θαη λα εθδίδεη λνκηθά δεζκεπηηθέο πξάμεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Σα θξάηε κέιε 

έρνπλ ηελ αλσηέξσ δπλαηφηεηα ηα ίδηα κφλν αλ εμνπζηνδνηνχληαη γηα απηφ  απφ ηελ 

ίδηα ηελ  Δ.Δ.Ζ δηαρείξηζε ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ γίλεηαη κέζα απφ 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ηεο Δ.Δ. Σν πκβνχιην επηθπξψλεη απηέο ηηο ζπκθσλίεο κε εηδηθή 

πιεηνςεθία θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ην Κνηλνβνχιην ην νπνίν κπνξεί λα 

ελεκεξψλεηαη αλά πάζα ζηηγκή γηα ηελ πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Βέβαηα, ην 

πκβνχιην είλαη απηφ πνπ απνθαζίδεη νκφθσλα ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ  

άπηνληαη ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ, ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, ηηο νπηηθναθνπζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ππεξεζίεο, ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, ηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Ζ Δπηηξνπή είλαη 

απηή πνπ ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ. ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ.   

Γηα λα επηηεπρζεί φκσο ε θνηλή αγνξά θαη ε θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή ππήξρε 

πξφβιεςε γηα κηα 12εηή κεηαβαηηθή πεξίνδν. Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλνρή 

πνπ απαηηνχληαλ, επηβιήζεθε αξρηθά ε ειεπζέξσζε ζε εζσηεξηθφ επίπεδν ε νπνία ζα 

έπξεπε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ειεπζέξσζε ζε εμσηεξηθφ επίπεδν. Έρεη 

ελδηαθέξνλ λα παξνπζηάζνπκε ζπλνιηθά ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ γηα ηε δνκή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο θαη ηεο θνηλήο εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο. Σα ζεκαληηθφηεξα κέηξα ήηαλ ηα εμήο:  

 Καηάξγεζε φισλ ησλ δαζκψλ θαη πεξηνξηζκψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ 

 Γεκηνπξγία θνηλνχ δαζκνινγίνπ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζπλνιηθά απφ 

ηελ Δ.Κ. ζηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο 

 Κνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή σο εμσηεξηθή πηπρή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο 

πνπ δίλεη ζηελ Δ.Κ. κηα θαη κνλαδηθή ππφζηαζε ζε δηεζλέο επίπεδν 

 Θέζπηζε θνηλψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ  

 Γεκηνπξγία ελφο εληαίνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ ην πνίν ήξζε λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα δηάθνξα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη εθείλε 

ηε ζηηγκή. 
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Ζ εληαία αγνξά ηέζεθε ηειηθά ζε ηζρχ ην 1993 θαη φινη νη ηαθηηθνί έιεγρνη 

έπαςαλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη νη ηεισλεηαθέο 

δηαηππψζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη ππεξεζίεο ηεισλείσλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

λα ζηακαηήζνπλ λα εηζπξάηηνπλ ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο θαη ΦΠΑ
45

. 

Ζ ζηαδηαθή αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κέζα ζηα ρξφληα θαηέζηεζε ηελ 

θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο ηεο Δ.Κ. εκαληηθφ 

ξφιν ζε απηφ ζα δηαδξακαηίζνπλ νη δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο ηεο  Δ.Κ., θαζψο θαη ε 

παγηνπνίεζε ηεο θνηλήο αγνξάο ε νπνία ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο Δ.Κ. σο εκπνξηθφ πφιν 

έιμεο. Έλαο εκπνξηθφο πφινο έιμεο πνπ θαηάθεξε λα έρεη κεγάιε δπλακηθή ζηηο 

εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο είηε απηέο ήηαλ δηκεξείο είηε πνιπκεξείο ζηα πιαίζηα 

ηεο GATT. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζία ε Δ.Δ. θαηάθεξε ζηαδηαθά θαη κέζα ζηα 

ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έλα αξθεηά ππθλφ δίθηπν εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ αλά ηελ πθήιην
46

.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη έρεη 

δηακνξθσζεί σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Δ. θαζψο 

θπξηαξρεί σο πξσηαξρηθή θαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Δ. Ζ θνηλή εκπνξηθή 

πνιηηηθή κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο πέξα απφ ηελ εληαία δηαρείξηζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηξίηεο ρψξεο θαη ηνπ θαζεζηψηνο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ 

ζπκπεξηέιαβε θαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

Παξάιιεια, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πέξα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλήο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο ε Δ.Δ. ιακβάλεη θαη κέηξα πξνζηαζία ηεο αλσηέξσ θνηλήο 

πνιηηηθήο. Σα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλνηηθήο αγνξάο πεξηιακβάλνπλ ιήςε 

κέηξσλ αληηληάκπηλγθ, ιήςε κέηξσλ θαηά ησλ επηδνηήζεσλ, ηνλ θαλνληζκφ γηα ηνπο 

εκπνξηθνχο θξαγκνχο θαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο. Παξάιιεια, ε Δ.Δ. θξνληίδεη 

ζπλερψο λα εληζρχεη ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο αγνξάο αιιά θαη ηεο θνηλήο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο. Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν δεκηνχξγεζε ηα πξνγξάκκαηα Σεισλεία 

2002 ,Σεισλεία 2007 θαη Σεισλεία 2013 πνπ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηα θξάηε 

κέιε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο ζπλζήθεο αιιά θαη λα 
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θαηαθέξνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα ρεηξηζηνχλ ηελ ειεχζεξε αληαιιαγή θαη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δ.Δ
47

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ηειεπηαία δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη Σεισλεία 2013 ζέηεη σο 

ζηφρνπο ηα παξαθάησ: 

 ηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ παλεπξσπατθνχ ειεθηξνληθνχ ηεισλεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

 πκβνιή ζηελ εθαξκνγή ηνπ εθζπγρξνληζκέλνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα 

 πλεξγαζία ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ κε ηξφπν ψζηε λα 

εθπιεξψλνληαη ηα θαζήθνληα γηα εληαία δηνίθεζε 

 Δπέθηαζε ηεο δηεζλνχο ηεισλεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ηξίησλ 

ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

 Πξνεηνηκαζία γηα ηπρφλ δηεχξπλζεο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη 

γλψζεσλ κε ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαζψο παξάιιεια θαη  ελίζρπζε ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε ηηο ηεισλεηαθέο 

δηνηθήζεηο ηξίησλ ρσξψλ θαη εηδηθφηεξα κε απηέο ησλ ππνςήθησλ 

θξαηψλ, ησλ δπλάκεη ππνςήθησλ ρσξψλ θαη ησλ ρσξψλ εηαίξσλ ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο γεηηνλίαο 

 Σππνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ησλ ηεισλεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ειέγρσλ νχησο ψζηε λα κεησζεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο θαη ην θφζηνο 

ζπκκφξθσζεο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

 Σέινο,  θαζνξηζκφ θαη αλάπηπμε ησλ βέιηηζησλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ. 
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Κεφϊλαιο 4ο 

4.1 Η Γαλλύα και ο ρόλοσ τησ ωσ πυρόνασ τησ Ε.Ε. 

 
Ζ αξρηθή ζχλδεζε ηεο Γαιιίαο κε ηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο θαη ηελ 

κεηεμέιημή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε μεθίλεζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο 

ησλ Παξηζίσλ ην 1951 θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη 

Υάιπβα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα είρε σο ζηφρν ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο 

παξαγσγήο αιιά παξάιιεια θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο, κε ίζηνπο φξνπο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο . Παξάιιεια, απνηέιεζε 

κηα ζεζκηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε 

πνιεκηθή βηνκεραλία ηεο Γεξκαλίαο θαη παξάιιεια δελ ζα νδεγνχηαλ ε Δπξψπε ζε 

έλαλ αθφκε αηκαηεξφ πφιεκν. Ζ Γαιιία θαη ηδηαίηεξα ν DeGaulle έζεζαλ ηζρπξά 

πξνζθφκκαηα ζηελ επξσπατθή ελνπνίεζε φηαλ απηή βξηζθφηαλ αθφκα ζηα 

ζπάξγαλα
48

. 

Ζ Γαιιία φκσο ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο 

δπλακηθήο πνπ ζα πξνθχςεη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο
49

 πνπ ζηφρν είραλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ  νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζηελ 

ήπεηξν ηεο Δπξψπεο. Ζ Γαιιία ζα ππνγξάςεη ινηπφλ ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1957 ζηελ 

Ρψκε ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηεο ΔΟΚ θαη ηεο ΔΚΑΔ πνπ ζα απνηειέζνπλ έλα 

επίπεδν νξγάλσζεο πνπ ζπλδπάδεη ηηο ππεξεζληθέο κε ηηο δηαθπβεξλεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο
50

. Σν ηειηθφ θείκελν ελίζρπε ηηο επηδηψμεηο ηεο Γαιιίαο ε νπνία 

βξηζθφηαλ ζε ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε, αθνχ δελ ζα ήηαλ δπλαηφ ζε κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία ελνπνίεζεο λα πξνθχςεη μαλά πξφβιεκα επηθχξσζεο απφ ηελ Γαιιηθή 

Δζλνζπλέιεπζε. Δπίζεο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Γαιιηθή θπβέξλεζε δελ  ήζειε λα 

απνηχρεη ε πξνζπάζεηα αθνχ πάλσ ζε απηή βάζηδε ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο κε 
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ηελ Γεξκαλία θαζψο θαη ηελ επηβεβαίσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ηεο εγεκνλίαο ζηελ 

Γπηηθή Δπξψπε
51

. 

Ζ Γαιιία ζα επηδηψμεη ζηε ζπλέρεηα λα θαηνρπξψζεη φηη δηεπζεηήζεηο θαηάθεξε 

λα επηηχρεη ηελ δεθαεηία ηνπ 50 κέζσ ηεο αλάδεημεο ζηνλ πξνεδξηθφ ζψθνηνπ 

ζηξαηεγνχ DeGaulle γηα δεχηεξε θνξά. Ο ζηξαηεγφο DeGaulle ζα πξνζπαζήζεη λα 

ζεζκνζεηήζεη ηελ εγεκνληθή ζέζε πνπ απνιάκβαλε ε Γαιιία θαη λα ζπάζεη ην 

δηπνιηθφ δηεζλέο ζχζηεκα κε φρεκα ηελ ζέζε ηεο Γαιιία ζηελ ελνπνηεηηθή 

δηαδηθαζία. Παξάιιεια, ζα πξνζπαζήζεη λα θαιιηεξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε 

ηελ Γπηηθή Γεξκαλία αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ζρέζεηο ηζφηεηαο. εκαληηθφ πξφζσπν 

ζηελ ζπκκεηνρή ηεο Γαιιίαο ζηηο ελνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ θαη ν Adenauer, ν 

νπνίνο ζε αληίζεζε κε ηνλ ζηξαηεγφ αλεζπρνχζε ηδηαίηεξα γηα ηελ ζηαζεξή παξνπζία 

ηεο Γαιιίαο ζηνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο Δ.Κ. θαη ΝΑΣΟ. Ο ζηξαηεγφο απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, σο ππνζηεξηρηήο ηνπ δηαθπβεξλεηηθνχ κνληέινπ, δελ ελζνπζηάδεηαη 

απφ ηηο ηδέεο πεξί πνιηηηθήο νινθιήξσζεο
52

. Οη δχν φκσο ζεκαληηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκειηαθέο ζθέςεηο ζα θαηαθέξνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα λα επηηχρεη ε ελίζρπζε ηεο γαιινγεξκαληθήο θηιίαο 

Ζ ελίζρπζε ζα ζεκειησζεί κεηά ηελ θξίζε ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηελ ζηαζεξή ζηάζε 

ηνπ ζηξαηεγνχ DeGaulle απέλαληη ζην ηειεζίγξαθν ηεο Μφζραο θαη ζηηο επηδηψμεηο 

γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ statusquo ζην Γπηηθφ Βεξνιίλν ζην νπνίν ε Γαιιία 

ζπκκεηείρε σο δχλακε θαηνρήο. Παξάιιεια, ε πλζήθε Φηιίαο πνπ ππνγξάθηεθε ην 

1963 είλαη απηή πνπ ζα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ γαιινγεξκαληθή θηιία θαη ζπλεξγαζία 

θαη ζα θαηαδείμεη ην πφζν απαξαίηεηε ήηαλ θαη παξακέλεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

δχν δπλάκεσλ πνπ ζην κέιινλ ζα απνηειέζνπλ ηηο εγέηηδεο δπλάκεηο ηελ Δ.Δ. 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, πνπ φπσο έρνπκε αλαθέξεη επεξεάδνπλ 

άκεζα ηηο εμειίμεηο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, ζα κεηεμειηρζνχλ κέζα ζηα ρξφληα. 

εκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη ε ζηάζε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζηελ αληηπαξάζεζε ηεο 

Γαιιίαο κε ηηο ΖΠΑ, φπνπ ε Γπηηθή Γεξκαλία ζα δηαηεξήζεη κηα επλντθή ζηάζε γηα 

ηηο ΖΠΑ. Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζα αξρίζεη λα 

αιιάδεη ην ηζνδχγην δπλακηθήο ησλ δχν ρσξψλ πνπ ζα επεξεάζεη άκεζα θαη ηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ησλ δπν ρσξψλ. Δπίζεο, νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 
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νηθνλνκηθή δνκή ησλ δχν ρσξψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ ζηελ πνξεία ζα θέξνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ δπν ρσξψλ ζε ζχγθξνπζε θαη ζα εκπνδίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

ηνπο ζπλεξγαζία ηφζν ζε δηήκεξεο επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο
53

.    

Ζ Γαιιία θαη ε ζέζε ηεο απέλαληη ηφζν ζηε Γεξκαλία φζν θαη ηε Μ. Βξεηαλία 

ζα θαζνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ ππφινηπε ηεο  επξσπατθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη 

ηελ ίδηα ηεο ηε ζέζε κέζα ζην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Ζ ζρέζε ηεο Γαιιία κε ηελ 

Μ. Βξεηαλία ήηαλ εμ αξρήο ζπειιψδεο. Ζ ζζελαξή ζηάζε ηνπ ζηξαηεγνχ DeGaulle 

γηα ηελ κε έληαμε ηεο Μ. Βξεηαλίαο ζηελ ΔΟΚ ζα αιιάμεη κέζσ ηνπPompidou ν 

νπνίνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ έληαμε ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Ο ίδηνο είρε θαηαθέξεη λα  

ζηεξίμεη πνιηηηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο Γαιιίαο ηελ πεξαηηέξσ επξσπατθή νινθιήξσζε 

θαη λα ζηεξίμεη αλεπηθχιαθηα ηελ βξεηαληθή ζπκκεηνρή. Ζ ζηάζε ηνπ απηή ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Γαιιίαο θαηάθεξε λα «ρακειψζεη» ηηο αληηπνιηηεπηηθέο θσλέο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ γθσιηθψλ. Ζ ηειηθή έληαμε ηεο Βξεηαλίαο ζηελ ΔΟΚ ην 1973 ζα 

επεξεάζεη άκεζα ηελ ΔΟΚ θαη ζα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπάλσ ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε
54

. 

Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί, φηη ε Γαιιία δηαρξνληθά παξακέλεη ζηνλ 

ππξήλα ηεο Δ.Δ. Απηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δ.Δ. 

Μπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζηνηρεία απφ ηα ρξήκαηα πνπ ζπλεηζθέξεη θαη ιακβάλεη ε 

Γαιιία ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. Δίλαη γλσζηφ φηη νη ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. θαηαλέκνληαη δίθαηα θαη αλάινγα κε 

ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ην θάζε θξάηνο κέινο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηα παξαθάησ 

ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Δ.Δ. γηα ην έηνο 2015: 

 Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Δ.Δ. ζηε Γαιιία αλέξρνληαη ζηα 14,468 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ 

 Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Δ.Δ. σο πνζνζηφ ηνπ γαιιηθνχ αθαζάξηζηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο(ΑΔΔ) αλέξρεηαη ζην 0,65% 

 Ζ ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο Γαιιίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. 

αλέξρεηαη ζηα 19,013 δηζεθαηνκκχξηα επξψ 
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 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Γαιιίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΔ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζην 0,85%
55

 

Δπίζεο, ε Γαιιία ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε 74 επξσβνπιεπηέο 

θαη έρεη αλαιάβεη 12 θνξέο ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα κπνξείηε λα δείηε αλαιπηηθά πνηεο ρξνληέο αλέιαβε ηελ Πξνεδξία ε Γαιιία. 

 

Πεγή:europa.eu 

Παξάιιεια, ν Γάιινο επίηξνπνο έρεη αλαιάβεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ραξηνθπιάθην, απηφ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο 

Φνξνινγίαο θαη ησλ Σεισλείσλ. Ο Πηέξ Μνζθνβηζί δηαρεηξίδεηαη ίζσο ην πην 

ζεκαληηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Δπηηξνπήο ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε θαη απηφ ιέεη 

πνιιά γηα ηελ ζέζε ηεο Γαιιίαο ζηελ Δ.Δ. Ζ Γαιιία έρεη επίζεο 24 εθπξνζψπνπο 

ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πνπ εθπξνζσπεί εξγνδφηεο, εξγαδφκελνπο θαη άιιεο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ θαη γλσκνδνηεί αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεζία. Σέινο, 

δηαζέηεη 23 εθπξνζψπνπο ζηελ Δπηηξνπή ησλ πεξηθεξεηψλ, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε 

ζπλέιεπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο Δ.Δ.  

Ζ ζέζε ηεο Γαιιίαο ζηνλ ππξήλα ηεο Δ.Δ. είλαη πιένλ αδηαπξαγκάηεπηε. Ζ 

ζρέζε ηεο φκσο κε απηφ πνπ νλνκάδνπκε επξσπατθφ νηθνδφκεκα ήηαλ πνιπηάξαρε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε επηδίσμε ηεο Γαιιίαο γηα κηα εγεκνληθή ζέζε κέζα ζηελ δψλε 

ηνπ επξψ θαη ηεο Δ.Δ. έρεη εγθαηαιεηθηεί, αθνχ ν ξφινο θαη ε ζέζε ηεο Γεξκαλίαο 

έρνπλ θαηαθέξεη λα δψζνπλ ζε απηήλ ηελ εγεκνληθή ζέζε ηφζν ζηε δψλε ηνπ επξψ, 

φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο Δ.Δ
56

. Βέβαηα θαη ε ίδηα ε Γαιιία απνδπλακψζεθε ηφζν ηα 

ρξφληα πξηλ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο, φρη ηφζν 
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νηθνλνκηθά, φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κέζα ζηελ Δ.Δ. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ε Γαιιία δελ κπνξεί λα επεξεάζεη απφ κφλε ηεο ηε δηακφξθσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ζηελ Δπξψπε. Παξάιιεια, αληηκεησπίδεη αξθεηά 

ζεκαληηθά δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη έρεη έλα ζπλερψο δηνγθνχκελν έιιεηκκα 

αληαγσληζηηθφηεηα; ζε ζρέζε ηφζν κε ην αληίπαιν δένο, ηε Γεξκαλία, φζν θαη κε 

άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ.Ζ Γαιιία φκσο θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε δελ είρε 

θαηαθέξεη λα αθνπγθξαζηεί νξζά ηηο πξνθιήζεηο ελφο έληνλα παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

δηεζλνχο πεξηβάιινληνο κε απνηέιεζκα ην ηζνδχγην ηζρχνο λα γείξεη ππέξ ηεο 

Γεξκαλίαο. Βέβαηα, είλαη πξφδειν φηη ε Γαιιηθή πνιηηηθή έρεη αξρίζεη λα 

αλαδηακνξθψλεηαη θαη απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηελ κεηξηνπάζεηα πνπ έδεημε 

ν πξψελ πιένλ Πξφεδξνο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο Hollande.Θα πξέπεη φκσο λα 

ηνλίζνπκε φηη ε Γαιιία χζηεξα θαη απφ ηελ έμνδν ηεο Μ. Βξεηαλίαο απφ ηελ Δ.Δ. 

παξακέλεη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο πφινο. Σα καθξννηθνλνκηθά ηεο κεγέζε 

αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ αθνχ δηαζέηεη κηα αξθεηά κεγάιε παξαγσγηθή βάζε θαη 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ είλαη ηθαλά λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε. 

Γπζηπρψο φκσο, κέρξη λα μεπεξάζεη ηα εζσηεξηθά ηεο πξνβιήκαηα δελ πξνβιέπεηαη 

λα θαηαθέξεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο ζέζεηο θαη ηηο επηινγέο ηεο αξθεηά 

ηζρπξφηεξεο Γεξκαλίαο. Απνκέλεη λα παξαηεξήζνπκε πσο ν λένο Πξφεδξνο ηεο 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο ζα δηαρεηξηζηεί ηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο Γαιιίαο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζέζε ηεο Γαιιίαο κέζα ζην επξσπατθφ νηθνδφκεκα.  

 

4.2Η Γαλλικό Διπλωματύα και οι ςτόχοι τησ 
 

Ζ Γαιιία ζα πξνζπαζήζεη λα βξεζεί μαλά ζην πξνζθήλην ησλ κεζνγεηαθψλ 

δηπισκαηηθψλ θηλήζεσλ κέζσ ηεο πξφηαζεο θαη ηνπ νξάκαηνο πνπ παξέρεη ε « 

Μεζνγεηαθή Έλσζε». Ζ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην απνηειεί ηελ ηειεπηαία θαη πην 

πξφζθαηε πξνζπάζεηα πνπ ζέηεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηα κφληκεο θαη ζηαζεξήο 

πνιηηηθήο πνπ ζα νξίδεη ηηο ζρέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ Γαιιία ζα 
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δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, αθνχ ε πξφηαζε είλαη 

απνηέιεζκα ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο
57

. 

Ζ πξφηαζε γηα ηελ Μεζνγεηαθή Έλσζε ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

δνκήζεθε κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ πιαίζην θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή θαη ηηο αδπλακίεο ηεο Γηαδηθαζία ηεο 

Βαξθειψλεο. Σν πνιηηηθφ ινηπφλ ππφβαζξν γηα λα ρηηζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ε 

Μεζνγεηαθή Έλσζε, ήηαλ ε βειηηζηνπνίεζε θαη αλαλέσζε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο 

Βαξθειψλεο. Αθφκε θαη ζην ζθεπηηθφ ηεο πξφηαζεο γηα ηελ Μεζνγεηαθή Έλσζε 

γίλεηαη μεθάζαξν φηη ε αλεπάξθεηεο πνπ παξνπζίαδε ε ΓηΒ ήηαλ πνπ έδσζαλ ψζεζε 

ζηελ «ηδέα» γηα ηελ Μεζνγεηαθή Έλσζε
58

. 

Θέινληαο λα αλαιχζνπκε πεξαηηέξσ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ λέα απηή 

πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε πξνζπάζεηα απηή νινθιεξψζεθε φρη 

κφλν γηαηί απνηέιεζε θαλεξή επηζπκία ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο, αιιά θαη γηαηί 

εμππεξεηνχζε νξακαηηζκνχο αιιά θαη ζηξαηεγηθέο ζηνρεχζεηο αξθεηψλ κεζνγεηαθψλ 

θξαηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηά ήηαλ ηα θξάηε εθείλα πνπ επεδίσθαλ κηα 

αλαλέσζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΓηΒ. 

Ζ γαιιηθή πξφηαζε γηα ηε Μεζνγεηαθή Έλσζε πέξαζε απφ αξθεηά ζηάδηα, απφ 

επηθπιάμεηο, αληηδξάζεηο αιιά θαη θαρππνςίεο απέλαληη ζηε Γαιιία. Καηάθεξε φκσο 

λα γίλεη επξχηεξα απνδεθηή χζηεξα απφ ηελ αλαλέσζε θαη ηηο  ελζηάζεηο ηεο. 

ίγνπξα, ε ηειηθή κνξθή δελ αληηζηνηρεί ζηελ αξρηθή θηινδνμία ηεο Γαιιίαο γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο Έλσζεο αιιά θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο ησλ θξαηψλ γηα κηα κεηεμέιημε ηεο ΓηΒ. 

Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην ηη επηδίσμε αιιά θαη ηη 

ηειηθά θαηάθεξε ε γαιιηθή δηπισκαηία, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε δηεμνδηθά ην 

πνιηηηθφ αιιά θαη ην δηπισκαηηθφ ζθεληθφ πνπ επηθξαηνχζε πξηλ ηελ πξφηαζε. 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηπισκαηηθνχ ζθεληθνχ ζα κπνξέζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε γηαηί αξρηθά ε πξφηαζε ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο παξνπζηάζζεθε σο 

απηφλνκε θαη φρη σο κηα ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ θαη δεπηεξεπφλησο γηαηί φηαλ 

απηή παξνπζηάζηεθε σο ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ έηπρε επξείαο απνδνρήο. 
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Αξρηθά, ζε πνιηηηθφ επίπεδν φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ππήξρε κεγάιε θξηηηθή 

ζηελ ΓηΒ θαη φηη απηή δελ θαηάθεξλε λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο 

ηεο. Άξα γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ φηη ππήξρε ε αλάγθε γηα κηα αλαλέσζε θαη 

κεηαξξχζκηζε ηεο ΓηΒ. Οη αλσηέξσ ινηπφλ αδπλακίεο, θαζηζηνχζαλ ηελ ζεηηθή 

αληίδξαζε ζηηο γαιιηθέο πξνηάζεηο ζρεδφλ βέβαηε. Ξεπεξλψληαο ηελ θξηηηθή πνπ είρε 

δερζεί ε ΓηΒ, έλα αθφκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε αχμεζε θαη ε δηφγθσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηηο πεξηνρέο πνπ βξέρνληαλ απφ ηελ Μεζφγεην. Έλα απφ ηα πην 

κεγάια πξνβιήκαηα ήηαλ θαη παξακέλεη απηφ ηεο αληζφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

δπν αθηέο ηηο Μεζνγείνπ. ηελ δηαηήξεζε ηεο αληζφηεηαο βνήζεζαλ νη επελδχζεηο 

πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ, νη απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ ζηεξνχλ 

πνιχηηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο. Οη πνιηηηθέο 

ζπλδηαζθέςεηο θαη ν επξχηεξνο πνιηηηθφο δηάινγνο ησλ θξαηψλ ηεο Μεζνγείνπ 

πεξηνξίζηεθε κφλν ζε ζπδεηήζεηο θαη εληάζεηο γχξσ απφ ην Μεζαλαηνιηθφ. Σν ίδην 

ην Μεζαλαηνιηθφ απνηέιεζε κεγάιν πξφβιεκα ζηελ πεξαηηέξσ ζχζθημε ησλ 

κεζνγεηαθψλ ζρέζεσλ αθνχ ε επίιπζε ηνπ δελ πξνρψξεζε αιιά θαη ε θαηάζηαζε 

ζηηο πεξηνρέο απηέο επηδεηλψζεθε. ε δηπισκαηηθφ επίπεδν ε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε πξηλ ηελ πξφηαζε ηεο Γαιιίαο ήηαλ κηα θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία ε 

ηζπαληθή δηπισκαηία είρε βξεη ηνλ «βεκαηηζκφ» ηεο θαη πιένλ ζεσξνχληαλ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ Δ.Δ.  Ζ ηζπαληθή δηπισκαηία ήηαλ απηή πνπ είρε 

αλαιάβεη αξθεηέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πνιπκεξείο δηαδηθαζίεο είηε ζε εηξελεπηηθφ, 

είηε ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Γηάζθεςε 

ηεο Μαδξίηεο ην 1991 θαη ε Γηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο ην 1995.Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

ε ηζπαληθή δηπισκαηία λα θαηαθέξεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη λα έρεη 

αξθεηή επηξξνή ζε φηη ζπλέβαηλε ζηελ Μεζφγεην. 

Ζ ζέζε πνπ είρε θαηαθέξεη λα ιάβεη ε ηζπαληθή δηπισκαηία ζε φηη αθνξά ηελ 

Μεζφγεην κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ αξρηθή επηδίσμε ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο λα 

παξνπζηάζεη ηελ πξφηαζε ηεο σο απηφλνκε θαη φρη ζαλ ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ. 

Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε γαιιηθή δηπισκαηία ζέηεη σο ζηφρν ηελ επαλάθηεζε ηεο 

επηξξνήο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζα απφ απηή ηεο ηελ θίλεζε. Ζ θίλεζε απηή 

ηεο απηφλνκεο πξφηαζε ήηαλ ηθαλή λα θέξεη αλαηαξάμεηο αλάκεζα ζηελ Ηζπαλία θαη 

ηελ Γαιιία αιιά θαη νη δπν ρψξεο θαηάθεξαλ λα θηλεζνχλ κε αξθεηά επηδέμην ηξφπν 

ζηελ δηπισκαηηθή ζθαθηέξα θαη ηειηθά λα θαηαθέξνπλ λα έξζνπλ ζε ζπλελλφεζε θαη 

ζε ζχλζεζε ηεο λέα απηήο πξνζπάζεηαο. 
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Μηα αθφκε απφ ηηο επηδηψμεηο ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο θαη ηεο Μεζνγεηαθήο 

Έλσζεο ήηαλ ε αλαδεκηνπξγία ησλ γεθπξψλ κε ηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν πνπ είραλ 

ραζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα χζηεξα θαη απφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ ρσξψλ ηνπ 

Maghrebθαη ηελ ειιηπή ζχλδεζε ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη ε ζχλδεζε κε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν απνηεινχζε ζηφρν θαη ηεο πνξηνγαιηθήο 

δηπισκαηίαο
59

. 

Γίλεηαη επίζεο μεθάζαξν κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο 

φηη ε Γαιιία αλαδεηνχζε έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 

Γαιιία αλαγλσξίδεη ηηο ηζνξξνπίεο εληφο ηεο Δ.Δ. νη νπνίεο ηεο  επηηξέπνπλ λα 

δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν, αιιά φρη ηνλ ζεκαληηθφηεξν εληφο Δ.Δ. Απηφ είλαη έλαο 

πηζαλφο ιφγνο πνπ επέιεμε λα πξνσζήζεη ηελ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην κε ζηφρν λα 

δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ αιιά θαη γηα λα 

μεθχγεη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επξσπατθψλ ηζνξξνπηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 

πηζαλφ ζηελ αξρηθή πξφηαζε λα κελ γίλεηαη πξφβιεςε γηα ζπκκεηνρή θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δ.Δ. πνπ δελ είλαη παξάθηηα ηεο Μεζνγείνπ.  

Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε αληίιεςε πνπ εθθξάζηεθε φηη ε γαιιηθή 

δηπισκαηία είρε θαη κηα αθφκε επηδίσμε ε νπνία ήηαλ ν απνθιεηζκφο ηεο πιήξεο 

έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ. αθνχ ε Μεζνγεηαθή Έλσζε ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη κηα αμηνπξεπή ελαιιαθηηθή γηα ηελ Σνπξθία. πσο ήηαλ θπζηθφ, ε 

ηνπξθηθή πιεπξά αληέδξαζε αιιά ε Γαιιία θξφληηζε κέζσ ηνπ ΤΠΔΞ λα δηαςεχζεη 

έλα γεγνλφο πνπ ηελ παξνπζίαδε λα έρεη ηελ πξφζεζε λα απνθιείζεη ηελ Σνπξθία απφ 

ηελ Δ.Δ. κέζσ κηαο ελαιιαθηηθήο. 

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ Nicola 

Sarkozy απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο ε Μεζνγεηαθή Έλσζε. 

ίγνπξα ην φξακα ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο βαζηδφηαλ ζε κηα ζχλζεζε πνιηηηθήο θαη 

πξαθηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα έζεηε σο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ θνηλψλ ζρεδηαζκψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο κέιε. 

Παξάδεηγκα ζα απνηεινχζαλ ηα πξψηα βήκαηα ηεο ΔΟΚ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ 

θίλεηξν ήηαλ θαη νη εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή, φπνπ ε γαιιηθή δηπισκαηία ήζειε  

λα βξεη κηα ιχζε θαη λα εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ ηειηθά ήηαλ 

αλέθηθην λα εθαξκνζηνχλ. εκαληηθφ ήηαλ θαη ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν φπνπ κέζσ 
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ηεο αχμεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ φια ηα θξάηε κέιε ζα απνθφκηδαλ 

νθέιε. Ζ φιε πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο γαιιηθήο δηπισκαηίαο, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε, φηη ήηαλ άςνγε. Σφζν ε νκάδα πνπ αλέιαβε ηνπο δχζθνινπο 

ρεηξηζκνχο, φζν θαη ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ιεηηνχξγεζαλ κε δηπισκαηηθή 

θνκςφηεηα θαη είραλ ηεξάζηηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία. Θα πξέπεη φκσο λα 

ηνληζηεί φηη παξά ηηο ζσζηέο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο ηεο Γαιιίαο, ππήξμαλ αξθεηά 

ζεκεία δηαθσλίαο κε ηελ Γεξκαλία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ πξφηαζε. Αξθεηά ζέκαηα παξέκελαλ αλνηρηά κε απνηέιεζκα νη ζπδεηήζεηο λα 

κεηαθεξζνχλ ζην αλψηαην πνιηηηθφ επίπεδν θαη λα ζπδεηεζνχλ κεηαμχ ηνπ Nicola 

Sarkozy θαη ηεο Angela Merkel. Οη δπν εγέηεο θαηάθεξαλ λα έξζνπλ ζε έλαλ γάιιν-

γεξκαληθφ ζπκβηβαζκφ θαη λα παξνπζηάζνπλ έλα ζαθέο θαη αλαιπηηθφ θείκελν ζηνπο 

ππφινηπνπο εγέηεο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηηο 13/3/2008. Σν θείκελν απηφ 

απνηέιεζε ηελ βάζε ζπδήηεζεο αιιά θαη ηνλ νδεγφ γηα ηηο επφκελεο επαθέο ησλ 

ρσξψλ. Σέινο, αξθεηά ζεκεία ηνπ ειήθζεζαλ ζνβαξά ππφςε θαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή αθνχ πξψηα ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε ηε βαζηθή γαιιηθή 

πξφηαζε θαη ζπγρψλεπζε ζε απηή ηηο πξφλνηεο πνπ γίλνληαλ ζηνλ ζπκβηβαζκφ 

κεηαμχ Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ θαη νη δχν ρψξεο λα κείλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλεο αιιά θαη ε Δπηηξνπή λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε 

ησλ γεγνλφησλ
60

.   

 

4.3Η Επανεξϋταςη τησ Γαλλικόσ Πρόταςησ (6/4/2008) 
 

Όζηεξα απφ ηηο αξρηθέο δηαβνπιεχζεηο αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ηεο γαιιηθήο πξφηαζεο, ε γαιιηθή θπβέξλεζε πξνζαξκφζηεθε ζηα 

ζρφιηα, ηηο παξαηεξήζεηο αιιά θαη ηηο ζεηηθέο αληηδξάζεηο παξνπζηάδνληαο κεγάιε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα λέα δεδνκέλα. Σν θνκβηθφηεξν ζεκείν ήηαλ ε απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ εγθξίζεθε ε γαιιηθή πξφηαζε καδί κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ θαη παξάιιεια απνηέιεζε ηελ αξρή κηαο αθφκε 

πξνζπάζεηαο λα δηαηεξήζεη ε γαιιηθή δηπισκαηία κηα ζρεηηθή πξσηνβνπιία 
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θηλήζεσλ κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ γαιιηθψλ δηπισκαηηθψλ ζέζεσλ.   

Μεηά ηελ αξρηθή πξσηνβνπιία ηεο Γαιιίαο γηα ηελ «Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην» 

θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ε γαιιηθή δηπισκαηία έπξεπε λα έξζεη ζε 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ην πνηνο έρεη ηε 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ Έλσζε. ε 

επίπεδν θξαηψλ κειψλ ε Γεξκαλία είρε θαηαθέξεη λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

γαιιηθή πιεπξά θαη λα ηελ πείζεη λα πηνζεηήζεη αξθεηέο απφ ηεο βαζηθέο ηεο 

απφςεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη άκεζε αλάκεημε κε ηηο πεξαηηέξσ δηαβνπιεχζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ηζπαλία, παξφηη δηαηήξεζε κηα δηαθξηηηθή ζηάζε, εμάληιεζε 

φια ηα πεξηζψξηα ζπλελλνήζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ νξηζηηθή θαηάξηηζε ησλ 

ηειηθψλ πξνηάζεσλ.  

Ζ Γαιιία απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηελ αλαζεσξεκέλε ηεο πξφηαζε, δηαηήξεζε ηνλ 

βαζηθφ θνξκφ ηεο πξψηεο ηεο πξφηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Γαιιία πξφηεηλε ε 

«Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην» λα εζηηάζεη ην θχξην έξγν ηεο ζηελ έγθξηζε αιιά θαη ηελ 

πξνψζεζε νξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα είραλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

παξάιιεια λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια φξγαλα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα 

ζρεηίδνληαλ κε ην έξγν ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ζηελ αλαζεσξεκέλε 

πξφηαζε ηεο Γαιιίαο αλαθέξεηαη μεθάζαξα φηη δελ απνηειεί ζηφρν ε επίιπζε ηεο 

αξαβφ-ηζξαειηλήο δηέλεμεο, αιιά σο παξάπιεπξνο ζηφρνο είλαη ε  επηβνεζεηηθή 

ιεηηνπξγία, κε ζηφρν ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο. Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε αιιά θαη ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο 

ζπληδηνθηεζίαο ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο ρέζεο κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο θνηλψλ 

νξγάλσλ
61

. 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη ε γαιιηθή πξφηαζε δέρεηαη ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαζψο επίζεο πξνηείλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ρσξψλ 

απφ ηελ ζάιαζζα ηεο Αδξηαηηθήο θαζψο θαη ηνπ Μνλαθφ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε 

«Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην» δελ έξρεηαη γηα λα θαηαξγήζεη ηε Γηαδηθαζία ηεο 

Βαξθειψλεο, αιιά γηα λα ηελ ζπκπιεξψζεη. Μέζσ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 20-5-

2008 θαζίζηαηαη απφιπηα ζαθέο φηη ε «Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην» απνηειεί θαηά κηα 

έλλνηα κηα εμειηθηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο θαη γίλνληαη 
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επηπιένλ αλαθνξέο φηη σο βαζηθνί ζηφρνη πξέπεη λα ηεζνχλ ε ελίζρπζε ησλ 

πνιπκεξψλ ζρέζεσλ, ν επηκεξηζκφο ησλ επζπλψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο. Θα 

πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ηελ ίδηα κέξα πνπ ππήξμε ε αλαθνίλσζε 

ηεο Δπηηξνπήο, ε Γαιιία απάληεζε άκεζα θαη επίζεκα κέζσ ηεο Πξνεδξίαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο κε κηα άθξσο ζεηηθή αλαθνίλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ραξαθηήξηζε ηελ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο σο απφιπηα ζεηηθή θαη φηη βνεζά ζεκαληηθά ζηελ ηειηθή 

επηηπρία ηεο αξρηθήο πξσηνβνπιίαο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ζεηηθή ζηάζε ηεο Γαιιίαο 

απέλαληη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο θαηαδεηθλχεη φηη ε γαιιηθή πιεπξά ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλε, αιιά παξάιιεια πξνιαβαίλεη θαη πηζαλέο αξλεηηθέο αλαθνηλψζεηο 

πνπ ζα αλέθεξαλ φηη ε Δ.Δ. ηειηθά δελ πηνζεηεί ζπλνιηθά ηελ γαιιηθή πξφηαζε.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηηο επφκελεο κέξεο κεηά ηελ 

χλνδν Κνξπθήο κέζσ Φεθίζκαηφο ηνπ ζηηο 5-6-2008 ζα πξνζθέξεη ζηήξημε ζηηο 

ζέζεηο ηεο Γαιιίαο. Μέζα ινηπφλ απφ ην θείκελν πνπ ζπλφδεπζε ην Φήθηζκα, ην 

Κνηλνβνχιην αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο, ηηο νπνίεο 

ηηο εληνπίδεη ζηηο πνιηηηθέο εληάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή θαη πξνζθέξεη 

αλεπηθχιαθηε ζηήξημε ζηελ λέα απηή πξνζπάζεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δειψλεη ην 

Κνηλνβνχιην ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο θαη ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη λα εληζρπζνχλ άκεζα νη πνιπκεξείο ζρέζεηο ηεο 

Δ.Δ. κε ηνπο κεζνγεηαθνχο ηεο εηαίξνπο
62

. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζηηο 13-7-2008 λα ηδξπζεί ε θνηλφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη απφ ηα θξάηε πνπ βξέρνληαη απφ ηελ Μεζφγεην αιιά δελ 

αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ. Ζ ηδξπηηθή πξάμε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο – Έλσζεο γηα 

ηε Μεζφγεην έιαβε ρψξα ζηε χλνδν Κνξπθήο γηα ηε Μεζφγεην ζην Παξίζη ζηηο 

13/7/2008. Μέζσ ηεο πλφδνπ Κνξπθήο πηνζεηήζεθε ε Κνηλή Γηαθήξπμε γηα ηελ 

Μεζφγεην θαη νινθιεξψζεθε θαη ηππηθά ην πξψην βήκα γηα ηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο. 

Ζ ηδξπηηθή πξάμε ζπλδπάζηεθε κε δηήκεξεο εθδειψζεηο, αθνχ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο Κνηλήο Γηαθήξπμεο ε Γαιιία γηφξηαδε ηελ εζληθή ενξηή ηεο 14
εο

 

Ηνπιίνπ. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φηη φινο ν ρεηξηζκφο ηφζν ησλ δηπισκαηηθψλ 

θηλήζεσλ πξηλ ηελ ηειηθή ζπκθσλία, φζν θαη ζηηο δηήκεξεο εθδειψζεηο, ήηαλ άςνγνο 

απφ ηηο γαιιηθέο δηπισκαηηθέο αξρέο. ε επηθνηλσληαθφ επίπεδν, επεηεχρζε ν 

Πξφεδξνο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο λα αλαδεηρζεί ζε θεληξηθφ πξσηαγσληζηή, 

θαζψο επίζεο γηα πξψηε θνξά βξέζεθαλ ζπγθεληξσκέλνη ηφζνη πνιινί εγέηεο απφ 
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ηελ Δ.Δ., απφ αξαβηθά θαη κεζνγεηαθά θξάηε. Οη ζπδεηήζεηο ησλ 43 αξρεγψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ πνπ παξεπξέζεζαλ ζηε χλνδν Κνξπθήο θηλήζεθαλ ζε ηξείο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ν πνίεο θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ Γαιιηθή Πξνεδξία. Οη ελφηεηεο 

ήηαλ : 

 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Αζθάιεηα Σξνθίκσλ, Τδάησλ θαη Δλέξγεηαο 

 Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη Αζθάιεηα 

Ναπζηπινΐαο 

 Παηδεία, Έξεπλα θαη Πνιηηηζκφο. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη αξθεηά ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην 

ζεζκηθφ θεθάιαην ηεο Έλσζεο δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ ιχζε θαη παξαπέκθζεθαλ 

γηα ηελ Τπνπξγηθή χλνδν ηεο Μαζζαιίαο, πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα ηνλ Ννέκβξε ηνπ 

ίδηνπ έηνπο. ηελ Τπνπξγηθή χλνδνο ηεο Μαζζαιίαο ήηαλ έηζη θη αιιηψο ην ζεκείν 

φπνπ ζα νινθιεξψλνληαλ ε ζεζκηθή δηαηχπσζε ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

Έλσζε. Σα ζέκαηα πνπ δελ θαηάθεξαλ λα ιπζνχλ, αθνξνχζαλ δεηήκαηα φπσο νη 

θαλφλεο άζθεζεο ηεο πλ-Πξνεδξίαο απφ ηελ κεξηά ηεο Δ.Δ., δηεπθξηλήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ έθηαζε θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ζπλαίλεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο, ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ δηαδηθαζηηθά ηεο Γξακκαηείαο θαη ηέινο, αλαθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ
63
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ηνλ παξαθάησ ράξηε κπνξνχκε λα δνχκε ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ.  
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Γεξκαλία Γαλία Διιάδα Δζζνλία Ζ.Β. Ηνξδαλία Ηξιαλδία Ηζπαλία 

Ηζξαήι Ηηαιία Κξναηία Κχπξνο Λεηνλία Λίβαλνο Ληβχε(παξ.) Ληζνπα

λία 

Λνπμεκβνχξγν Μάιηα Μαξφθν Μαπξηηαλία Μαπξνβνχλην Μνλαθφ Οπγγαξία Παιαηζ

ηίλε 

Πνισλία Σνπξθία πξία ινβαθία ινβελία νπεδία Ρνπκαλία Πνξηνγ

αιία 

Φηιαλδία Σζερία Σπλεζία      
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Συμπερϊςματα 
 

Ζ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ δηαρξνληθά απνηειεί έλα πεδίν αληαγσληζκνχ θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη παξάθηηα ηεο Μεζνγείνπ αιιά θαη 

θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη αξθεηά καθξηά. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηεο 

Μεζνγείνπ είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ πξνθχςεη αξθεηέο 

δηαθσλίεο, αληηζέζεηο αιιά θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ. 

ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β. Π.Π. αξθεηέο θπβεξλήζεηο, πνιηηηθνί αιιά θαη δηπισκάηεο 

πξνζπάζεζαλ κε ππνκνλή θαη επηκνλή λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα αξρηηεθηνληθή πνπ 

ζα δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ παξάθηησλ θξαηψλ κε ζηφρν ηελ εχξπζκε νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή δσή ηφζν ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, φζν θαη ησλ αξαβηθψλ θαη 

κεζνγεηαθψλ.  

Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνβεί θαλείο ζε εθηηκήζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα είλαη 

νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ ζην κέιινλ. Δίλαη αξθεηά ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ζπρλά δηαηαξάζζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία είλαη ε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

φιεο ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζε 

δηαθνξεηηθφηεηα πνπ άπηαηε ηφζν ηεο αλζξψπηλεο δηάζηαζεο, φζν θαη ηεο πνιηηηθήο 

δηάζηαζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα 

παξάθηηα θξάηε ηεο Μεζνγείνπ θέξνπλ ηεξάζηηα θαη ζεκαληηθή ηζηνξία, ζπγθξηκέλεο 

λννηξνπίεο αιιά θαη ηξφπνπο δσήο θαη εζηθέο αμίεο νη νπνίεο δηαρένληαη ζηελ 

θνηλσληθή δσή αιιά κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Απηέο νη 

δηαθνξέο ζηηο θνπιηνχξεο κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ εληάζεηο αιιά θαη 

ζπλεξγαζίεο, κε απνηέιεζκα ε δηαθνξεηηθφηεηα λα απνηειεί έλαλ απξφβιεπην 

παξάγνληα γηα ηηο κειινληηθέο επξσκεζνγεηαθέο ζρέζεηο.  

Δπίζεο, κηα αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ θάλεη αδχλαηε 

ηελ ζαθή πξφβιεςε γηα ην κέιινλ ησλ επξσκεζνγεηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ε ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί 

αλάπηπμεο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δπν αθηέο ηεο Μεζνγείνπ είλαη θαζνξηζηηθνί 

γηα αξθεηά δεηήκαηα. Γπζηπρψο, ε νηθνλνκηθή αληζφηεηα δελ δείρλεη λα κεηψλεηαη, 

παξ’φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
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επηπηψζεηο ζην βηνηηθφ επίπεδν θπξίσο ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ, κεησκέλε επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη αξθεηά κεγάιεο ξνέο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Σέινο, ίζσο απφ ηα θεληξηθφηεξα θαη δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή θαζψο απνηειεί απνζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα είλαη ην 

Μεζαλαηνιηθφ. ίγνπξα ην Μεζαλαηνιηθφ δήηεκα απνηειεί έλα γεγνλφο κε δηεζλείο 

δηαζηάζεηο πνπ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ησλ επξσκεζνγεηαθψλ ζρέζεσλ αιιά αξθεηέο 

είλαη νη θνξέο πνπ ηηο έρεη επεξεάζεη άκεζα θαη δπλακηθά. Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

νπνηαδήπνηε πξφνδνο πάλσ ζην δήηεκα ζα επλνήζεη θαη ζα απειεπζεξψζεη ηηο 

επξσκεζνγεηαθέο ζρέζεηο θαη ζα θάλεη επθνιφηεξε ηελ ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ. 

Οη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ επξσκεζνγεηαθψλ 

ζρέζεσλ δελ κπνξνχλ λα είλαη μεθάζαξεο. Ηδηαίηεξα κεηά ην μέζπαζκα ηεο Αξαβηθήο 

Άλνημεο ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 έδεημαλ φηη ην «πεξηβάιινλ» 

ηεο Μεζνγείνπ είλαη αξθεηά ξεπζηφ.  Οη ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε 

Βφξεηα Αθξηθή θαη έθεξαλ ηελ αλαηξνπή ησλ εγεηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Σπλεζίαο, ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ηεο Ληβχε έθαλαλ θαλεξή ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ κεζνγεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη παξφκνηεο θηλεηνπνηήζεηο ήηαλ 

παληειψο άγλσζηεο γηα ηελ πεξηνρή θαη απνηεινχλ κηα αλαηξνπή perse. Παξάιιεια, 

ζέηνπλ λέα δεδνκέλα αιιά θαη λέεο πξννπηηθέο γηα ηηο αξαβηθέο ρψξεο. Μέζα ζε απηά 

ηα λέα δεδνκέλα ππάξρεη κηα αξθεηά θαιή επθαηξία γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

επξσκεζνγεηαθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ηελ ρξήζε εξγαιείσλ πνπ αλαθχπηνπλ κέζα απφ 

ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο αιιά θαη απφ  ηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο. Ζ Δ.Δ. 

έρεη ηελ επθαηξία λα ζπζθίμεη ηηο δηπισκαηηθέο ηεο ζρέζεηο κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο 

Μεζνγείνπ αιιά θαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο ηεο πεξηνρήο. 

Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα μερλάηε θαη ν θίλδπλνο ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο ην νπνίν ήδε 

κέζσ ησλ επηζέζεσλ ηνπ έρεη αξρίζεη λα βάδεη αξρηθά θξάηε πνπ βξέρνληαη απφ ηελ 

Μεζφγεην αιιά θαη θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξσπατθή ελδνρψξα. Ζ απάληεζε 

ζην πξφβιεκα πνπ νλνκάδεηαη Ηζιακηθφ Κξάηνο πξέπεη λα είλαη δπλακηθή θαη εληαία 

απφ φια ηα κεζνγεηαθά θξάηε. 

Ζ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηα θξάηε κεηαμχ 

ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηαξαρψδε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο δηαρξνληθά. Απφ ηα 

πξψηα βήκαηα ησλ επξσκεζνγεηαθψλ ζρέζεσλ έσο ζήκεξα νη αλάγθεο ησλ θξαηψλ 
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αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο Μεζνγείνπ ζπλερψο απμάλνληαη θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη. Σα 

ηειεπηαία γεγνλφηα, κεηά ηελ Αξαβηθή Άλνημε θαη ηελ έθξεμε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ δεκηνπξγνχλ αλαηαξάμεηο ζηελ πεξηνρή θαη κεηαβάιινπλ ηηο 

γεσζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Νέεο 

πξνθιήζεηο αλνίγνληαη γηα ηηο επξσκεζνγεηαθέο ζρέζεηο θαη κέλεη λα δνχκε πσο ζα 

εμειηρζνχλ ηα γεγνλφηα θαη θαηά πφζν ηα παξάθηηα θξάηε ηεο Μεζνγείνπ είλαη 

έηνηκα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο λέεο απηέο θαηαζηάζεηο.  
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