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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 ΕΡΓ είναι το πλαίςιο ςυνεργαςίασ που ζχει αναπτφξει θ ΕΕ με τουσ γείτονζσ 

τθσ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και τθ Μεςόγειο φςτερα από τθν διεφρυνςθ 

του 2004, όταν οι λόγοι που δθμιουργικθκαν από τθν ζνταξθ των ΧΚΑΕ 

απαιτοφςαν μια ςυνεκτικι και μεκοδευμζνθ προςζγγιςθ προσ ςτα κράτθ που 

βρίςκονται ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ Ζνωςθσ. Από τα κράτθ που ςυνορεφουν με 

τθν ΕΕ, μερικά βρίςκονται ςε ςχετικά προχωρθμζνο επίπεδο αναφορικά με τον 

εκδθμοκρατιςμό, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και το κράτοσ δικαίου, όπωσ θ 

Ουκρανία και θ Μολδαβία, κακιςτϊντασ ζτςι δυνατι μια ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία με 

τθν Ζνωςθ ωσ εναλλακτικό πλαίςιο ςτθν ζνταξθ, θ οποία δεν αποκλείεται να 

πραγματοποιθκεί ςτο μζλλον. Από τθν άλλθ, τα κράτθ που δεν μοιράηονται ςε 

ικανοποιθτικό βακμό τισ δθμοκρατικζσ αξίεσ ι βρίςκονται ςε μεταβατικό ςτάδιο, 

αποκτοφν τθν ευκαιρία να λάβουν υποςτιριξθ από τισ δυνατότθτεσ και τθν 

εμπειρογνωμοςφνθ τθσ ΕΕ, κακϊσ επίςθσ και χρθματοδότθςθ για να φζρουν εισ 

πζρασ τισ μεταρρυκμίςεισ που ζχουν ςυμφωνιςει με τθν Ζνωςθ. Ο λόγοσ που θ ΕΕ 

προωκοφν τθν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία για τθν παγίωςθ δθμοκρατικϊν προτφπων 

και φιλελεφκερου εμπορίου με τισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ΕΡΓ γίνεται 

αντιλθπτόσ αν λθφκεί υπόψθ θ ανάγκθ τθσ ΕΕ να ζχει ςτακερά πολιτικά κακεςτϊτα 

ςτα εξωτερικά τθσ ςφνορα, με τα οποία μπορεί να ςυνεργάηεται πολιτικά και να 

δραςτθριοποιείται εμπορικά χωρίσ περιοριςμοφσ. Επιπλζον, μζςω τθσ 

ςτακερότθτασ αποφεφγεται θ δθμιουργία ςυγκροφςεων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Μεςογείου και τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, και επίςθσ κακίςταται ευκολότερθ θ 

αντιμετϊπιςθ απειλϊν, όπωσ θ τρομοκρατία και θ διαςπορά των όπλων μαηικισ 

καταςτροφισ, και ο αποτελεςματικόσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία ξεκινάει αναηθτϊντασ τουσ λόγουσ που οδιγθςαν 

ςτθ δθμιουργία τθσ ΕΡΓ, ανιχνεφοντασ τισ απαρχζσ και παρακολουκϊντασ τθν 

εξζλιξι τθσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ, ο οποίοσ αφορά 

ςε κφριο βακμό τα Σχζδια Δράςθσ που ςυμφωνεί θ ΕΕ με τα επιμζρουσ κράτθ, και 

περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ που είναι αναγκαίεσ να 

ςυντελεςτοφν από τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν αυτϊν ϊςτε να μπορζςει θ 

ςυνεγαςία να προχωριςει ςτο επόμενο επίπεδο. Επιπλζον, υπογραμμίηεται θ 

ςθμαςία των μθχανιςμϊν που επικουροφν τθν ΕΡΓ ςτο ζργο τθσ, όπωσ ο ΕΜΓΕΣ, και 

είναι απαραίτθτοι για τθν τεχνικι και χρθματικι υποςτιριξθ των ςυμφωνθμζνων 

μεταρρυκμίςεων κάκε κράτουσ. Γίνεται επίςθσ, θ απαραίτθτθ αναφορά ςτισ δφο 

διαςτάςεισ τθσ ΕΡΓ, οι οποίεσ εκφράηονται από τθν Ανατολικι Συνεργαςία ςτο 

ανατολικό κομμάτι τθσ, και τθν Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο, θ οποία αντικατζςτθςε τθν 

ΔτΒ, ςτο νότιο. Τζλοσ, παρουςιάηεται το επίπεδο και βακμόσ ςυνεργαςίασ τθσ 

Θ 
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Ζνωςθσ με κάκε κράτοσ των ανατολικϊν και μεςογειακϊν τθσ ςυνόρων ςτα πλαίςια 

τθσ ΕΡΓ. 

Ο ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι αρχικά να εντοπίςει τουσ λόγουσ που ζςτρεψαν τισ 

προςπάκειεσ τθσ ΕΕ ςτθν ανάπτυξθ μιασ πολιτικισ απζναντι ςτουσ γείτονζσ τθσ, και 

φςτερα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρόοδο που αυτι ζχει ςθμειϊςει και τα εμπόδια 

που αντιμετωπίηει, να παρουςιαςτοφν οι πικανζσ προοπτικζσ εξζλιξθσ που 

ενδεχομζνωσ μπορεί να ακολουκιςει. Ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν 

κατανόθςθ αυτι, είναι θ οικειοποίθςθ με τθ δομι τθσ πολιτικισ γειτονίασ, κακϊσ 

και του τρόπου που αυτι λειτουργεί και αντιμετωπίηει τα γειτονικά κράτθ, για τον 

λόγο αυτό, επιχειρείται ςτθν εργαςία θ παρουςίαςθ των δομικϊν ςτοιχείων και οι 

μθχανιςμοί τθσ ΕΡΓ.  
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1 - ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΦΕΕΩΝ 

ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

1.1-ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΑΣΡΙΦΣ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ 

 τελευταία δεκαετία του 20ου αιϊνα ζφερε μαηί τθσ το τζλοσ του Ψυχροφ 

Ρολζμου, γεγονόσ το οποίο άλλαξε τα δεδομζνα των εξωτερικϊν ςχζςεων 

μεταξφ των κρατϊν τθσ Ευρϊπθσ, δθλαδι των χωρϊν-μελϊν των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςοςιαλιςτικϊν κρατϊν τθσ ανατολικοφ 

ςυναςπιςμοφ. Ειδικότερα, με τθν κατάρρευςθ τθσ ΕΣΣΔ, του κυριότερου 

ψυχροπολεμικοφ αντιπάλου των δυτικϊν κρατϊν, κρινόταν αναγκαία θ 

ανακεϊρθςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ των δυτικοευρωπαϊκϊν κρατϊν, κακϊσ είχαν 

παρζλκει ανεπιςτρεπτί οι ςυνκικεσ που κακόριηαν το διεκνζσ περιβάλλον τισ 

προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Το νζο πολιτικό περιβάλλον που διαμορφϊκθκε ςτθ 

γθραιά ιπειρο πλζον περιλάμβανε νζα κράτθ που δθμιουργικθκαν από τθ διάλυςθ 

δφο απολυταρχικϊν ομοςπονδιϊν, τθσ ΕΣΣΔ και τθσ Γιουγκοςλαβίασ, κακϊσ και 

άλλεσ πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ, οι οποίεσ πλζον ζδειχναν πωσ είχαν τθν διάκεςθ 

και τθν προοπτικι να προςδεκοφν ςτο άρμα τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Ρροσ 

τθν κατεφκυνςθ αυτι ζδειχναν διάφορεσ ιδζεσ που είχαν προτακεί για τθν 

δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ςχζςεων με τισ ΧΚΑΕ, ωσ εναλλακτικι λφςθ ςε μια 

βεβιαςμζνθ διεφρυνςθ. Ο Γάλλοσ πρόεδροσ Μιτεράν, πρότεινε τον Σεπτζμβριο του 

1990 τθ ςφςταςθ μιασ Ευρωπαϊκισ Συνομοςπονδίασ, ςτθν οποία κα λειτουργοφςαν 

οι ςχζςεισ τθσ ΕΚ με τισ ΧΚΑΕ ςε ζνα παράλλθλο και διακριτό κεςμικό πλαίςιο 

(Kahraman, 2005). Αντίςτοιχα, ο πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ντελόρ, 

εξζφραςε εκείνθ τθν εποχι το όραμά του για μια Ευρϊπθ με ομόκεντρουσ κφκλουσ, 

όπου οι ΧΚΑΕ κα βρίςκονταν ςτο κζντρο, ενϊ για να διακρίνονται από τισ χϊρεσ τθσ 

ΕΗΕΣ, πρότεινε τθν δθμιουργία του ΕΟΧ, ωσ μια νζα μορφι οικονομικισ 

ςυνεργαςίασ με τα πρϊθν ςοςιαλιςτικά κράτθ (Kahraman, 2005). Από τθν άλλθ 

όμωσ, υπιρχε ζντονο το αίςκθμα τθσ αβεβαιότθτασ για τισ ςυνκικεσ που κα 

δθμιουργοφςαν τα νζα δεδομζνα, όπωσ π.χ. τα κζματα αςφάλειασ, αλλά και και τα 

ενδεχόμενα κφματα μετανάςτευςθσ από τισ ανατολικοευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Nugent, 

2004)1. 

Για τα δυτικοευρωπαϊκά κράτθ, θ πρϊτθ μεγάλθ πρόκλθςθ ςτο μεταψυχροπολεμικό 

περιβάλλον παρουςιάςτθκε με τον πόλεμο που ξζςπαςε ςτθν Γιουγκοςλαβία2. Ιταν 

                                                           
1
 Ο N.Nugent παρουςιάηει αναλυτικά όλουσ τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ ςυνζπειεσ που είχε για τθν 

ΕΟΚ το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου και θ δθμιουργία του νζου διεκνοφσ περιβάλλοντοσ ςτο 
«Πολιτικι και Διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» (2004), Ακινα, Σαββάλασ, ςελ.107-108. 
2
 Επρόκειτο για μια ςειρά εκνικϊν ςυγκροφςεων ςτισ χϊρεσ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ που 

ξεκίνθςαν το 1991 και τελείωςαν το 1999. 

Θ 
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μια δοκιμαςία για τθν Κοινότθτα, ϊςτε να επιδείξει πόςο αποτελεςματικι ιταν θ 

άμεςθ αντίδραςι τθσ,  κακϊσ και θ ικανότθτά τθσ ςτθν διαχείρθςθ κρίςεων. Να 

φανεί δθλαδι ςτθν πράξθ θ αποτελεςματικότθτα των προςπακειϊν που είχαν 

προθγθκεί τα προθγοφμενα χρόνια για τθν διαμόρφωςθ κοινισ εξωτερικισ 

πολιτικισ. Ωςτόςο, όπωσ φάνθκε, θ Κοινότθτα δεν ιταν ςε κζςθ να διαχειριςτεί 

αποκλειςτικά τθν κρίςθ που ξζςπαςε ακριβϊσ ςτο κατϊφλι τθσ, τα Βαλκάνια, οφτε 

ςε πολιτικό και πολλϊ δε μάλλον, οφτε ςε επιχειρθςιακό επίπεδο. Το γεγονόσ αυτό 

φάνθκε εντονότερα με τθν εξ ολοκλιρου πρωτοβουλία των ΘΡΑ και του ΝΑΤΟ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ και διευκζτθςθ τθσ κρίςθσ. 

Τα παραπάνω γεγονότα κακιςτοφςαν απαραίτθτθ τθν περαιτζρω ολοκλιρωςθ 

μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, ϊςτε να μπορεί θ Κοινότθτα να ανταπεξζλκει 

αποτελεςματικά ςτισ νζεσ προκλιςεισ του νζου διεκνοφσ περιβάλλοντοσ. Θ 

βοφλθςθ αυτι των μελϊν αντικατοπτρίςτθκε με τθν υπογραφι τθσ Συνκικθσ για 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτο Μάαςτριχτ το Φεβρουάριο του 1992. Θ ΣΕΕ, πζρα από το 

γεγονόσ ότι μετονόμαηε τθν Κοινότθτα ςε Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αποτελοφςε τθν 

ςθμαντικότερθ ανακεωρθτικι ςυνκικθ τθσ Συνκικθσ τθσ ϊμθσ του 1957. Με τθν 

ειςαγωγι του ςυςτιματοσ των τριϊν πυλϊνων θ εξωτερικι πολιτικι τθσ ΕΕ 

λειτουργοφςε μζςω του δεφτερου πυλϊνα (ΚΕΡΡΑ) ϊςτε να θ Ζνωςθ να 

εμφανίηεται με μια ιςχυρι ενιαία κζςθ ςτο διεκνζσ περιβάλλον και να δρα 

αποτελεςματικά ςτθν αντιμετϊπιςθ και διαχείρθςθ κρίςεων και άλλων εξωτερικϊν 

προκλιςεων. Επιπλζον, μζςω του τρίτου πυλϊνα (ΔΕΥ) τα κράτθ-μζλθ ρφκμιηαν από 

κοινοφ τα κζματα που αφοροφςαν τθ διζλευςθ προςϊπων από τα εξωτερικά 

ςφνορα τθσ Ζνωςθσ.  

Αναφορικά με τθν προοπτικι διεφρυνςθσ τθσ Ζνωςθσ, τον Λοφνιο του 1993 ςτο 

Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Κοπεγχάγθσ προςδιορίςκθκαν οι προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ ςτθν ΕΕ για κράτθ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ, τα οποία 

είχαν εκφράςει το ενδιαφζρον τουσ για προςχϊρθςθ ςτθν Ζνωςθ και ςυνζχιηαν να 

το κάνουν κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ’90, με αποτζλεςμα οι θγζτεσ τθσ 

ΕΕ να επιςπεφςουν τθν διαδικαςία για τθν προςχϊρθςι τουσ3. Επιπλζον, ςε ότι 

αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ΕΕ με τα γειτονικά μεςογειακά κράτθ, το 

1995 με τθ Διαδικαςία τθσ Βαρκελϊνθσ εγκαινιάηεται μια νζα μορφι ςυνεργαςίασ, 

ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ και τα κράτθ των μεςογειακϊν ακτϊν 

λειτουργοφν πλζον με ςφςτθμα κανόνων και ςυντονιςμοφ4.  

Με τθν πρϊτθ ανακεωρθτικι ςυνκικθ τθσ ΣΕΕ, τθ Συνκικθ του Άμςτερνταμ το 

1997, τα κράτθ-μζλθ αποφάςιςαν να αφιςουν εκτόσ επικζντρου τθσ ςυνκικθσ το 

ουςιαςτικότερο ςχζδιό τθσ, δθλαδι τθν προετοιμαςία των οργάνων και των κεςμϊν 
                                                           
3
 Ρεριςςότερα για τθν προςχϊρθςθ των ΧΚΑΕ ςτθν ΕΕ παρουςιάηονται ςτθν επόμενθ ενότθτα του 

παρόντοσ κεφαλαίου. 
4
 Θ Διαδικαςία τθσ Βαρκελϊνθσ, και θ Ευρω-Μεςογειακι ςυνεργαςία γενικότερα, παρουςιάηονται 

ςτο 4
ο
 κεφάλαιο. 
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τθσ Ζνωςθσ ενόψει τθσ ςχεδιαςμζνθσ διεφρυνςθσ με τισ ΧΚΑΕ. Αυτό ζγινε εν μζρει 

λόγω τθσ μακρινισ προοπτικισ τθσ ζνταξθσ των εν λόγω χωρϊν και εν μζρει λόγω 

τθσ ανάγκθσ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, οι οποίεσ κρίκθκαν 

αναγκαίεσ και ζτςι πιραν προτεραιότθτα (Nugent, 2004). Συν τοισ άλλοισ, θ ΚΕΡΡΑ 

ενιςχφκθκε περαιτζρω, ενϊ προβλεπόταν θ δθμιουργία ενόσ χϊρου ελευκερίασ, 

αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ. 

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ Συνκικθ του Άμςτερνταμ δεν εκπλιρωςε το κεντρικό τθσ 

ςτόχο, δθλαδι να προετοιμάςει τα όργανα τθσ ΕΕ για τθν προςχϊρθςθ των ΧΚΑΕ. 

Αυτό ιρκε να το διευκετιςει το 2000 θ Συνκικθ τθσ Νίκαιασ. Σε αυτι ρυκμίηονται 

τα κζςμικά προβλιματα που αφοροφν τθν διεφρυνςθ, όπωσ θ ςφνκεςθ τθσ 

Επιτροπισ, θ ςτάκμιςθ των ψιφων ςτο Συμβοφλιο τθσ ΕΕ, κακϊσ και θ διεφρυνςθ 

των περιπτϊςεων εφαρμογισ τθσ ειδικισ πλειοψθφίασ. Επιπλζον, κρίκθκε αναγκαίο 

να εξεταςτεί και το κζμα απλοφςτευςθσ τθσ διαδικαςίασ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ, 

θ οποία απλουςτεφκθκε (Nugent, 2004). 

Τζςςερα χρόνια μετά τθν υπογραφι τθσ Συνκικθσ τθσ Νίκαιασ, οι ΧΚΑΕ ιταν πλζον 

ζτοιμεσ να ενταχκοφν ςτθν ΕΕ, όπωσ επικυμοφςαν ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 

του ’90. Το 2004 θ ΕΕ διευρφνκθκε κατά 10 κράτθ, με δφο ακόμα να ακολουκοφν το 

20075. Ρλζον θ Ζνωςθ αποτελοφνταν από 27 μζλθ και γινόταν πιο «Ευρωπαϊκι», 

κακϊσ περιλάμβανε τθ πλειοψθφία των κρατϊν τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου. 

Ραράλλθλα, διευρφνκθκε και θ ΔτΒ, κακϊσ πλζον τα νζα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ 

ςυμμετείχαν ςε αυτι. Θ ΔτΒ είχε ιδθ αποκτιςει από το 2003 ζνα ςυμβουλευτικό 

όργανο (ΕΜΚΣ) 6 , ςτο οποίο ςυμμετείχαν εκπρόςωποι του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και των εκνικϊν κοινοβουλίων των μεςογειακϊν κρατϊν, γεγονόσ 

που ενίςχυε τθν Ευρω-Μεςογειακι Συνεργαςία. Σθμαντικό γεγονόσ αποτελεί θ 

επίςθμθ ανακοίνωςθ τθσ ΕΕ για τθν δθμιουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ Γειτονίασ 

το Μάιο του 20047. Θ ΕΡΓ δθμιουργικθκε με γνϊμονα τθν αποφυγι δθμιουργίασ 

νζων διαχωριςτικϊν γραμμϊν μεταξφ τθσ ΕΕ και των γειτόνων τθσ μετά τθν ζνταξθ 

των ΧΚΑΕ. Θ βαςικι ιδζα τθσ ΕΡΓ περιλάμβανε τθν ςυνεργαςία με μια ςειρά 

κρατϊν, χωρίσ απαραίτθτα να είναι πλιρθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ. Ενόσ δικτφου 

ςυνεργαςίασ (ςτα πρότυπα τθσ ΕΜΣ) με τα κράτθ που ςυνορεφουν πλζον με τα 

πρόςφατα μζλθ τθσ ΕΕ. Μζςω τθσ διευρυμζνθσ ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ 

πολιτικϊν και οικονομικϊν ςχζςεων, οι θγζτεσ τθσ ΕΕ ελπίηουν να αποφευχκεί ζνα 

πικανό κλίμα αςτάκειασ ςτα ανατολικά (και νότια) τθσ Ζνωςθσ. Θ ςυνεργαςία που 

προβλζπει θ ΕΡΓ ςτθρίηεται ςτα Σχζδια Δράςθσ, με τα οποία κακορίηεται θ 

ςυνεργαςία μεταξφ τθσ ΕΕ και των ενδιαφερόμενων κρατϊν πάνω ςε κζματα που 

                                                           
5
 Το 2004 εντάχκθκαν θ Εςκονία, θ Λετονία, Λικουανία, θ Ρολωνία, θ Τςεχία, θ Σλοβακία, θ 

Σλοβενία, θ Ουγγαρία και τισ ςυνόδευαν τα νθςιωτικά κράτθ τθσ Κφπρου και τθσ Μάλτασ. Το 2007 
ακολοφκθςαν θ Βουλγαρία και θ ουμανία. 
6
 Ευρω-Μεςογειακι Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ. 

7
 Το γενικό πλαίςιο τθσ ΕΡΓ παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά τον Μάρτιο του 2003 ςτθν ανακοίνωςθ 

τθσ Επιτροπισ, με τίτλο «Ευρφτερθ Ευρϊπθ». 
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αφοροφν κυρίωσ το κράτοσ δικαίου και το ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τα Σχζδια Δράςθσ υλοποιοφνται μζςω χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ ςτα ςυνεργαηόμενα 

κράτθ8. 

Με αυτά τα δεδομζνα, και ζχοντασ βιϊςει τθν αποτυχία του Ευρωπαϊκοφ 

Συντάγματοσ το 2004, οι θγζτεσ τθσ ΕΕ υπζγραψαν το 2007 ςτθ Λιςαβόνα τθν 

ομϊνυμθ ςυνκικθ. Ο κυριότεροσ ςτόχοσ τθν εν λόγω ςυνκικθσ ιταν αφενόσ θ 

βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων ςε μια διευρυμζνθ Ζνωςθ των 27 και 

αφετζτου θ επαναειςαγωγι των προβλεπόμενων του Ευρωπαϊκοφ Συντάγματοσ 

μζςω μιασ πιο «ιπιασ» μορφισ διατάξεων (ενδεχομζνωσ με διαφορετικι 

ονομαςία), οι οποίεσ δεν κα προκαλοφςαν τισ αντιδράςεισ εκείνων που ιταν 

εξαρχισ αντίκετοι με το Ευρωπαϊκό Σφνταγμα. Σθμαντικό γεγονόσ, ςε ότι αφορά το 

πλαίςιο των εξωτερικϊν ςχζςεων, αποτζλεςε θ δθμιουργία τθσ κζςθσ του Φπατου 

Εκπρόςωπου τθσ Ζνωςθσ για κζματα Εξωτερικισ Ρολιτικισ και Αςφάλειασ9 και θ 

ςφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Εξωτερικισ Δράςθσ, κακϊσ και θ κακίερωςθ 

τθσ ριτρασ αμοιβαίασ ςυνδρόμθσ (Χρυςοχόου, Τςινιςιηζλθσ και άλλοι, 2009).  

 

1.2-Η ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ 2004 

πό τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90, θ Ευρωπαϊκι Κοινότθτα είχε προβεί ςε 

παροχι υποςτιριξθσ ςε μερικζσ από τισ χϊρεσ του πρϊθν ανατολικοφ 

μπλοκ, με τθ μορφι οικονομικισ βοικειασ. Με το πρόγραμμα PHARE10, το 

οποίο ξεκίνθςε το 1989, θ Κοινότθτα ςκόπευε να ςυμβάλει ςτισ οικονομικζσ 

μεταρρυκμίςεισ τθσ Ρολωνίασ και τθσ Ουγγαρίασ11. Επιπλζον, αρκετζσ από τισ ΧΚΑΕ 

είχαν εκφράςει από νωρίσ τθν επικυμία τουσ να μετζχουν ςτθν ευρωπαϊκι 

ολοκλιρωςθ, προςχωρϊντασ ςτθν Κοινότθτα ωσ πλιρθ μζλθ. Οι θγζτεσ των κρατϊν-

μελϊν τθσ Ζνωςθσ, μετά το επιτυχζσ πζρασ του Μάαςτριχτ, προχϊρθςαν ςε 

επίςθμθ διλωςθ ςχετικά με αυτό το κζμα τον Λοφνιο του 1993 από το Ευρωπαϊκό 

Συμβοφλιο τθσ Κοπεγχάγθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ΕΕ διλωνε ομόφωνα πωσ όςεσ 

ΧΚΑΕ επικυμοφςαν να προςχωριςουν ςτθν ΕΕ μποροφςαν να το κάνουν, αφοφ 

πρϊτα κα πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ είχαν προςδιορικεί ςτθ 

Κοπεγχάγθ. Οι εν λόγω προχποκζςεισ αφοροφςαν κατά κφριο λόγο τθν 

ςτακερότθτα των κεςμϊν, τθ δθμοκρατια, το κράτοσ δικαίου, τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και τθ λειτουργία οικονομίασ τθσ αγοράσ, κακϊσ επίςθσ και τθν 

                                                           
8
 Θ ΕΡΓ κα παρουςιαςτεί εκτενϊσ ςτα επόμενα κεφάλαια. 

9
 Θ κζςθ αυτι δθμιουργικθκε από τθ ςυγχϊνευςθ του Φπατου Εκπροςϊπου για κζματα ΚΕΡΡΑ με 

τον Επίτροπο για Εξωτερικζσ Σχζςεισ. Αντικατζςτθςε τον Υπουργό Εξωτερικϊν τθσ Ζνωςθσ που 
προζβλεπε το Ευρωπαϊκό Σφνταγμα. 
10

Poland and Hungary: Assistance for Reconstructing their Economies (PHARE). 
11

Βλζπε Europa,  «Το πρόγραμμα Phare», 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm 
(πρόςβαςθ 16-3-2014). 

Α 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm
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αποδοχι του κοινοτικοφ κεκτθμζνου τθσ ΕΕ και των ςκοπϊν τθσ ζνωςθσ ςε πολιτικό, 

οικονομικό και νομιςματικό επίπεδο12.  Ραρά το γεγονόσ ότι οι θγζτεσ τθσ ΕΕ 

κεωροφςαν τθν προςχϊρθςθ νζων μελϊν μακρινι προοπτικι, θ οποία κα 

περιλαμβάνει ςτο ενδιάμεςο διάςτθμα οριςμζνα ςτάδια προςαρμογισ, εντοφτοισ θ 

αίτθςθ προςχϊρθςθσ τθσ Ουγγαρίασ το 1994, θ οποία ακολουκικθκε από τθν 

αίτθςθ τθσ Τςεχίασ και ςτθ ςυνζχεια και άλλων ΧΚΑΕ, ανάγκαςε τθν ΕΕ να 

αναπροςαρμόςει τθν ςτάςθ τθσ. Συνολικά 10 ΧΚΑΕ αξίωναν τθν προςχϊρθςι τουσ 

ςτθν ΕΕ ςτο άμεςο χρονικό διάςτθμα13. Για τον παραπάνω λόγο, το Ευρωπαϊκό 

Συμβοφλιο ηιτθςε από τθν Επιτροπι να ςυντάξει γνωμοδοτιςεισ ςχετικά με τισ 

αιτιςεισ ζνταξθσ των 10 ΧΚΑΕ, οι οποίεσ παραδόκθκαν το 1997 και ςυνιςτοφςαν τθν 

ζναρξθ ενταξιακϊν διαπραγματεφςεων με τισ 5 από τισ 10 ΧΚΑΕ (κακϊσ και με τθν 

Κφπρο) 14 . Οι ςυςτάςεισ τθσ Επιτροπισ ζγιναν αποδεκτζσ από το Ευρωπαϊκό 

Συμβοφλιο, το οποίο άρχιςε τισ διαπραγματεφςεισ με τα πρϊτα 5 κράτθ («πρϊτο 

κφμα των 5+1») το Μάρτιο του 1998, ενϊ οι διαπραγματεφςεισ με τισ υπόλοιπεσ 5 

ΧΚΑΕ κα άρχιηαν μόλισ αυτζσ μετζβαιναν ςε επικυμθτό οικονομικό και πολιτικό 

επίπεδο, όπωσ είχε ςυμφωνθκεί ςτθ ςφνοδο του Λουξεμβοφργου το 1997 (Nugent, 

2004). Μετά τθ διλωςθ του Συμβουλίου τθσ Κοπεγχάγθσ το 1993, το προαναφερκζν 

πρόγραμμα PHARE, προςανατολίςτθκε επίςθσ ςτθν μελλοντικι διεφρυνθςθ τθσ ΕΕ 

και παρείχε πλζον χρθματοδότθςθ ςε προεταιρότθτεσ15 που είχε ςυμφωνιςει να 

φζρει εισ πζρασ κάκε υποψιφια χϊρα προκειμζνου να μπορζςει να ενταχκεί ςτν 

Ζνωςθ16. Το Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Υιοκζτθςθ του Κεκτθμζνου περιλάμβανε το 

χρονοδιάγραμμα και τισ μεταρρυκμιςτικζσ δαπάνεσ που απαιτοφνταν από κάκε 

υποψιφια ΧΚΑΕ ενόψει τθσ ζνταξθσ17. Στο μεταξφ, βαςιηόμενα ςτισ ςυςτάςεισ τθσ 

Επιτροπισ, τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ ςυμπεριζλαβαν τθν μελλοντικι διεφρυνςθ ςτισ 

εργαςίεσ για τθν κατάρτιςθ τθσ Συνκικθσ του Άμςτερνταμ. Οι εν λόγω εργαςίεσ 

ολοκλθρϊκθκαν ςτθ Διακυβερνθτικι Διάςκεψθ που ζλαβε χϊρα ςτθν ολλανδικι 

πρωτεφουςα τον Λοφνιο του 1997, αλλά οι ευρωπαίοι θγζτεσ δεν ζδωςαν ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθν προετοιμαςία για τθν επερχόμενθ ζνταξθ των ΧΚΑΕ, κακϊσ οι 

κεςμικζσ μεταρρυκμίςεισ που ιταν αναγκαίεσ για τθν υποδοχι τουσ δεν 

                                                           
12

Βλζπε ανακοινωκζν τφπου: Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο Κοπεγχάγθσ, 21-22 Λουνίου 1993, «Σχζςεισ με τισ 
Χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ», http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-
3_el.htm (πρόςβαςθ 17-3-2014). 
13

Βλζπε Europa, «Διεφρυνςθ του 2004: θ επιτυχισ ανταπόκριςθ ςτθν πρόκλθςθ μιασ ΕΕ των 25», 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_el.htm, 
(πρόςβαςθ 17-3-2014). 
14

 Τςεχία, Ουγγαρία, Ρολωνία, Σλοβενία, Εςκονία. 
15

Οι προτεραιότθτεσ αυτζσ προβλζπονταν ςτουσ Οδικοφσ Χάρτεσ και τισ Ενταξιακζσ Συνεργαςίεσ που 
ςυμφωνοφςε ςε διμερζσ επίπεδο θ ΕΕ με κάκε υποψιφια ΧΚΑΕ. 
16

Βλζπε Europa, «Το πρόγραμμα Phare»,  
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm 
(πρόςβαςθ 16-3-2014). 
17

Βλζπε Europa,  «Το πρόγραμμα Phare», 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm 
(πρόςβαςθ 16-3-2014).  

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-3_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-3_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm
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κεωροφνταν επείγουςεσ, ενϊ θ ίδια θ διεφρυνςθ αποτελοφςε μακρινι προοπτικι 

(Nugent, 2004).  

Ωςτόςο, όπωσ πολφ γριγορα φάνθκε, πολλζσ από τισ χϊρεσ που αποτελοφςαν το 

«δεφτερο κφμα» άρχιςαν ςυγκλίνουν προσ τθν πρόοδο που είχαν επιτφχει οι πρϊτεσ 

5 ΧΚΑΕ. Το γεγονόσ αυτό, μαηί με τισ πίεςεισ από τθ μεριά τθσ Τουρκίασ, ανάγκαςε 

τθν ΕΕ να ανακεωριςει τθν προςζγγιςι τθσ, και ωσ εκ τοφτου ςτθ ςφνοδο κορυφισ 

του Ελςίνκι το 1999 αποφαςίςτθκε πωσ οι διαπραγματεφςεισ με το δεφτερο κφμα 

των 5+1 κρατϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Μάλτασ)18 κα ξεκινοφςαν τον επόμενο 

χρόνο, και το κριτιριο τθσ ετοιμότθτάσ προςχϊρθςθσ και των δφο κυμάτων κρατϊν 

κα αποτελοφςε θ πρόοδοσ που κα ςθμείωναν οι ενταξιακζσ διαπραγματεφςεισ (και 

όχι το πότε ξεκίνθςαν οι διαπραγματεφςεισ). Σε ότι αφορά το κεςμικό πλαίςιο, το 

Φεβρουάριο του 2000 ςυγκλικθκε Διακυβερνθτικι Διάςκεψθ (όπωσ είχε 

ςυμφωνθκεί ςτθ ςφνοδο κορυφισ τθσ Κολωνίασ το 1995), θ οποία ολοκλθρϊκθκε 

ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Νίκαιασ το Δεκζμβριο του ίδιου ζτουσ με τθν 

υπογραφι τθσ ομϊνυμθσ Συνκικθ. Θ Συνκικθ τθσ Νίκαιασ, όταν άρχιςε να ιςχφει 

από το 2003, επζφερε, αναγκαίεσ ενόψει τθσ διεφρυνςθσ, αλλαγζσ19 ςτθν ςφνκεςθ 

τθσ Επιτροπισ και ςτθ ςτάκμιςθ ψιφων του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, ενϊ 

επζκτεινε τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςε περιςςότερουσ τομείσ (Nugent, 

2004). Λόγω τθσ μεγάλθσ προόδου που ςθμείωςαν ςχεδόν όλεσ οι υποψιφιεσ ΧΚΑΕ, 

όπωσ φάνθκε ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Κοπεγχάγθσ το 2002, και ωσ εκ τοφτου 

πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ20,  άρχιςε να γίνεται ςαφζσ ςε όλα τα 

εμπλεκόμενα μζρθ πωσ θ ζνταξθ τθσ πλειοψθφίασ των ΧΚΑΕ ςτθν ΕΕ κα μποροφςε 

πικανότατα να πραγματοποιθκεί πριν τισ εκλογζσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου το 

2004 (Nugent, 2004). 

Οι διαπραγματεφςεισ τελεςφόρθςαν τον Απρίλιο του 2003, όταν υπογράφκθκε ςτθν 

Ακινα θ Συνκικθ Ρροςχϊρθςθσ των 8 από τισ 10 ΧΚΑΕ (μαηί με τθν Κφπρο και τθ 

Μάλτα)21 και από τον Μάιο του επόμενου ζτουσ, όταν άρχιςε να ιςχφει θ Συνκικθ, 

θ 5θ διεφρυνςθ τθσ ΕΕ ιταν πλζον γεγονόσ22.  Φςτερα από μια ςειρά χρόνων μετά 

τθν κατάρρευςθ του κομμουνιςμοφ, μζςω αρκετϊν διεργαςιϊν και 

διαπραγματεφςεων, οι ΧΚΑΕ, οι οποίεσ για δεκαετίεσ βρίςκονταν από τθν άλλθ 

μεριά του «Σιδθροφ Ραραπετάςματοσ» πλζον εντάςςονταν ςτθν ΕΕ. Στθν Ευρϊπθ 

των 25 ιταν πλζον δυνατό να επιτευχκεί ζνα περιβάλλον ςτακερότθτασ και 

                                                           
18

Σλοβακία, Βουλγαρία, ουμανία, Λικουανία, Λετονία. 
19

Τθν προετοιμαςία των οργάνων τθσ ΕΕ για τθ διεφρυνςθ είχε αναλάβει αρχικά θ Συνκικθ του 
Άμςτερναμ.  
20

Βλζπε Europa, «Διεφρυνςθ του 2004: θ επιτυχισ ανταπόκριςθ ςτθν πρόκλθςθ μιασ ΕΕ των 
25»,http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_el.
htm (πρόςβαςθ 17-3-2014). 
21

 Τθν διεφρυνςθ του 2004 ακολοφκθςαν θ ουμανία και θ Βουλγαρία το 2007. 
22

Βλζπε Europa, « Διεφρυνςθ του 2004: θ επιτυχισ ανταπόκριςθ ςτθν πρόκλθςθ μιασ ΕΕ των 25», 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_el.htm 
(πρόςβαςθ 17-3-2014). 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_el.htm
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ευθμερίασ για τισ πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ. Θ ΕΕ ζδωςε εξαρχισ προτεραιότθτα 

για τθν αφξθςθ του βιοτικοφ επιπζδου των νζων μελϊν τθσ, τα οποία κα μποροφςαν 

να επωφελθκοφν από τισ επενδφςεισ των δυτικοευρωπαϊκϊν επιχειριςεων και από 

τθν χρθματοδότθςθ από τουσ πόρουσ τθσ ΕΕ. Ραράλλθλα, θ Ζνωςθ ζδωςε 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτα κανοφργια εξωτερικά τθσ ςφνορα, κακϊσ ο 

αποτελεςματικόσ ςυνοριακόσ ζλεγχοσ ςτα ανατολικοευρωπαϊκά τθσ μζλθ είναι 

ςθμαντικόσ για τον χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ εντόσ τθσ Ζνωςθσ. 

Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςκεί θ παράνομθ μετανάςτευςθ, θ τρομοκρατία, θ 

διακίνθςθ ναρκωτικϊν και το λακρεμπόριο, θ ΕΕ παρζχει τεχνικι και 

ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςτα νζα μζλθ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ 

αποτελεςματικότθτα των ςυνοριακϊν ελζγχων. Θ εξαςφάλιςθ μιασ «ηϊνθσ» γφρω 

από τθν περιφζρεια τθσ ΕΕ, ςτθν οποία κα υπιρχαν καλϊσ κυβερνϊμενα κράτθ 

ιταν ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Στρατθγικισ Αςφάλειασ, θ 

οποία εγκρίκθκε το Δεκζμβριο του 2003 (Lynch, 2005). Ειδικότερα, για τουσ 

ανατολικοφσ γείτονεσ τθσ Ζνωςθσ, θ δεκαετία που ακολοφκθςε μετά τθν 

κατάρρευςθ του ανατολικοφ ςυναςπιςμοφ οδιγθςε ςτθν φτωχοποίθςθ των 

κοινωνιϊν, τθν αποβιομθχανοποίθςθ και τθν ανάδειξθ ολιγαρχικϊν δυνάμεων ςτθν 

πολιτικι και τθν οικονομία. Θ πολιτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ δομζσ των 

χωρϊν αυτϊν δεν ςυμβαδίηουν με τθν πορεία που ζχει κζςει θ ΕΕ, ειδικότερα μετά 

το Μάαςτριχτ. Ωςτόςο, κρίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ για ανάπτυξθ δεςμϊν με τισ 

χϊρεσ αυτζσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ζνα περιβάλλον αςφάλειασ και ευθμερίασ ςτθν 

ευρωπαϊκι ιπειρο και τθν ευρφτερθ περιοχι γφρω από αυτιν. 

Από τα δεδομζνα αυτά μπορεί να κατανοθκεί και θ ανάγκθ δθμιουργίασ και 

ενίςχυςθσ τθσ ΕΡΓ, κακϊσ θ ανάπτυξθ διμερϊν ςχζςεων μεταξφ τθσ ΕΕ και των 

γειτονικϊν τθσ κρατϊν μπορεί να εξαςφαλίςει ζνα περιβάλλον ςτακερότθτασ και 

ομαλισ ςυνεργαςίασ είτε για οικονομικά, εμπορικά και πολιτικά κζματα, είτε για 

τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων και παρανομίασ. Αυτι θ ανάγκθ κατανοείται ακόμθ 

περιςςότερο αν λθφκεί υπόψθ και το πολιτικό περιβάλλο των γειτονικϊν αυτϊν 

κρατϊν. Στα ανατολικά, θ Ουκρανία, θ Μολδαβία και θ Λευκορωςία, κακϊσ και οι 

χϊρεσ του Καυκάςου, εκτόσ από το γεγονόσ ότι ςυνορεφουν με τθν ιςχυρι ωςία, 

αποτελοφν (και αποτελοφςαν ανζκακεν) παραδοςιακά κράτθ με μεγάλθ ςτρατθγικι 

και οικονομικι ςθμαςία για τθ Μόςχα, θ οποία δεν προτίκεται να τα αφιςει να 

φφγουν από τθ ςφαίρα επιρροισ τθσ ςε καμία περίπτωςθ (όπωσ ζχει καταςτιςει 

πολλζσ φορζσ ςαφζσ, εμπράκτωσ και μθ). Επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

Μολδαβίασ και τθσ Λευκορωςίασ θ ΕΕ ζχει απεναντί τθσ αφενόσ μια «παγωμζνθ 

ςφγκρουςθ», αυτι τθσ Υπερδνειςτερίασ ςτθν Μολδαβία και αφετζρου το αρκετά 

απολυταρχικό κακεςτϊσ του Λουκαςζνκο ςτθν Λευκορωςία. Στα παραπάνω 

προςτίκεται φυςικά και θ κρίςιμθ κατάςταςθ, και το κενό εξουςίασ, ςτθν οποία 

βρίςκεται θ Ουκρανία. Επιπλζον, οι χϊρεσ αυτζσ αποτελοφν ενδιάμεςο ςτακμό ςτο  

απζραντο δίκτυο αγωγϊν φυςικοφ αερίου, το οποίο προζρχεται από τθ ωςία και 
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είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ ΕΕ. Στα νότια, οι χϊρεσ 

του αραβικοφ τόξου, εκτόσ από τθν εμπορικι ςθμαςία που ζχουν για τθν Ζνωςθ και 

τθν υπάρχουςα προςπάκεια για ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία ιδθ από το 1995, 

αποτελοφν ανζκακεν πυρινεσ ςυγκροφςεων, με προεξζχοντα περιςτατικά τον 

πόλεμο ςτθ Λιβφθ το 2011 και τθν τρζχουςα ςφγκρουςθ των κυβερνθτικϊν και 

επαναςτατικϊν δυνάμεων ςτθ Συρία. Σε αυτά προςτίκενται και θ εμπειρία που 

ζχουν αυτζσ οι χϊρεσ από τα γεγονότα τθσ Αραβικισ Άνοιξθσ, θ οποία ζφερε τα 

πάνω-κάτω ςτον αραβικό κόςμο, και φυςικά θ πολφχρονθ ςφγκρουςθ του Λςραιλ 

με τθν Ραλαιςτινιακι Αρχι. Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, μετά τθν διεφρυνςθ 

του 2004 και τα νζα δεδομζνα που αυτι ζφερε, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν 

ΕΕ να διαςφαλίςει ζνα ςτακερό περιβάλλον για τισ ςχζςεισ τθσ με τουσ γείτονζσ τθσ. 

Τθν αποςτολι αυτι ζχει κλθκεί να αναλάβει θ ΕΡΓ.  
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2 - ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ 

2.1-Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΓΕΙΣΟΝΙΑ 

 Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Γειτονίασ αποτελεί πρωτοβουλία τθσ ΕΕ με ςτόχο τθν 

αφξθςθ τθσ πολιτικισ, οικονομικισ και κοινωνικισ ευθμερίασ και τθν 

δθμιουργία περιβάλλοντοσ ςτακερότθτασ ςτα κράτθ που ςυνορεφουν μζςω 

ξθράσ ανατολικά τθσ Ζνωςθσ και μζςω κάλαςςασ ςτα νότια23. Ρροκειμζνου να το το 

πετφχει αυτό, θ ΕΡΓ βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ πολιτικϊν ςχζςεων με τα γειτονικά 

κράτθ μζςω διμερϊν ςυμφωνιϊν (Σχεδίων Δράςθσ), οι οποίεσ δεςμεφουν τουσ 

εταίρουσ τθσ να προχωριςουν ςε ςειρά ςταδιακϊν μεταρρυκμίςεων, οι οποίεσ 

χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ. Δεδομζνου του γεγονότοσ, όπωσ προαναφζρκθκε, 

ότι θ λειτουργία τθσ ΕΡΓ ςτθρίηεται ςτισ διμερείσ ςυμφωνίεσ τθσ με τα όμορα προσ 

τθν ΕΕ κράτθ, κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ για οριςμζνα κράτθ, όπωσ θ 

Λευκορωςία, θ εν λόγω ευρωπαϊκι πολιτικι δεν ζχει ενεργοποιθκεί ακόμθ. Επίςθσ, 

ςτθν περίπτωςθ τθσ ωςίασ24 (θ οποία ςυνορεφει επίςθσ με τθν ΕΕ μετά τισ 

διευρφνςεισ 1995 και του 2004), οι ςχζςεισ των δφο πλευρϊν δεν υπάγονται ςτο 

πλαίςιο τθσ ΕΡΓ αλλά βαςίηονται ςε εταιρικι ςτρατθγικι ςχζςθ, θ οποία λειτουργεί 

μζςω των «4 Κοινϊν Χϊρων» (Μοφςθσ, 2013). Στο ζργο τθσ ΕΡΓ ςυμβάλουν και 

περιφερειακζσ πολυμερείσ πρωτοβουλίεσ τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ και τθσ 

Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο (πρϊθν ΔτΒ)25. 

Οι απαρχζσ τθσ πολιτικισ γειτονίασ ανιχνεφονται ςτο κείμενο τθσ Ατηζντασ 2000, ςτο 

οποίο θ Επιτροπι τόνιηε τθ ςθμαςία που είχαν για τθν ΕΕ οι γείτονζσ τθσ, και 

υπογράμμιηε τθν ανάγκθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ ςε μια ευρφτερθ Ευρϊπθ (Kahraman, 2005). Επιπλζον, τα Κείμενα 

Στρατθγικισ (Strategy Papers) του 2001 και του 2002 ζδιναν ζμφαςθ ςε μια πολιτικι 

προςζγγιςθσ, θ οποία περιλάμβανε τθ δθμιουργία μιασ ευρφτερθσ ηϊνθσ 

ελεφκερων εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, ευκυγράμμιςθ με τθν εςωτερικι ευρωπαϊκι 

αγορά και ςυνεργαςία ςε πεδία που αφοροφςαν τον τρίτο πυλϊνα που είχε 

δθμιουργιςει θ ΣΕΕ (Kahraman, 2005). Από τότε, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ξεκίνθςε 

ςταδιακά να προωκεί μια ςυνεκτικι πολιτικι γειτονίασ. Θ πρϊτθ αναφορά ςτθν ΕΡΓ 

ζγινε ςτθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, με τίτλο «Ευρφτερθ Ευρϊπθ-Νζα Γειτονία: Το 
                                                           
23

 Τα κράτθ αυτά είναι θ Λευκορωςία, θ Ουκρανία, θ Μολδαβία, θ Γεωργία, θ Αρμενία και το 
Αηερμπαϊτηάν ανατολικά, και το Μαρόκο, θ Αλγερία, θ Τυνθςία, θ Λιβφθ, θ Αίγυπτοσ, θ Λορδανία, θ 
Ραλαιςτινιακι Αρχι, το Λςραιλ, ο Λίβανοσ και θ Συρία. 
24

 Πταν κακιερϊκθκε θ ΕΡΓ, θ ωςία προτίμθςε να μθν ςυμπεριλθφκεί ςε αυτι αλλά να 
αντιμετωπίηεται από τθν ΕΕ ωσ «ιςότιμοσ εταίροσ», κεωρϊντασ ότι τα κράτθ που υπάγονται ςτθν ΕΡΓ 
εξαρτϊνται ωσ ζνα βακμό από τθν ΕΕ. 
25

 Βλζπε European Union External Action, «What is the European Neighbourhood Policy», 
http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm (20-3-2014). 

Θ 

http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm
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Νζο Ρλαίςιο για τισ Σχζςεισ με τουσ Ανατολικοφσ και Νότιουσ Γείτονεσ», το Μάρτιο 

του 2003, όπου παρουςιάςτθκαν οι γενικζσ γραμμζσ τθσ. Τον Οκτϊβριο του ίδιου 

ζτουσ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ενζκρινε το κείμενο τθσ Επιτροπισ και ζτςι άνοιξε 

ο δρόμοσ για τθν Ζνωςθ να επεκτείνει τθν οικονομικι τθσ ςυνεργαςία με τα 

γειτονικά τθσ κράτθ. Επίςθμα, θ ΕΡΓ παρουςιάςτθκε το Μάιο του επόμενου ζτουσ 

και ζγινε πρόταςθ ςτα μεςογειακά κράτθ τθσ ΕΜΣ να ςυμμετζχουν ςε αυτι. Το 

γεγονόσ αυτό προκάλεςε ζκπλθξθ ςτουσ νότιουσ εταίρουσ τθσ Ζνωςθσ, οι οποίοι 

ιταν αρχικά επιφυλακτικοί απζναντι ςτθ νζα ευρωπαϊκι πρωτοβουλία και 

πρόβαλαν ανθςυχίεσ ςχετικά με το αν θ ΕΡΓ κα ζςτρεφε το ενδιαφζρον τθσ Ζνωςθσ 

προσ τα ανατολικά, και το γεγονόσ αυτό κα επιςκίαηε ωσ ζνα βακμό τθν ΕΜΣ 

(Ξενάκθσ, 2006). 

Αναφορικά με τθν Μεςόγειο, ιδθ από το 1995 οι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τα μεςογειακά 

κράτθ είχαν περάςει ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ τθσ ΔτΒ. Πταν το 2004, θ ΕΕ 

ανακοίνωνε επίςθμα τθν ζναρξθ τθσ ΕΡΓ, ωσ ζνα νζο βιμα προσ τθν περιφερειακι 

ςυνεργαςία τθσ ΕΕ με τα γειτονικά τθσ κράτθ, κάλεςε τουσ μεςογειακοφσ εταίρουσ 

τθσ να ςυμμετζχουν ςε αυτι. Τα ερωτθματικά που δθμιουργικθκαν ςτα κράτθ τθσ 

ΕΜΣ για τουσ ςκοποφσ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ΕΡΓ, δεν τα εμπόδιςαν να 

λάβουν μζροσ ςτθ νζα ευρωπαϊκι πρωτοβουλία. Θ ΕΡΓ ξεκίνθςε να λειτουργεί 

παράλλθλα με τθν ΕΜΣ, μια παράλλθλθ ςχζςθ που με το πζραςμα των χρόνων 

παρουςίαςε ζντονθ αμφιςθμία και ερωτιματα. Θ ΕΕ ξεκίνθςε να ςυνάπτει διμερείσ 

ςυμφωνίεσ (Σχζδια Δράςθσ) με τουσ μεςογειακοφσ τθσ εταίρουσ ςτα πλαίςια που 

προζβλεπε θ ΕΡΓ και ταυτόχρονα προζβαινε ςε ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και του 

διαλόγου υπό το κακεςτϊσ των ςχζςεων που όριηε θ ΕΜΣ. Θ πρϊτθ ομάδα κρατϊν 

που κα ςφναπτε Σχζδια Δράςθσ αποτελοφνταν από το Μαρόκο, τθν Τυνθςία, τθν 

Λορδανία, τθν Ραλαιςτινιακι Αρχι και το Λςραιλ, με τισ υπόλοιπεσ να ακολουκοφν 

αργότερα. Θ Δτβ επανεκινικθκε το 2008, ωσ Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο, προκειμζνου 

να ςυςφίξει πάνω ςε πιο γερι βάςθ τισ ςχζςεισ μεταξφ των εταίρων που 

ςυμμετζχουν ςε αυτι. Θ εν λόγω ανανζωςθ τθσ ΕΜΣ ζκετε νζουσ περιφερειακοφσ 

ςτόχουσ ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ ενζργειασ, τθσ υγείασ, του πολιτιςμοφ και 

τθσ μετανάςτευςθσ26. Κα πρζπει να τονιςκεί πωσ θ Λιβφθ και θ Συρία, λόγω των 

κρίςιμων ςυγκροφςεων που ςθμειϊκθκαν ςε αυτζσ τισ χϊρεσ, παραμζνουν μζχρι 

ςιμερα ςε μεγάλο βακμό εκτόσ των δομϊν τθσ ΕΡΓ.  

Σε ότι αφορά τα ανατολικά κράτθ, με τθν κζςθ ςε ιςχφ τθσ ΕΡΓ, ανακοινϊκθκε ςε 

πρϊτο ςτάδιο θ Μολδαβία και θ Ουκρανία κα ςυμπεριλαμβάνονταν ςτθν ςφναψθ 

Σχεδίων Δράςθσ. Σε μεταγενζςτερο ςτάδιο κα ιταν δυνατι θ ανάλογθ δζςμευςθ με 

τισ χϊρεσ του Καυκάςου και τθν Λευκορωςία. Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Λευκορωςίασ, παρά το γεγονόσ ότι ςυνορεφει με τθν ΕΕ και κα μποροφςε 

κεωρθτικά να ςυμπεριλθφκεί με τθν πρϊτθ ομάδα μαηί με τθν Μολδαβία και τθν 

                                                           
26

 Βλζπε European Union External Action, «Euromediterranean Partnership (EUROMED)», 
http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm (20-3-2014). 

http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
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Ουκρανία, εντοφτοισ θ οπιςκοδρόμθςθ τθσ χϊρασ ςε κζματα εκδθμοκρατιςμοφ δεν 

επζτρεψε τθν περαιτζρω ςυνεργαςία μαηί με τθν ΕΕ. Ιδθ, από το 1997 τα κράτθ-

μζλθ είχαν αποφαςίςει να παγϊςουν τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ εταιρικισ ςχζςθσ και 

ςυνεργαςίασ που είχαν ξεκινιςει να διαπραγματεφονται το 1995. Μια ςθμαντικι 

πρωτοβουλία που ςθμειϊκθκε ςτα πλαίςια τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ «προσ 

ανατολάσ» ιταν θ Ανατολικι Συνεργαςία, που υιοκετικθκε το Μάιο του2009 ςτθν 

Ρράγα. Θ εν λόγω πρωτοβουλία γνωςτοποιικθκε, όταν θ Ρολωνία, μαηί με τθ 

Σουθδία, τθν παρουςιάςανε ςτο Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων και Εξωτερικϊν 

Σχζςεων ςτισ Βρυξζλλεσ, ζνα χρόνο νωρίτερα. Θ Ανατολικι Συνεργαςία 

περιλαμβάνει τα μζλθ του ανατολικοφ βραχίονα τθσ ΕΡΓ (ανατολικοευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, πλθν ωςίασ, κακϊσ και τισ χϊρεσ του Καυκάςου), δθλαδι πρϊθν 

ςοβιετικζσ, αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν ΕΕ27. 

Τθ διετία 2010-2011, θ ΕΕ ανανζωςε τθν ΕΡΓ, εςτιάηοντασ ςτθν προϊκθςθ 

αποτελεςματικϊν δθμοκρατικϊν κεςμϊν μαηί με οικονομικι ανάπτυξθ. Στα πλαίςια 

τθσ προςπάκειασ αυτισ, προβλζπεται θ διενζργεια ελεφκερων και δίκαιων εκλογϊν, 

ατομικζσ και ςυλλογικζσ ελευκερίεσ, δικαςτικι ακεραιότθτα, εξάλειψθ τθσ 

διαφκοράσ και ο δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ των ενόπλων δυνάμεων28. Ο βακμόσ ςτο 

οποίον κα επιτευχκοφν οι αντικειμενικοί ςκοποί κα αντικατοπτρίςει και το 

αποτζλεςμα τθσ φιλόδοξθσ ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ. Ξεκινϊντασ από τθ δεφτερθ 

δεκαετία του 21ου αιϊνα, θ ΕΕ πορεφεται ςτθν πολιτικι γειτονίασ τθσ υπό τθν αρχι 

του «more for more», ςφμφωνα με τθν οποία θ Ζνωςθ κα προχωρεί ςε ενιςχυμζνεσ 

ςυνεργαςίεσ με όςα γειτονικά τθσ κράτθ ςθμειϊνουν τθν μεγαλφτερθ πρόοδο ςτισ 

δθμοκρατικζσ τουσ μεταρρυκμίςεισ29. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Βλζπε ιςτοςελίδα του Συμβουλίου τθσ ΕΕ, «Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership 
Summit», http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf 
(πρόςβαςθ 21-3-2014). 
28

 Βλζπε European Union External Action, «What is the European Neighbourhood Policy», 
http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm (20-3-2014). 
29

 Ρεριςςότερα για τθν αρχι «more for more» αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα του European 
Peacebuilding Liaison Office, ςτο τμιμα «Using More for More: Incentivising Peace in the EU’s 
Neighbourhood Policy», 
http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/EEAS/EPLO_Statement_Incenti
vising_Peace_in_the_ENP.pdf (πρόςβαςθ 21-3-2014). 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm
http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/EEAS/EPLO_Statement_Incentivising_Peace_in_the_ENP.pdf
http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/EEAS/EPLO_Statement_Incentivising_Peace_in_the_ENP.pdf
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2.2-ΣΑ ΦΕΔΙΑ ΔΡΑΗ ΣΗ ΕΠΓ 

α Σχζδια Δράςθσ αποτελοφν το κφριο μζςο με το οποίο θ ΕΡΓ καλείται να 

επιτφχει τουσ αντικειμενικοφσ τθσ ςκοποφσ τθσ. Μζςω των Σχεδίων Δράςθσ, 

ςυμφωνοφνται από κοινοφ οι ςτρατθγικοί ςτόχοι ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ ΕΕ 

και των γειτονικϊν τθσ κρατϊν, ςε διμερζσ πάντα επίπεδο 30 . Θ λογικι εδϊ 

ςυνίςταται ςτθν προςπάκεια τθσ ΕΕ να παρζχει ςτισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ (οι οποίεσ 

δεν είναι απαραίτθτα υποψιφιεσ προσ ζνταξθ) τα οφζλθ από τθ ςφςφιξθ τθσ 

αςφάλειασ και τθσ ευθμερίασ, για τθν αποτροπι εμφάνιςθσ νζων διαχωριςτικϊν 

γραμμϊν ςτθν γθραιά ιπειρο. Τα Σχζδια Δράςθσ κακορίηουν τισ μεςοπρόκεςμεσ και 

μακροπρόκεςμεσ προτεραιότθτεσ για τισ πολιτικζσ και οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ 

ςτθν εκάςτοτε ςυνεργαηόμενθ χϊρα. Για το λόγο αυτό, διαφοροποιοφνται ανάλογα 

με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των ςχζςεων τθσ ΕΕ με τον κάκε τθσ εταίρο, γεγονόσ 

που κακορίηεται από τισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και το ςυμφζρον κάκε 

ςυνεργαηόμενου κράτουσ να εφαρμόςει τισ προτεινόμενεσ μεταρρυκμίςεισ 

(Μοφςθσ, 2013). Σφμφωνα με το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων και Εξωτερικϊν 

Σχζςεων (14 Λουνίου 2004), τα Σχζδια Δράςθσ «πρζπει να αποφαςιςκοφν από 

κοινοφ με τισ ενδιαφερόμενεσ γειτονικζσ  χϊρεσ *…+ να ζχουν διάρκεια τουλάχιςτον 

τριϊν ετϊν και να μποροφν να ανανεϊνονται με αμοιβαία ςυμφωνία. Θα πρζπει να 

ςτθρίηονται ςε κοινζσ αρχζσ, αλλά κα διαφοροποιοφνται κατά το δζον, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε γείτονα, τισ εκνικζσ μεταρρυκμιςτικζσ διαδικαςίεσ 

και τισ ςχζςεισ του με τθν ΕΕ»31. 

Μζςω των Σχεδίων Δράςθσ θ ΕΕ ςυνεργάηεται με τουσ γειτονικοφσ εταίρουσ τθσ 

προκειμζνου οι τελευταίοι να επιτφχουν τθν επικυμθτι πρόοδο ςε ότι αφορά τισ 

προτεραιότθτεσ που παρουςιάηονται και ςυμφωνοφνται πριν τθν δζςμευςθ για 

ςυνεργαςία. Ειδικότερα, τα Σχζδια Δράςθσ είναι οι φορείσ των προτεραιοτιτων που 

ςυμφωνικθκαν από κοινοφ και πρζπει να εφαρμοςτοφν από τα εταιρικά κράτθ, ςτα 

οποία θ Ζνωςθ παρζχει τεχνικι και χρθματικι υποςτιριξθ για να φζρουν εισ πζρασ 

το ζργο τουσ. Κατά βάςθ, τα Σχζδια Δράςθσ περιλαμβάνουν32: 

 Ρροτεραιότθτεσ που προάγουν τθν ανάπτυξθ, μζςω επίτευξθσ 

μακροοικονομικισ ςτακερότθτασ και τθσ εξάλειψθσ διοικθτικϊν, 

νομοκετικϊν και ρυκμιςτικϊν εμποδίων για τισ επιχειριςεισ 

 Βελτίωςθ πολιτικισ ανταγωνιςμοφ 

 Άρςθ περιοριςμϊν ςτισ ροζσ κεφαλαίων 

                                                           
30

 Μζχρι ςτιγμισ θ ΕΕ ζχει ςυμφωνιςει Σχζδια Δράςθσ με 12 γειτονικοφσ εταίρουσ. 
31

Βλζπε ανακοινωκζν τφπου: 2590ι ςφνοδοσ Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων και Εξωτερικϊν 
Σχζςεων, 14 Λουνίου 2004, «Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Γειτονίασ», http://europa.eu/rapid/press-
release_PRES-04-195_el.htm (πρόςβαςθ 19-3-2014). 
32

 Βλζπε τθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ΕΡΓ 
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_el.htm  
(πρόςβαςθ 17-3-2014). 

Τ 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-195_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-195_el.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_el.htm
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 Ανάλθψθ κεςμικϊν και δικαςτικϊν μεταρρυκμίςεων 

 Στιριξθ ζρευνασ, ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ 

 Καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ 

Ωςτόςο, τα Σχζδια Δράςθσ δεν περιορίηονται ςτα παραπάνω, αλλά επεκτείνονται 

και ςε κζματα που άπτονται των μεταφορϊν, του περιβάλλοντοσ, τθσ ενζργειασ και 

τθσ κοινωνίασ πλθροφοριϊν (Μοφςθσ, 2013), κακϊσ επίςθσ και τομείσ που 

αφοροφν τθν ςυνεργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθσ εξάπλωςθσ 

των όπλων μαηικισ καταςτροφισ και τθν επίλυςθ περιφερειακϊν ςυγκροφςεων33. 

Επιπλζον, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ ςτο τομζα των Διατάξεων για Αςτυνομικι και 

Δικαςτικι Συνεργαςία ςε Ροινικζσ Υποκζςεισ (πρϊθν ΔΕΥ), επιχειρείται να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτα πλαίςια τθσ ΕΡΓ θ ςυνεργαςία για κζματα ςυνοριακϊν 

ελζγχων34, παράνομθσ μετανάςτευςθσ, διακίνθςθσ ανκρϊπων, ναρκωτικϊν και 

όπλων και το διεκνζσ οργανωμζνο ζγκλθμα (Ξενάκθσ, 2006). 

Τα πρϊτα Σχζδια Δράςθσ ςυμφωνικθκαν με χϊρεσ με τισ οποίεσ θ ΕΕ είχε κατά το 

παρελκόν προχωριςει ςε Συμφωνίεσ Εταιρικισ Σχζςθσ και Συνεργαςίασ και 

Συμφωνίεσ Σφνδεςθσ, όπωσ θ Μολδαβία και θ Ουκρανία, κακϊσ και με το Μαρόκο, 

τθν Τυνθςία, τθν Λορδανία, το Λςραιλ και τθν Ραλαιςτινιακι Αρχι. Σε πρϊτο 

ςτάδιο, θ Επιτροπι είχε ςυντάξει εκκζςεισ το 2004 για το κάκε κράτοσ, οι οποίεσ 

χρθςιμοποιικθκαν για τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων που ιταν αναγκαίεσ να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτα Σχζδια Δράςθσ για τθν εκάςτοτε χϊρα. Θ εφαρμογι των 

όςων προβλζπουν τα Σχζδια Δράςθσ προωκείται και επιτθρείται από ειδικζσ 

επιτροπζσ που ζχουν ςυςτακεί ςτα πλαίςια αυτϊν των ςυμφωνιϊν και θ κάκε 

χρόνο θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι μαηί με τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Εξωτερικισ Δράςθσ 

εκδίδουν τισ Αναφορζσ Ρροόδου τθσ ΕΡΓ για το κάκε ςυνεργαηόμενο κράτοσ. Με 

βάςθ αυτζσ τισ αναφορζσ, θ ΕΕ κρίνει ςτα πλαίςια τθσ αρχισ του «more for more» 

πόςθ πρόοδο ζχει ςθμειϊςει κάκε γειτονικόσ τθσ εταίροσ ςτθν προϊκθςθ των 

δθμοκρατικϊν κεςμϊν και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ35. Κα πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι θ ΕΡΓ δεν ζχει ακόμα «ενεργοποιθκεί» για τθν Συρία, τθ Λιβφθ και τθ 

Λευκορωςία, κακϊσ θ ΕΕ δεν ζχει ςυμφωνιςει ςτθν εφαρμογι Σχεδίων Δράςθσ με 

τισ παραπάνω χϊρεσ. Σε ότι αφορά τθν περίπτωςθ τθσ Αλγερίασ, θ Ζνωςθ βρίςκεται 

ςτθν παροφςα φάςθ ςε ςυηθτιςεισ με τθν κυβζρνθςθ τθσ αφρικανικισ χϊρασ για 

τθν εφαρμογι ενόσ Σχεδίου Δράςθσ. Κα πρζπει να τονιςτεί πωσ τα κράτθ με τα 

οποία βρζκθκε να γειτονεφει θ ΕΕ μετά το 2004 (ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ, Καφκαςο, 

Μζςθ Ανατολι και Βόρεια Αφρικι) μπορεί να ζχουν οριςμζνα κοινά ςτοιχεία, 

                                                           
33

 Θ «παγωμζνθ ςφγκρουςθ» ςτθν Υπερδνειςτερία τθσ Μολδαβίασ, θ περιπτϊςεισ τθσ Αμπχαηίασ και 
τθσ Νότιασ Οςςετίασ ςτθ Γεωργία και το αδιζξοδο του Νάγκορνο-Καραμπάχ μεταξφ Αηερμπαϊτηάν και 
Αρμενίασ. 
34

 Αξίηει να αναφερκεί θ αποςτολι τθσ ΕΕ για τθν υποςτιριξθ των ςυνόρων τθσ Ουκρανίασ με τθ 
Μολδαβία από το 2005 (EUBAM Ukraine/Moldova). 
35

 Βλζπε European Union External Action, «ENP-How does it Work», http://eeas.europa.eu/enp/how-
it-works/index_en.htm (πρόςβαςθ 20-3-2014). 

http://eeas.europa.eu/enp/how-it-works/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/how-it-works/index_en.htm
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ωςτόςο όλα μοιράηονται ζναν χαμθλό βακμό προόδου ςε ότι αφορά τθ 

δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, γεγονόσ που κακιςτά οριςμζνα από τα 

κράτθ αυτά να μθν είναι ζτοιμα να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν ΕΡΓ μζςω ενόσ 

Σχεδίου Δράςθσ (Balfour and Missiroli, 2007). Από τθν πλευρά τθσ θ ΕΕ, δίνει 

μεγάλθ ζμφαςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, και είναι χαρακτθριςτικό το γεγονόσ 

ότι Σχζδια Δράςθσ εφαρμόηουν τισ διατάξεισ των διεκνϊν νομικϊν ςυμβάςεων, 

αλλά και ςυςτάςεισ από άλλουσ κεςμοφσ, όπωσ το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και ο 

ΟΘΕ, ωσ πρότυπα για επίτευξθ (Balfour and Missiroli, 2007). Με τον τρόπο αυτό, θ 

ζμφαςθ που δίνει θ ΕΕ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθ δθμοκρατία, τα 

κακιςτοφν κακολικζσ αξίεσ και όχι μια απλι «εξαγωγι ευρωπαϊκϊν αξιϊν». 

Επιπλζον, πολλοί από τουσ ςτόχουσ που κζτουν τα Σχζδια Δράςθσ δεν 

ξεκακαρίηουν τα μζτρα που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τουσ, όπωσ για 

παράδειγμα, θ «ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ πολιτϊν», ι θ «διαςφάλιςθ τθσ 

ελευκερίασ του τφπου» (Balfour and Missiroli, 2007). Τα παραπάνω ςτοιχεία 

εξθγοφν πωσ οι ςτόχοι που ειςάγουν τα Σχζδια Δράςθσ είναι εφαρμόςιμοι με 

μεγαλφτερο βακμό ευκολίασ ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει πρόςφορο ζδαφοσ για 

μεταρρφκμιςθ, ενϊ είναι λιγότερο πικανό να εφαρμοςτοφν ςε κυβερνιςεισ που 

είναι διςτακτικζσ προσ τθν αλλαγι (Balfour and Missiroli, 2007). 

 

2.3-Η ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΕΠΓ 

ταν θ ΕΕ ςιμανε τθν εκκίνθςθ τθσ ΕΡΓ το 2004, οι κφριοι χρθματοδοτικοί τθσ 

πόροι προζρχονταν από ιδθ υπάρχοντα χρθματοδοτικά προγράμματα, 

δθλαδι το πρόγραμμα TACIS και το πρόγραμμα MEDA. Το πρόγραμμα 

TACIS36 είχε ξεκινιςει το 1991 (και ανανεϊκθκε το 2000) με ςτόχο τθν παροχι 

τεχνικισ υποςτιριξθσ και διάκεςθσ πόρων για τθν μετάβαςθ ςτθν οικονομία τθσ 

αγοράσ και ςε κράτοσ δικαίου ςτισ χϊρεσ τθσ Κοινοπολιτείασ Ανεξάρτθτων Κρατϊν 

(ΚΑΚ), κοινϊσ των πρϊθν ανατολικϊν δθμοκρατιϊν που αποτελοφςαν τθν ΕΣΣΔ. Από 

το 2000, όταν το πρόγραμμα απζκτθςε νζα ϊκθςθ, μζχρι το 2006, το φψοσ των 

κονδυλίων που προβλζπονταν για τθν εν λόγω χρονικι περίοδο ζφτανε τα 3,1 δισ. €. 

Το 20% του προχπολογιςμοφ του προγράμματοσ διατζκθκε ςτθν χρθματοδότθςθ 

επενδφςεων με πολλαπλαςιαςτικό αποτελζςμα που παρουςιάηανε ενδιαφζρον για 

τθν ΕΕ (υποδομζσ ςτα ςφνορα, περιβαλλοντικζσ υποδομζσ, προϊκθςθ ΜΜΕ). 

Επιπλζον, προβλεπόταν θ εφαρμογι μθχανιςμοφ δθμιουργίασ κινιτρων (μζχρι 20% 

του προχπολογιςμοφ) που ειςιγαγε ζνα ςτοιχείο ανταγωνιςμοφ ςτθν κατανομι των 

πόρων χάριν προϊκθςθσ τθσ ποιότθτασ. Το πρόγραμμα TACIS υποςτθρίηε μζτρα 

που αφοροφν μεταφορά τεχνογνωςίασ, τθ βιομθχανικι ςυνεργαςία, τθν τεχνικι 

ςτιριξθ για τθν πλαιςίωςθ των επενδφςεων ςε τομείσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ, 

                                                           
36

 Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States. 

Π 
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υποδομϊν και δικτφων37. Από τθν άλλθ, το πρόγραμμα MEDA κεςπίςτθκε το 1996 

(επίςθσ ανανεϊκθκε το 2000 ωσ MEDA II) ωσ χρθματοδοτικό όργανο τθσ ΕΜΣ, 

παρζχοντασ τεχνικι και οικονομικι υποςτιριξθ ςτουσ μεςογειακοφσ εταίρουσ τθσ 

Ζνωςθσ ςτθν μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια των οικονομικϊν και κοινωνικϊν δομϊν 

τουσ. Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του τθν περίοδο 2000-2006, το πρόγραμμα 

MEDA II διζκεςε 5,3 εκατ. €  και θ χρθματοδότθςθ τθσ λάμβανε τθ μορφι τεχνικισ 

βοικειασ, κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ των οργανιςμϊν. Οι ενζργειεσ που υποςτιριηε 

το πρόγραμμα αφοροφςαν τθν οικονομικι μετάβαςθ των μεςογειακϊν εταίρων και 

τθν πραγματοποίθςθ τθσ ΕΜΗΕΣ, τθν αειφόρο κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ, 

κακϊσ και τθν υποςτιριξθ τθσ περιφερειακισ, υποπεριφερειακισ και 

διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ38.  

Από τθν ζναρξθ τθσ ΕΡΓ μζχρι και το 2006 θ χρθματοδότθςι τθσ προερχόταν από τα 

δφο προαναφερκζντα προγράμματα. Από τθν 1θ Λανουαρίου του 2007, το TACIS και 

το MEDA αντικαταςτάκθκαν από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Γειτονίασ και Εταιρικισ 

Σχζςθσ (ΕΜΓΕΣ) για τθν εξαςφάλιςθ ςυνοχισ και απλοφςτευςθσ τθσ διαχείρθςθσ τθσ 

παρεχόμενθσ βοικειασ προσ τα γειτονικά κράτθ (Μοφςθσ, 2013). Ο ΕΜΓΕΣ είχε 

χρονικό ορίηοντα μζχρι το 2013 και αποτελοφςε το χρθματοδοτικό μζςο τθσ ΕΡΓ, 

απευκυνόμενο ςτισ χϊρεσ εταίρουσ (κακϊσ και ςτθ ωςία) με ςτόχο τθν υποςτιριξθ 

τθσ επίτευξθσ των αντικειμενικϊν ςτόχων τθσ ΕΡΓ, δθλαδι των οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν και πολιτικϊν μεταρρυκμίςεων που προωκεί θ Ζνωςθ ςτα 

ςυνεργαηόμενα κράτθ, τθν τομεακι ςυνεργαςία και τθν περιφερειακι ανάπτυξθ. Το 

φψοσ του ποςοφ που παρείχε ο ΕΜΓΕΣ το χρονικό διάςτθμα 2007-2013 για τθν 

υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων ανερχόταν περίπου ςτα 11,1 δισ. €, από τα οποία 

το 95% αφοροφςε εκνικά και πολυεκνικά προγράμματα, ενϊ το 5% αφοροφςε 

προγράμματα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ39. Συνολικά, ο προχπολογιςμόσ που είχε 

ςτθ διάκεςι του ο ΕΜΓΕΣ για όλα τα προγράμματα και τισ πρωτοβουλίεσ το 

διάςτθμα 2007-2013 ιταν κατά 32% αυξθμζνοσ από το ποςά που ιταν διακζςιμα 

για τα προγράμματα TACIS και MEDA το διάςτθμα 2000-200640. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ διαςυνοριακι ςυνεργαςία τθσ ΕΕ με τουσ γειτονικοφσ τθσ 

εταίρουσ προωκείται μζςω τθσ ςτρατθγικισ τθσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ (ΔΣΣ), 

                                                           
37

 Βλζπε Europa, «Το πρόγραμμα TACIS», 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterr
anean_partner_countries/r15006_el.htm (πρόςβαςθ 23-3-2014). 
38

 Βλζπε Europa, «Το πρόγραμμα MEDA», 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterr
anean_partner_countries/r15006_el.htm (πρόςβαςθ 23-3-2014). 
39

 Βλζπε Europa, «Ευρωπαϊκόσ μθχανιςμόσ γειτονίασ και εταιρικισ ςχζςθσ (2007-2013)», 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_
europe_and_central_asia/r17101_el.htm (πρόςβαςθ 23-3-2014). 
40

 Βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «European Neighbourhood and Partnership 
Instrument», http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm 
(πρόςβαςθ 23-3-2014). 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_el.htm
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http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_el.htm
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm


 23 

θ οποία ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ και των γειτόνων τθσ ςε ότι αφορά τα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ. Ο ςτόχοσ 

αυτόσ επιτυγχάνεται μζςω διμερϊν και πολυμερϊν προγραμμάτων που προωκοφν 

τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ ςτισ περιοχζσ κοντά ςτα ςφνορα και τθν 

κοινι δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων. Συνολικά, υπάρχουν 13 

προγράμματα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ που υπάγονται ςτθν ΔΣΣ, εκ των οποίων 

τα 9 αφοροφν εδαφικά ςφνορα, ζνα αφορά καλάςςιο πζραςμα και 3 αφοροφν τισ 

λεκάνεσ τθσ Βαλτικισ, τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ και τθσ Μεςογείου, και το ποςό που 

διατζκθκε τθν περίοδο 2007-2013 για τθν χρθματοδότθςι τουσ ζφτανε τα 950 εκατ. 

€41.  

Επιπλζον, ο ΕΜΓΕΣ περιλαμβάνει τα πολφ ςθμαντικά όργανα του Γραφείου 

Ανταλλαγισ Ρλθροφοριϊν για Τεχνικι Βοικεια (TAIEX), τθσ πρωτοβουλίασ Twinning 

κακϊσ και τθσ SIGMA. Τα δφο πρϊτα αποτελοφν όργανα ςυνεργαςίασ ςτον τομζα 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με τα εταιρικά κράτθ, ενϊ το τρίτο αποτελεί κοινι 

πρωτοβουλία τθσ ΕΕ με τον ΟΟΣΑ. Τα εν λόγω όργανα ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ 

και μεταρρφκμιςθ των κεςμϊν ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΡΓ, ςτθν οποία εντάχκθκαν το 2004, 

2006 και 2008 αντίςτοιχα42.  Το TAIEX δθμιουργικθκε το 1996 από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι και αποτελεί μζςο υποςτιριξθσ των κεςμικϊν οργάνων αναφορικά με τον 

τομζα μεταφοράσ και ενςωμάτωςθσ του κοινοτικοφ κεκτθμζνου. Σε ςχζςθ με τον 

ΕΜΓΕΣ, το TAIEX απευκφνεται ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ΕΡΓ και τθν ωςία, 

με τισ εργαςίεσ του να επικεντρϊνονται υπό τθ μορφι βοικειασ ςτθν κζςπιςθ και 

εφαρμογι των νομοκεςιϊν τουσ ςφμφωνα με τα εκάςτοτε Σχζδια Δράςθσ. Οι 

αιτιςεισ παροχισ βοικειασ προσ το TAIEX προζρχονται από δθμόςιεσ αρχζσ των 

εταιρικϊν κρατϊν, αλλά και από τον ιδιωτικό τομζα43. Οι υπθρεςίεσ που παρζχει το 

TAIEX αφοροφν τθν παροχι βραχυπρόκεςμθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθν εφαρμογι 

τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςτισ ςυνεργαηόμενεσ χϊρεσ, τθν μείωςθ τθσ απόςταςθσ 

μεταξφ των γειτονικϊν κρατϊν και τθσ Ζνωςθσ, τθν παροχι τεχνικισ εκπαίδευςθσ 

και εργαλείων απαραίτθτων για τισ ςχετικζσ διεργαςίεσ επιτιρθςθσ τθσ προόδου ςε 

κάκε εταιρικό κράτοσ κακϊσ και τθν αποςτολι εμπειρογνωμόνων και ειδικϊν ςτισ 

χϊρεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται θ ΕΕ44. Από το 2006, όταν και εντάχκθκε ςτθν ΕΡΓ, 

το TAIEX διαχειρίηεται από κοινοφ από τθν EuropeAid και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

και ζχει δεχκεί περίπου 50 αιτιςεισ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του. Τον Λοφνιο 
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 Βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «Cross-Border Cooperation within the European 
Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)», 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-
border/index_en.htm (πρόςβαςθ 23-3-2014). 
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 Βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «European Neighbourhood and Partnership 
Instrument», http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm (23-3-
2014). 
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 Βλζπε, Europa, «TAIEX (Τεχνικι βοικεια και ανταλλαγι πλθροφοριϊν)», 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/taiex_el.htm (πρόςβαςθ 24-3-2014). 
44

 Βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ , «TAIEX», http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/what-
is-taiex/index_en.htm (πρόςβαςθ 24-3-2014). 
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του 2007, λόγω τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ και τθσ παροχισ τεχνικισ 

υποςτιριξθσ του TAIEX, οι αιτιςεισ είχαν φτάςει περίπου τισ 13045. 

Το Twinning αποτελζςε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου όταν 

δθμιουργικθκε το 1989, και αρχικά είχε ωσ ςτόχο τθν παροχι βοικειασ  ςε 

υποψιφιεσ προσ ζνταξθ ςτθ ΕΕ χϊρεσ να αποκτιςουν τα απαραίτθτα προςόντα και 

εμπειρία ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υιοκετιςουν και να εφαρμόςουν τθν ευρωπαϊκι 

νομοκεςία. Το 2003 το Twinning ζγινε διακζςιμο για μερικζσ από τισ χϊρεσ τθσ 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ και κακϊσ και τθσ Μεςογείου, ενϊ από το 2004 αποτελεί 

τμιμα τθσ ΕΡΓ. Μζςω τθσ εν λόγω πρωτοβουλίασ, αποςκοπείται θ ςυνεργαςία των 

ειδικϊν, προερχόμενων από τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ και των εταίρων τθσ πάνω ςε 

κζματα δθμοςίου τομζα, ςε εναρμόνιςθ με τα εκάςτοτε Σχζδια Δράςθσ46. 

Σε ότι αφορά το SIGMA, αποτελεί, όπωσ προαναφζρκθκε, κοινι πρωτοβουλία 

μεταξφ τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ, θ οποία ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων 

δθμόςιασ διοίκθςθ (ειδικότερα ςτα κοινοβοφλια, υπουργεία, και δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και κεςμοφσ) των χωρϊν τθσ ΕΡΓ. Μζςω των μεκόδων και των εργαλείων 

που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ, όπωσ θ παροχι ςυμβουλευτικοφ ρόλου ςτθν βελτίωςθ 

τθσ νομοκεςίασ, τον ςχεδιαςμό των μεταρρυκμίςεων και τθ ςφνταξθ μελετϊν και 

εκκζςεων, οι ειδικοί τθσ SIGMA αξιολογοφν τα νομικά πλαίςια, τισ μεταρρυκμίςεισ 

και τθν χάραξθ πολιτικϊν ςτο εςωτερικό των γειτονικϊν εταίρων τθσ Ζνωςθσ47. 

Μζςω των δεδομζνων αυτϊν επιχειρείται να προτακοφν οι καλφτερεσ δυνατζσ 

προτάςεισ μεταρρυκμίςεων και πολιτικϊν με ςκοπό τθν ομαλι μετάβαςθ των 

οφελϊν που επικυμεί να παράςχει θ ΕΕ ςτισ χϊρεσ αυτζσ. 

Από το 2014, ο ΕΜΓΕΣ κα αντικαταςτακεί από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Γειτονίασ 

(ΕΜΓ), ο οποίοσ κα λειτουργεί ωσ το κφριο μζςο τθσ ΕΡΓ μζχρι το 2020 και κα ζχει 

ςτθ διάκεςι του προχπολογιςμό που κα φτάνει (και πικανόν να ξεπεράςει) τα 15 

δισ. €. Οι δφο κφριεσ αρχζσ που κα φζρει ο ΕΜΓ είναι τα κίνθτρα επιβράβευςθσ 

όςων εταίρων φζρουν εισ πζρασ τισ προβλεπόμενεσ μεταρρυκμίςεισ (more for 

more), κακϊσ και θ γρθγορότερθ και πιο ευζλικτθ παροχι χρθματοδότθςθσ. Αυτό 

που κακιςτά τον ΕΜΓ αποτελεςματικότερο ςε ςχζςθ με τον προκάτοχό του είναι το 

γεγονόσ ότι το νζο μζςο χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΡΓ παρακάμπτει τα εμπόδια τθσ 

διαδικαςίασ του προγραμματιςμοφ, όπωσ θ πολυπλοκότθτα και ο μεγάλοσ χρόνοσ, 

και επιπλζον εμβακφνει ςτο αμοιβαίο όφελουσ που προκφπτει μζςω τθσ εταιρικισ 

ςυνεργαςίασ, δεδομζνων και των κινιτρων που προκφπτουν από τθν αρχι του more 
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 Βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «TAIEX-helping the EU’s neighbours», 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_en.htm (πρόςβαςθ 24-3-
2014). 
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 Βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «Boosting co-operation through twinning», 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm (πρόςβαςθ 25-3-
2014). 
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 SIGMA, «About SIGMA», http://www.sigmaweb.org/about/ (πρόςβαςθ 25-3-2014). 
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for more. Οι κφριοι ςτόχοι ςτουσ οποίουσ εςτιάηει ο ΕΜΓ είναι φυςικά 

εναρμονιςμζνοι με αυτοφσ τθσ ΕΡΓ, όπωσ θ προϊκθςθ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, του κράτουσ δικαίου, τθσ βιϊςιμθσ δθμοκρατίασ, τθσ χρθςτισ 

διακυβζρνθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και τθσ ςυνεργαςίασ ςε περιφερειακό 

επίπεδο, όπωσ θ διαςυνοριακι ςυνεργαςία. Οι τρόποι που επιχειρεί να το πετφχει 

αυτό είναι48: 

 Διμερι προγράμματα υποςτιριξθσ και χρθματοδότθςθσ μεταξφ τθσ ΕΕ και 

των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ΕΡΓ. 

 Ρολυμερι προγράμματα μεταξφ παραπάνω από δφο ςυνεργαηόμενα κράτθ 

ςχετικά με περιφερειακζσ προκλιςεισ που αφοροφν ζναν αρικμό κρατϊν. 

 Ρρογράμματα τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ ΕΕ και των 

εταίρων τθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ωςίασ). 

 Ο ΕΜΓ αποτελεί ζναν από τουσ πολλοφσ μθχανιςμοφσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ, 

υπαγόμενοσ ςτο Ρολυετζσ Δθμοςιονομικό Ρλαίςιο (ΡΔΡ) για τθν περίοδο 2014-

2020, το οποίο εγκρίκθκε από το Συμβοφλιο τθσ ΕΕ το Δεκζμβριο του 201349. 
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 ENP-Info Centre, «The European Neighbourhood Instrument (ENI)», http://www.enpi-
info.eu/main.php?id=27348&id_type=1 (πρόςβαςθ 26-3-2014). 
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 Βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, «Ρολυετζσ Δθμοςιονομικό Ρλαίςιο», 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.5.2.html, (26-3-
2014). 
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3 - ΕΠΓ: ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ 

3.1-Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

 Ανατολικι Συνεργαςία είναι θ ανατολικι διάςταςθ τθσ ΕΡΓ, και αποτελεί 

πρωτοβουλία τθσ ΕΕ που παρουςιάςτθκε επίςθμα ςτθ ςφνοδο κορυφισ τθσ 

Ρράγασ το Μάιο του 2009. Θ εν λόγω πρωτοβουλία επιχειρεί να φζρει πιο 

κοντά ςτθν Ζνωςθ τουσ 6 ανατολικοφσ γείτονεσ, ιτοι Λευκορωςία, Ουκρανία, 

Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία και Αηερμπαϊτηάν, ςυςφίγοντασ τισ διμερείσ ςχζςεισ 

που ζχει αναπτφξει μεταξφ τουσ. Θ διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ 

των μεταρρυκμιςτικϊν προςπακειϊν των εταίρων, κακϊσ και τθν ςφγκλιςθ των 

οικονομικϊν τουσ ςτα επίπεδα τθσ ΕΕ. Ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργεί θ 

Ανατολικι Συνεργαςία χωρίηεται ςε διμερζσ και πολυμερζσ επίπεδο. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, με τθν διμερι ςυνεργαςία επιχειρείται θ ςφςφιξθ των ςχζςεων τθσ 

ΕΕ με το κάκε εταιρικό κράτοσ, μζςω των Συμφωνιϊν Διαςφνδεςθσ τθσ δθμιουργίασ 

Ελεφκερθσ Ηϊνθσ Συναλλαγϊν. Από τθν άλλθ, οι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ προωκοφν 

τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ τθσ Ζνωςθσ μζςα από τισ 4 κεματικζσ πλατφόρμεσ 

πολιτικϊν 50 . Οι εν λόγω πλατφόρμεσ αντιπροςωπεφουν τουσ κφριουσ τομείσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ ΕΕ και των ανατολικϊν εταίρων τθσ:  

 Ρλατφόρμα 1: Δθμοκρατία, χρθςτι διακυβζρνθςθ και ςτακερότθτα. 

 Ρλατφόρμα 2: Οικονομικι ολοκλιρωςθ και ςφγκλιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ 

πολιτικζσ. 

 Ρλατφόρμα 3: Ενεργειακι αςφάλεια. 

 Ρλατφόρμα 4: Επαφζσ μεταξφ των ανκρϊπων. 

Τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο πραγματοποιοφνται ςυναντιςεισ ςε επίπεδο 

υψθλόβακμων αξιωματοφχων, προκειμζνου να λάβουν χϊρα μεταρρυκμιςτικζσ 

εργαςίεσ πάνω ςε ςχετικοφσ τομείσ πολιτικισ51. Ειδικότερα, ςε ότι αφορά τισ 4 

πλατφόρμεσ πολιτικισ, για το χρονικό διάςτθμα 2014-2017 οι ςτόχοι τουσ 

διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

Στθν πρϊτθ πλατφόρμα (Δθμοκρατία, χρθςτι διακυβζρνθςθ και ςτακερότθτα), οι 

αντικειμενικοί ςτόχοι επιχειροφνται να επιτευχκοφν ςε ςυνεργαςία κυρίωσ με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, τθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν, το Συμβοφλιο τθσ 

Ευρϊπθσ, τον Οργανιςμό για τθ Συνεργαςία και Αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ και τον 

Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ. Οι εταίροι ςτοχεφουν να 
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 ENP-Info Centre, «The Eastern Partnership», http://www.enpi-
info.eu/maineast.php?id_type=2&id=743 (πρόςβαςθ 28-3-2014). 
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 European Union External Action, «The Eastern Partnership Multilateral Platforms», 
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm (πρόςβαςθ 28-3-2014). 
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εμβακφνουν τθν ςυνεργαςία τουσ ςτουσ τομείσ τθσ δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ, 

τθσ δικαιοςφνθσ και των εςωτερικϊν υποκζςεων κακϊσ και τθν αςφάλεια και 

ςτακερότθτα. Αναφορικά με τον τομζα τθσ δθμοκρατικισ δθμοκρατίασ, επιχειρείται 

θ προϊκθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, θ ςυνεργαςία των ςυνθγόρων του 

πολίτθ, θ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ 

και θ παγίωςθ εκλογικϊν ςτάνταρ,  ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε ότι 

αφορά τθν δικαιοςφνθ και τισ εςωτερικζσ υποκζςεισ, ςτοχεφεται θ ολοκλθρωμζνθ 

ςυνεργαςία ςτον ςυνοριακό ζλεγχο ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ με τα ανατολικά 

τθσ κράτθσ, θ αποτελεςματικότερθ λειτουργία του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ, θ 

βελτίωςθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν παροχι αςφλου και τθν 

μετανάςτευςθ, θ καταπολζμθςθ του κυβερνοεγκλιματοσ και θ ςυνεργαςία μεταξφ 

των αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν. Στο πεδίο τθσ αςφάλειασ και τθσ ςτακερότθτασ, οι 

εταίροι επικυμοφν τθν βελτιωμζνθ ςυνεργαςία ςε κζματα πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ 

και αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν και ανκρϊπινων καταςτροφϊν, και τθν ςυνεργαςία ςτα 

πλαίςια τθσ ΕΡΑΑ και τθσ ΚΕΡΡΑ ςε κζματα διεκνοφσ αςφάλειασ52. 

Στθ δεφτερθ πλατφόρμα (Οικονομικι ολοκλιρωςθ και ςφγκλιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ 

πολιτικζσ), επιχειρείται θ οικονομικι και πολιτικι ςυνεργαςία τθσ ΕΕ με τουσ 

ανατολικοφσ τθσ εταίρουσ μζςω των πάνελ και χϊρων εργαςίασ (work areas)53 με 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ βιϊςιμθσ ελεφκερθσ οικονομίασ ςτισ χϊρεσ-εταίρουσ, ενϊ 

θ οικονομικι ολοκλιρωςθ αναμζνεται να επιτευχκεί μζςω των ςυμφωνιϊν 

ελευκζρων ςυναλλαγϊν (DCFTA 54 ), κακϊσ και μζςω τθσ ςυνεργαςίασ και 

εξορκολογιςμοφ ςε τομεακζσ ςυνεργαςίεσ. Τα λεγόμενα πάνελ, προεδρεφονται από 

τουσ αντίςτοιχουσ ςχετικοφσ Επιτρόπουσ τθσ ΕΕ, και αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ 

τομείσ όπου δίνεται βάςθ για ςυνεργαςία με τισ χϊρεσ εταίρουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

το πάνελ για τισ μεταφορζσ ζχει ωσ ςτόχο τθν διαςυνοριακι ςυνεργαςία ςε όλα τα 

μζςα μεταφοράσ, τθν εξαςφάλιςθ αςφαλϊν καλάςςιων, εναζριων και χερςαίων 

μεταφορϊν και να ςυμβάλλει ςτθν δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν για τισ 

μεταφόρζσ ςτα ςυνεργαηόμενα κράτθ. Οι ςτόχοι του πάνελ για τισ μικρομεςαίεσ 

επιχειριςεισ αφοροφν τθν ενίςχυςθ των οικονομικϊν ςχζςεων και τθ βελτίωςθ του 

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ το οποίο κα ευνοιςει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων, κακϊσ και τισ εκνικζσ, περιφερειακζσ και διεκνείσ 

επενδφςεισ. Επιπλζον, επιχειρείται θ εφαρμογι βελτιωμζνων πλθν περιοριςμζων 

κρατικϊν ρυκμίςεων ςτον επιχειρθματικό χϊρο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

διαφάνειασ, τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και τθσ μείωςθσ του διοικθτικοφ βάρουσ, 
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 European Union External Action, «Platform 1-Democracy, Good governance and Stability», 
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/2014_2017/docs/work_programme_2014_2017_platform1
_en.pdf (πρόςβαςθ 30-3-2014). 
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 Τα πάνελ αφοροφν τισ μεταφορζσ, τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, το περιβάλλον και τισ κλιματικζσ 
αλλαγζσ, το εμπόριο, και τθν αγροκαλλιζργεια. Οι χϊροι εργαςίασ εςτιάηουν ςτθ φορολογία και τα 
δθμόςια οικονομικά, τθν αγορά εργαςίασ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ, τθν μακροοικονομικι και 
χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα, κακϊσ και τθν κοινωνία των πλθροφοριϊν και τα ΜΜΕ. 
54

 Deep and Comprehensive Free Trade Agreements. 

http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/2014_2017/docs/work_programme_2014_2017_platform1_en.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/2014_2017/docs/work_programme_2014_2017_platform1_en.pdf


 28 

ςφμφωνα με τθν αρχι «Think Small First»55. Το πάνελ για το περιβάλλον και τισ 

κλιματικζσ αλλαγζσ επιχειρεί να ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι των ςυμφωνιϊν 

διαςφνδεςθσ με τα εταιρικά κράτθ ςε ότι αφορά το κοινοτικό κεκτθμζνο αναφορικά 

με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και των κλιματικϊν αλλαγϊν, κακϊσ επίςθσ 

ςτθ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ 

Συνεργαςίασ. Σε ότι αφορά το πάνελ για το εμπόριο, οι ςτόχοι του ορίηονται με 

βάςθ τθν υποςτιριξθ των εταίρων ςτθν προςπάκειά τουσ και να ενιςχφςουν το 

εμπόριο και τισ ρυκμιςτικζσ πολιτικζσ που το αφοροφν, τθν άρςθ των τεχνικϊν 

εμποδίων, τθ βελτίωςθ τθσ νομοκεςίασ, τθσ διαφάνειασ και τθσ κανονιςτικισ 

ρφκμιςθσ, κακϊσ επίςθσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ ροισ προϊόντων μεταξφ 

τθσ ΕΕ και των εταίρων τθσ. Τζλοσ, το πάνελ αναφορικά με τθν αγροκαλλιζργεια 

ςτοχεφει να ςυμβάλει ςτθν προετοιμαςία και εφαρμογι μακροπρόκεςμων 

ςτρατθγικϊν γεωργικισ και αγροτικισ ανάπτυξθσ, ςτθν δθμιουργία των αναγκαίων 

κεςμικϊν δυνατοτιτων ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, κακϊσ και ςτθν προϊκθςθ 

του εκςυγχρονιςμοφ του γεωργικοφ τομζα, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν 

παραγωγι αςφαλϊν και ποιοτικϊν τροφίμων. Από τθν άλλθ, οι χϊροι εργαςίασ 

χωρίηονται ςε χϊρο εργαςίασ για τθ φορολογία και τα δθμόςια οικονομικά (με 

ςτόχο τθ ςυμβολι ςτθν υλοποίθςθ των ςυμφωνιϊν διαςφνδεςθσ ςτον τομζα τθσ 

φορολογίασ), για τθν αγορά εργαςίασ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ (με ςτόχο τθν 

βελτίωςθ των ςχετικϊν κεςμϊν ςτισ χϊρεσ εταίρουσ προκειμζνου να αναπτφξουν 

πολιτικζσ για βελτιωμζνθ απορρόφθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτθν αγορά 

εργαςίασ), για τθν μακροικονομικι και χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα (με ςτόχο 

να βοθκιςει του εταίρουσ ςτθν πορεία για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν 

μακροοικονομικι και χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα), και για τθν κοινωνία 

πλθροφοριϊν και τα ΜΜΕ (με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτουσ εταίρουσ για τθν 

καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ρυκμιςτικισ πολιτικισ και τθν εφαρμογι τθσ ςτον τομζα 

των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλων μζςων)56. 

Θ τρίτθ πλατφόρμα (Ενεργειακι αςφάλεια) ςτοχεφει να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ 

των προςδοκιϊν τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ ςτο τομζα τθσ ενζργειασ και 

λειτουργεί με βάςθ τα διμερι Σχζδια Δράςθσ που ςυνάπτει θ Ζνωςθ με τουσ 

ανατολικοφσ τθσ εταίρουσ. Θ εν λόγω πλατφόρα ςυγκλικθκε για πρϊτθ φορά τον 

Λοφνιο του 2009 και από τότε ςυνεδριάηει δφο φορζσ κάκε χρόνο, εςτιάηοντασ τα 
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προγράμματα εργαςίασ τθσ για τισ περιόδουσ 2009-2011 και 2012-2013. Το 

πρόγραμμα εργαςίασ για τθν περίοδο 2014-2017 ςυηθτικθκε ςε πρωταρχικό ςτάδιο 

ςτθν 9θ ςυνάντθςθ τθσ τρίτθσ πλατφόρμασ τον Λοφλιο του 2013 ςτο Βίλνιουσ τθσ 

Λικουανίασ, όπου ςυμφωνικθκε θ υιοκζτθςθ των τεςςάρων δραςτθριοτιτων ςτισ 

οποίεσ κα δοκεί ζμφαςθ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνονταν ςτο 

προθγοφμενο πρόγραμμα εργαςίασ τθσ πλατφόρμασ για τθν περίοδο 2011-2013 και 

αφοροφν τθν προςζγγιςθ ενόσ κανονιςτικοφ πλαιςίου, τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, του φυςικοφ αερίου και του πετρελαίου, τον διάλογο των 

ςυμβαλόμενων μερϊν ςτο τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ, και τζλοσ τθ ςυνεργαςία για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ ενόσ 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν πυρθνικι αςφάλεια. Επιπρόςκετα, ςυμφωνικθκε και 

ζνασ πζμπτοσ τομζασ δραςτθριοτιτων που αφορά τουσ ςυμβατικοφσ και μθ 

ςυμβατικοφσ πόρουσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Το εν λόγω πρόγραμμα 

εργαςίασ εγκρίκθκε τελικά ςτθν 10θ ςυνάντθςθ τθσ τρίτθσ πλατφόρμασ τον 

Οκτϊβριο του 2013 ςτισ Βρυξζλλεσ. Ειδικότερα, ςε ότι αφορά τουσ τομείσ 

δραςτθριοτιτων, ο πρϊτοσ τομζασ που αφορά τθν προςζγγιςθ ενόσ κανονιςτικοφ 

πλαιςίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ και προβλζψιμου 

νομικοφ πλαιςίου, ενκαρρφνοντασ τισ μεγάλεσ επενδφςεισ που απαιτοφνται ςτον 

τομζα τθσ ενζργειασ και επιπλζον κα ςυμβάλει ςτθν εξαςφάλιςθ του εφοδιαςμοφ 

τθσ ενζργειασ μζςω του ανοίγματοσ και τθσ απελευκζρωςθσ των αγορϊν. Με τθ 

ςειρά τθσ, θ πανευρωπαϊκι αυτι αγορά κα παρζχει πιο ανταγωνιςτικζσ τιμζσ για 

τουσ πελάτεσ (είτε πρόκειται για νοικοκυριά είτε για επιχειριςεισ). Ο δεφτεροσ 

τομζασ δραςτθριοτιτων, δθλαδι τθσ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, του 

φυςικοφ αερίου και του πετρελαίου, αφορά μια ςταδιακι διαδικαςία όπου κα 

λαμβάνονται υπόψθ τα ςτρατθγικά ςυμφζροντα και οι προτεραιότθτεσ των 

ενδιαφερόμενων μερϊν. Οι ολοκλθρωμζνεσ αγορζσ ςτισ εν λόγω μορφζσ ενζργειασ 

κα επιτρζψουν τθν αυξθμζνθ ανταγωνιςτικότθτα και κα εξαςφαλίςουν τον 

ενεργειακό εφοδιαςμό. Επιπλζον, κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν βελτίωςθ των 

ενεργειακϊν υποδομϊν ςτισ χϊρεσ εταίρουσ και επιπρόςκετα προβλζπεται θ 

εξζταςθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων για τθν ενζργεια μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Στον 

τομζα δραςτθριότθτασ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ, θ προςαρμογι των ςυςτθμάτων παραγωγισ, μετάδοςθσ και διανομισ 

κρίνεται απαραίτθτθ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία των μεγάλων ενεργειακϊν 

δυνανατοτιτων από μεταβλθτζσ ανανεϊςιμεσ πθγεσ. Επιπλζον, αν οι εγχϊριεσ 

πθγζσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ αξιοποιθκοφν ςτο μζγιςτο βακμό, κα μποροφςαν να 

ςυμβάλουν ςτθν αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, δεδομζνθσ τθσ μείωςθσ 

τθσ εξάρτθςθσ από ειςαγόμενα ορυκτά καφςιμα. Ο τομζασ δραςτθριότθτασ που 

αφορά τθ ςυνεργαςία για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ ενόσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

για τθν πυρθνικι αςφάλεια, προβλζπει τθν διατιρθςθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου 

πυρθνικισ αςφάλειασ για τθν ΕΕ και τουσ εταίρουσ τθσ, δεδομζνου του γεγονότοσ 

ότι θ Ζνωςθ και αρκετζσ από τισ χϊρεσ εταίρουσ τθσ χρθςιμοποιοφν τθν πυρθνικι 
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ενζργεια, ενϊ άλλεσ από τισ χϊρεσ αυτζσ ςχεδιάηουν να καταςκευάςουν πυρθνικό 

ςτακμό ενζργειασ κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον. Επιπλζον, μολονότι οι αποφάςεισ για 

τθ χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ αφοροφν κάκε κράτοσ ξεχωριςτά, ζνα 

ενδεχόμενο ατφχθμα μπορεί να ζχει επιπτϊςεισ και ςε τριγφρω χϊρεσ. Στα πλαίςια 

αυτοφ του τομζα δραςτθριότθτασ, θ ΕΕ ςκοπεφει να ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ 

Ανατολικισ Συνεργαςίασ για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και τισ νομικζσ πρωτοβουλίεσ 

αναφορικά με τθν πυρθνικι αςφάλεια και τθν διαχείρθςθ των πυρθνικϊν 

αποβλιτων. Τζλοσ, ςτον επιπλζον τομζα δραςτθριοτιτων που πρόςκεςαν τα μζλθ 

τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ ςτθν τρίτθ πλατφόρμα, αυτόν που αφορά τουσ 

ςυμβατικοφσ και μθ ςυμβατικοφσ πόρουσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, 

ςυμφωνικθκε θ διενζργεια παρουςιάςεων για τισ νομοκετικζσ και ρυκμιςτικζσ 

πτυχζσ τθσ εκμετάλευςθσ του πετρελαίου και του φυςικοφ αερίου, ςτα πλαίςια των 

ςυναντιςεων τθσ πλαφόρμα ι μζςω ειδικϊν ςεμιναρίων. Θ εν λόγω ανταλλαγι 

τεχνογνωςίασ κα μποροφςε να καλφπτει κζματα όπωσ τα πρότυπα αςφάλειασ για 

τθν εξεφρεςθ και τθν παραγωγι και κζματα ρφκμιςθσ και διαφάνειασ για τθν 

πρόςβαςθ ςτισ εν λόγω πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ. Επιπλζον ζμφαςθ κα δίνεται ςε 

καινοτόμα τεχνολογία για τθν παραγωγι αλλά και τθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ 

αντίκτυπου, κακϊσ και ςε μθ ςυμβατικοφσ πόρουσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, 

οι οποίοι μποροφν να ζχουν ςθμαντικζσ ανεκμετάλευτεσ δυνατότεσ ςε μερικζσ 

χϊρεσ εταίρουσ57. 

Τζλοσ, θ τζταρτθ πλατφόρμα «Επαφζσ μεταξφ ανκρϊπων» ςκοπεφει να ςυμβάλει 

ςτθν προϊκθςθ των ευρωπαϊκϊν αξιϊν, τθν πολιτικι ςτακερότθτα, τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. Το ζργο που επιτυγχάνεται ςτο πολυμερζσ 

επίπεδο ςυνεργαςίασ τθσ πλατφόρμασ ςυμπλθρϊνει τισ ςυμφωνίεσ και δράςεισ ςε 

διμερζσ επίπεδο (πχ τισ Συμφωνίεσ Διαςφνδεςθσ), ενϊ οι δράςεισ ςε πολυμερζσ και 

διμερζσ επίπεδο ενιςχφουν θ μία τθν άλλθ. Το πρόγραμμα εργαςίασ για τθν περίοδο 

2014-2017 ςυμφωνικθκε το Νοζμβριο του 2013 και κα ακολουκιςει τουσ ςτόχουσ 

που περιγράφθκαν ςτο πρόγραμμα τθσ προθγοφμενθσ περιόδου 2012-2013, 

ςυνεχίηοντασ τθν ςυνεργαςία τθσ ΕΕ με τουσ εταίρουσ τθσ ςτα πεδία τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ νεολαίασ, τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ, του πολιτιςμοφ, των 

οπτικοακουςτικϊν μζςων και τθσ κοινωνίασ πλθροφοριϊν. Ρροβλζπεται θ 

μεςοπρόκεςμθ ανακεϊρθςθ τθσ προόδου του προγράμματοσ εργαςίασ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, επιχειρείται θ βελτίωςθ των 

ικανοτιτων των μακθτϊν/φοιτθτϊν και ερευνθτϊν μζςω προγραμμάτων, κακϊσ 

επίςθσ και θ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ ανϊτερθσ/ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ των 

χωρϊν τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ. Στον τομζα τθσ ζρευνασ, θ ΕΕ επιχειρεί να 

αυξιςει τθν ςυμμετοχι των χωρϊν τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ ςτα κοινοτικά 

                                                           
57

 European Union External Action, «Platform 3-Energy Security», 
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/2014_2017/docs/work_programme_2014_2017_platform3
_en.pdf (πρόςβαςθ 7-4-2014). 

http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/2014_2017/docs/work_programme_2014_2017_platform3_en.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/2014_2017/docs/work_programme_2014_2017_platform3_en.pdf
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προγράμματα ερευνϊν, ενϊ μζςω του τομζα που αφορά τθν νεολαία επιχειρείται θ 

παροχι ευκαιριϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Συνεργαςίασ να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ του 

νζου προγράμματοσ Erasmus+ και απευκφνονται ςε φοιτθτζσ. Στο πεδίο του 

πολιτιςμοφ και των οπτικοακουςτικϊν μζςων, ωσ ςτόχο ορίηεται θ ςυμμετοχι των 

χωρϊν τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ ςτο πρόγραμμα Creative Europe58 για τθν 

προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των καλλιτεχνϊν και τθν ενίςχυςθ των ςχετικϊν 

δθμόςιων πολιτικϊν. Τζλοσ, μζςω του τομζα τθσ κοινωνίασ πλθροφοριϊν 

επιχειρείται θ ευαιςκθτοποίθςθ για το πρόγραμμα Horizon 202059 και θ ενίςχυςθ 

θλεκτρονικϊν υποδομϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ζρευνα60. 

Σε ότι αφορά τθν χρθματοδότθςθ τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ, οι χϊρεσ που 

ςυμμετζχουν ςε αυτι ζλαβαν για το διάςτθμα 2010-2013 ςυνολικά 600 εκατ. €, τα 

οποία δόκθκαν ςταδιακά ςε δόςεισ ανά ζτοσ. Τα χριματα αυτά προορίηονται για 

τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ, και διατείκενται ωσ εξισ: 

 Υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων ςτισ ανατολικζσ χϊρεσ εταίρουσ μζςω των 

προγραμμάτων CIB61 (175 εκατ. €). 

 Ριλοτικά προγράμματα περιφερειακισ ανάπτυξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

περιφερειακϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων (7 εκατ. €). 

 Ζμφαςθ ςτθ δθμοκρατία, τθ διακυβζρνθςθ και ςτακερότθτα, τθν οικονομικι 

ολοκλιρωςθ και ςφγκλιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, τθν ενεργειακι 

αςφάλεια και τισ επαφζσ μεταξφ των ανκρϊπων, με ςτόχο να φζρει τουσ 

εταίρουσ πιο κοντά ςτθν ΕΕ (350 εκατ. €). 

Συνολικά, τα ποςά που διατζκθκαν ςτθν Ανατολικι Συνεργαςία αντιςτοιχοφν ςτο 

1/4 τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ που διζκεςε θ ΕΕ ςτισ χϊρεσ εταίρουσ τθσ για το 

διάςτθμα 2010-201362. 
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 Το πρόγραμμα Creative Europe τθσ ΕΕ προωκεί τον πολιτιςμό και τισ τζχνεσ. Για περιςςότερα 
βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «Creative Europe», http://ec.europa.eu/culture/creative-
europe/index_en.htm (πρόςβαςθ 7-4-2014). 
59

 Το Horizon 2020 είναι το μεγαλφτερο πρόγραμμα για ζρευνα και καινοτομία τθσ ΕΕ. Για 
περιςςότερα βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «What is Horizon 2020», 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 (πρόςβαςθ 7-4-2014). 
60

 European Union External Action, «Platform 4-Contacts between people», 
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/2014_2017/docs/work_programme_2014_2017_platform4
_en.pdf (πρόςβαςθ 7-4-2014). 
61

 Τα προγράμματα Comprehensive Institution Building αποτελοφν πρωτοβουλία τθσ Ανατολικισ 
Συνεργαςίασ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ των ανατολικϊν εταίρων ςτθν ενίςχυςθ των κεςμικϊν τουσ 
οργάνων που ςυμμετζχουν ςτθν διαπραγμάτευςθ και εφαρμογι των Συμφωνιϊν Διαςφνδεςθσ. Για 
περιςςότερα βλζπε ιςτοςελίδα Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «Comprehensive Institution Building in the 
framework of the Eastern Partnership», 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/cib_en.htm 
(πρόςβαςθ 7-4-2014). 
62

 Enpi-Info Centre, «The Eastern Partnership», http://www.enpi-
info.eu/maineast.php?id_type=2&id=743 (πρόςβαςθ 7-4-2014). 
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3.2-ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑ ΦΕΔΙΑ ΔΡΑΗ 
 

ΕΠΓ – Ανατολικοί Εταίροι 

Φώρα 
Συμφωνία 

Διαςφνδεςθσ 

Συμφωνία 
Συνεργαςίασ και 
Εταιρικισ Σχζςθσ 

Σχζδιο Δράςθσ 

Αζερμπαΰτζάν Διαπραγματεφςεισ 1999 2006 

Αρμενία Διαπραγματεφςεισ 1999 2006 

Γεωργία 2013 1999 2006 

Λευκορωςία - 
1995  

(δεν επικυρϊκθκε) 
- 

Μολδαβία 2013 1998 2005 

Ουκρανία 

2012  
(το 2013 θ 
κυβζρνθςθ 

αποφάςιςε να 
αναβάλει τθν 
επικφρωςθ) 

1998 

Ατηζντα 
Διαςφνδεςθσ με 

ςτόχο τθν 
υιοκζτθςθ τθσ 

Συμφωνίασ 
Διαςφνδεςθσ, θ 

οποία ξεκίνθςε το 
2009 και 

ανανεϊκθκε το 
2013 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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ε τθν διεφρυνςθ του 2004 ςθμειϊκθκε αλλαγι των γεωγραφικϊν, 

πολιτικϊν και οικονομικϊν όρων τθσ ΕΕ, κακϊσ θ Ζνωςθ ψιλάφιηε πλζον 

τισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ και του Καυκάςου. Θ γεωγραφικι 

κζςθ του Αηερμπαϊτηάν κακιςτά τθ χϊρα ωσ ζνα ςθμαντικό ςταυροδρόμι για τθν 

μεταφορά ενζργειασ από τθν Αςία ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ επίςθσ και για τθν 

περιφερειακι αςφάλεια τθσ ευρφτερθ περιοχισ. Θ ςυνεργαςία του Αηερμπαϊτηάν με 

τθν ΕΕ ςτα πλαίςια τθσ ΕΡΓ προςφζρει τθν ευκαιρία για περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ 

οικονομικισ αλλθλεξάρτθςθσ των δφο πλευρϊν και παράλλθλα ςυμβάλει ςτθν 

ανάπτυξθ ενόσ περιβάλλοντοσ ςτακερότθτασ και αςφάλειασ. Ιδθ από το 1999, το 

Αηερμπαϊτηάν, όπωσ και οι υπόλοιπεσ χϊρεσ του Καυκάςου, πζραςε ςε ζνα πρϊτο 

ςτάδιο ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕ, κακϊσ τζκθκε ςε ιςχφ θ Συμφωνία Συνεργαςίασ και 

Εταιρικισ Σχζςθσ, θ οποία λειτοφργθςε ωσ το βαςικό πλαίςιο για τθν ςυνεργαςία 

μεταξφ των δφο πλευρϊν. Το 2006, οι Βρυξζλλεσ και το Μπακοφ δεςμεφονται μζςω 

του Σχζδιου Δράςθσ, το οποίο ειςιγαγε ταυτόχρονα τθ χϊρα του Καυκάςου ςτθν 

ΕΡΓ. Το Σχζδιο Δράςθσ υπογραμμίηει τισ ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ ςτουσ τομείσ 

που χριηουν μεταρρυκμίςεων, ενκαρρφνει τθν ςφγκλιςθ του Αηερμπαϊτηάν με τισ 

ευρωπαϊκζσ δομζσ και αποτελεί τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα οικοδομθκεί θ 

ολοκλιρωςθ, βαςιςμζνθ ςτθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των οικονομικϊν 

κανονιςμϊν. Θ κυβζρνθςθ του Αηερμπαϊτηάν κλικθκε, μζςω του Σχεδίου Δράςθσ, 

να αναλάβει τθν εφαρμογι πολιτικϊν και μζτρων για τθν προαγωγι του εμπορίου, 

των επενδφςεων και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, όπωσ επίςθσ και τθν μείωςθ τθσ 

φτϊχειασ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Οι τομείσ προτεραιοτιτων που υπογράμμιηε το Σχζδιο Δράςθσ αφοροφςαν: 

 Ενίςχυςθ του διπλωματικοφ διαλόγου για τθν ειρθνικι επίλυςθ τθσ 

ςφγκρουςθσ ςτο Νάγκορνο-Καραμπάχ. 

 Ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν χϊρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθν διεξαγωγι 

δίκαιθσ και διαφανοφσ εκλογικισ διαδικαςίασ με βάςθ τα διεκνι πρότυπα. 

 Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, των κεμελιωδϊν 

ελευκεριϊν και του κράτουσ δικαίου, με βάςθ τισ διεκνείσ δεςμεφςεισ του 

Αηερμπαϊτηάν ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, τον ΟΑΣΕ και τον ΟΘΕ. 

 Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και επενδυτικοφ κλίματοσ, ιδιαίτερα με τθν 

ενίςχυςθ τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ. 

 Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των τελωνείων. 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΣΖΑΝ

•1999: Τίκεται ςε ιςχφ θ Συμφωνίασ Συνεργαςίασ και Εταιρικισ Σχζςθσ.

•2006: Ζγκριςθ του Σχεδίου Δράςθσ.

•2010: Ζναρξθ διαπραγματεφςεων για τθν υπογραφι τθσ Συμφωνίασ 
Διαςφνδεςθσ.

•2013: Υπογραφι τθσ Συμφωνίασ διευκόλυνςθσ χοριγθςθσ βίηα.

Μ 
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 Υποςτιριξθ ιςορροπθμζνθσ και βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, με 

ιδαίτερθ ζμφαςθ ςτθν διαποικίλθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, τθν 

αναβάκμιςθ των αγροτικϊν περιοχϊν, τθ μείωςθτθσ φτϊχειασ και τθσ 

ςυνοχισ ςυνοχισ. Επιπλζον, προβλεπόταν θ προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 Ρεραιτζρω ςφγκλιςθ τθσ οικονομικισ νομοκεςίασ και των διοικθτικϊν 

πρακτικϊν. 

 Ενίςχυςθ τθσ διμεροφσ ενεργειακισ ςυνεργαςίασ τθσ ΕΕ με το Αηερμπαϊτηάν 

και τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ για τισ μεταφορζσ. 

 Αναβάκμιςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο τθσ δικαιοςφνθσ, ελευκερίασ και 

αςφάλειασ. 

Το Σχζδιο Δράςθσ κακοδθγεί τισ εργαςίεσ τθσ ΕΕ με το Αηερμπαϊτηάν ςτο πλαίςιο τθσ 

ΕΡΓ, και αν υπάρξει θ ανάγκθ για υιοκζτθςθ περαιτζρω δεςμευτικϊν μζτρων, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα προτείνει ςτο Συμβοφλιο τθσ ΕΕ τθν ψιφιςθ των 

απαραίτθτων οδθγιϊν63. Θ επίβλεψθ τθσ τιρθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ γίνεται από 

τα κοινά ςϊματα που ςυςτάκθκαν από τθν Συμφωνία Συνεργαςίασ και Εταιρικισ 

Σχζςθσ του 1999, ενϊ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αναλάβει τθν ζκδοςθ αναφορϊν 

προόδου που ςθμειϊνει θ χϊρα ςτισ προβλεπόμενεσ μεταρρυκμίςεισ64. 

Το 2013 θ ςυμμετοχι του Αηερμπαϊτηάν ςτθ Σφνοδο Κορυφισ τθσ Ανατολικισ 

Συνεργαςίασ, που ζλαβε χϊρα ςτο Βίλνιουσ, ςυνζπεςε με τθν υπογραφι τθσ 

Συμφωνίασ για τθ  διευκόλυνςθ των κεωριςων (βίηα) και ζδειξε πωσ υπάρχει 

προοπτικι για περαιτζρω ανάπτυξθ των ςχζςεων με τθν ΕΕ. Επίςθσ, όπωσ 

κατζγραψε θ αναφορά προόδου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, το 2013  ςυνεχίςτθκαν 

οι διαπραγματεφςεισ για τθν υπογραφι τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ και τθν 

Στρατθγικι Συνεργαςία Ενζργειασ65. Σε ό,τι αφορά τθν ενεργειακι ςυνεργαςία, 

αυτι προχϊρθςε ςε μεγάλο βακμό το 2013, με ςθμαντικά βιματα να ςθμειϊνονται 

αναφορικά με τθν καταςκευι του Νότιου Διαδρόμου Ενζργειασ, ο οποίοσ 

προβλζπεται να ενιςχφςει τθν ενεργειακι αςφάλεια τθσ Ευρϊπθσ66. Ωςτόςο, ςε 

αντίκεςθ με τα παραπάνω κετικά δείγματα, ςθμειϊκθκε χαμθλι πρόοδοσ ςε 

κζματα δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ και τισ μεταρρυκμίςεισ που αφοροφν τα 

ανκρϊπινα δικαίωματα. Λδιαίτερα, θ διεξαγωγι των προεδρικϊν εκλογϊν 

δθμιοφργθςε ςοβαρζσ ανθςυχίεσ για τθ φερεγγυότθτα τθσ διαδικαςίασ67. Επιπλζον, 

ςθμαντικά προβλιματα αναφζρκθκαν αναφορικά με τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, 
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 EU/Azerbaijan Action Plan, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/azerbaijan_enp_ap_final_en.pdf ( πρόςβαςθ 23-5-
2014). 
64

 Π.π. 
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 European Commission MEMO, «ENP Country Progress Report 2013-Azerbaijan», Brussels, 27 March 
2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm (πρόςβαςθ 23-5-2014). 
66

 Π.π. 
67

 Π.π. 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/azerbaijan_enp_ap_final_en.pdf
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του ςυνζρχεςκαι και του ςυνεταιρίηεςκαι68. Με βάςθ τα παραπάνω, θ Επιτροπι 

καλεί ςτθν αναφορά τθσ τθν κυβζρνθςθ του Αηερμπαϊτηάν να ςυνεχίςει τθν 

εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα που είχε υιοκετθκεί 

το Δεκζμβριο του 2011 και να ενιςχφςει τισ προςπάκειεσ ςτθν διερεφνθςθ των 

υποκζςεων που αφοροφν απειλζσ και δολοφονίεσ δθμοςιογράφων και ακτιβιςτϊν. 

Επίςθσ, τονίηεται θ ανάγκθ για ςυνζχιςθ των μεταρρυκμίςεων ςτο δικαςτικό ςϊμα 

τθσ χϊρασ, κακϊσ επίςθσ και για τθν υιοκζτθςθ του Ρρογράμματοσ Δικαςτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ 2014-2020. Επιπρόςκετα, θ Επιτροπι καλεί το Μπακοφ να 

εφαρμόςει το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ κατά τθσ Διαφκοράσ 2012-2015, να 

ευκυγραμμίςει τισ πολιτικζσ των νομοκετικϊν και κεςμικϊν πλαιςίων τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ του Αηερμπαϊτηάν με τθν Ευρωπαϊκι Χάρτα για τθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, και τζλοσ, να προωκιςει τισ δραςτθριότθτεσ αποκατάςταςθσ τθσ 

ειρινθσ ςτθν περιοχι του Νάγκορνο-Καραμπάχ69. 
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ισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ μετά τθν ανεξαρτθτοποίθςι τθσ, θ Αρμενία 

αντιμετωπίηει πολιτικά προβλιματα ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, τα οποία 

εμποδίηουν τθν ομαλι λειτουργία των κεςμϊν και δυςχεραίνουν τθν 

κοινωνία πολιτϊν. Επιπλζον, θ περιοχι του Νάγκορνο-Καραμπάχ αποτελεί το μιλον 

τθσ ζριδοσ ςτισ εξωτερικζσ ςχζςεισ τθσ χϊρασ με το γειτονικό Αηερμπαϊτηάν, το 

οποίο προβάλλει αξιϊςεισ ςτθν εν λόγω περιοχι. Θ Αρμενία ζδειξε πωσ επικυμεί να 

αντιμετωπίςει τα προβλιματα με τα οποία βρίςκεται αντιμζτωπθ, λαμβάνοντασ 

εξωτερικι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ, γεγονόσ που εκφράςτθκε από τθν ςφναψθ 

τθσ Συμφωνίασ Συνεργαςίασ και Εταιρικισ Σχζςθσ με τθν ΕΕ. Τθν εν λόγω ςυμφωνία 

ακολοφκθςε θ υπογραφι του Σχεδίου Δράςθσ, το οποίο κατζςτθςε τθν ΕΡΓ ωσ το 

κφριο πλαίςιο ςχζςεων ςυνεργαςίασ  μεταξφ τθσ ΕΕ και τθσ Αρμενίασ. Το Σχζδιο 

Δράςθσ τζκθκε ςε ιςχφ το 2006, και ζκετε προτεραιότθτεσ μεταρρυκμίςεων οι 

οποίεσ επεκτείνονταν πζρα από το εφροσ που κάλυπτε θ Συμφωνία Συνεργαςίασ και 

Εταιρικισ Σχζςθσ του 1999. Ριο ςυγκεκριμζνα, το Σχζδιο Δράςθσ προζβλεπε: 

 Ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν δομϊν τθσ Αρμενίασ, του κράτουσ δικαίου, 

κακϊσ και τθ μεταρρφκμιςθ του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ απάτθσ και τθσ διαφκοράσ. 

 Ενίςχυςθ του ςεβαςμοφ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ 

ελευκερίεσ, με βάςθ τισ διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ Αρμενίασ ςτο Συμβοφλιο 

τθσ Ευρϊπθσ, τον ΟΑΣΕ και τον ΟΘΕ. 

 Ενκάρρυνςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και ενίςχυςθ των προςπακειϊν για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ. 

 Βελτίωςθ του επενδυτικοφ κλίματοσ και ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ για 

ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ τομζα. 

 Ρεραιτζρω ςφγκλιςθ τθσ οικονομικισ νομοκεςίασ και των διοικθτικϊν 

πρακτικϊν. 

 Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Συμβολι ςτθν ειρθνικι επίλυςθ των ςυγκροφςεων ςτθν περιοχι του 

Νάγκορνο-Καραμπάχ. 

 Ενίςχυςθ των προςπακειϊν ςτο πεδίο τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. 
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Θ τιρθςθ των παραπάνω πρωτοβουλιϊν προβλζφκθκε να παρακολουκείται από τα 

κοινά ςϊματα που είχαν ςυςτακεί από τθν Συμφωνία Συνεργαςίασ και Εταιρικισ 

Σχζςθσ του 1999, ενϊ προβλεπόταν θ ανακεϊρθςι τουσ όπου κα κρινόταν 

αναγκαίο, για τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του Σχεδίου Δράςθσ70. 

Το Ερεβάν προϊκθςε τισ μεταρρυκμίςεισ ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ είχε 

ςυμφωνθκεί ςτα πλαίςια τθσ ΕΡΓ και το 2013 θ ΕΕ επικφρωςε μαηί με τθν Αρμενία 

τισ Συμφωνίεσ για διευκόλυνςθ παροχισ βίηα και επανεςδοχισ, οι οποίεσ τζκθκαν 

ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου2014. Θ αναφορά προόδου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για 

το ζτοσ 2013 ανζφερε ότι ζχει δοκεί αρκετι ζμφαςθ ςε ηθτιματα που αφοροφν τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ, ενϊ θ διεξαγωγι των 

προεδρικϊν εκλογϊν τον Φεβρουάριο χαρακτθρίηεται ικανοποιθτικι ςε ό,τι αφορά 

τθ δθμοκρατικότθτα71. Ωςτόςο, παρά τισ μεταρρυκμίςεισ, θ δυςπιςτία για το 

δικαςτικό ςφςτθμα παραμζνει ςε αρκετά μεγάλο βακμό και δεν ςθμειϊκθκαν 

αποτελζςματα ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ. Επιπλζον, καταγράφκθκαν 

αναφορζσ για χριςθ βαςανιςτθρίων από τισ αςτυνομικζσ αρχζσ. Επιπροςκζτωσ, 

ςτθν αναφορά τθσ, θ Επιτροπι κατζγραψε τθ χαμθλι πρόοδο αναφορικά με τθν 

ελευκερία και τον πλουραλιςμό ςτο χϊρο των ΜΜΕ72. Με βάςθ τθν αναφορά τθσ, θ 

Επιτροπι καλεί τθν αρμενικι κυβζρνθςθ να ενιςχφςει τισ προςπάκειεσ τθσ ςτισ 

μεταρρυκμίςεισ, τονίηοντασ τθν ανάγκθ για τθν προςταςία και ςυνεργαςία με τθν 

κοινωνία πολιτϊν, τθν ολοκλιρωςθ του νομοςχεδίου για τθν ελευκερία ςυνείδθςθσ 

και κρθςκείασ, και τθν υιοκζτθςθ μιασ ςυνεκτικοφσ νομοκεςίασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων73. Επιπλζον, κρίνεται αναγκαία θ ςυνζχιςθ τθσ 

μεταρρυκμιςτικισ προςπάκειασ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, του δικαςτικοφ ςϊματοσ και 

των αςτυνομικϊν αρχϊν, ενϊ υπογραμμίηεται θ ανάγκθ να διαςφαλιςτεί θ 

πρόςβαςθ των εκπροςϊπων τθσ ΕΕ ςτο Νάγκορνο-Καραμπάχ για τθν ομαλι 

πολιτικι μετάβαςθ τθσ περιοχισ74. 
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όλισ απζκτθςε τθν ανεξαρτθςία τθσ το 1991, θ Γεωργία τζκθκε 

αντιμζτωπθ με το ηιτθμα τθσ Αμπχαηίασ, μιασ περιοχισ ςτο εςωτερικό 

τθσ χϊρασ, θ οποία αξίωνε τθν απόςχιςι τθσ από τθν γεωργιανι 

κυριαρχία. Με μια ςειρά πολιτικϊν προβλθμάτων να εξακολουκοφν να ακολουκοφν 

τθ χϊρα ςτθν αυγι του 21ου αιϊνα, θ Γεωργία εξζφραςε πολλζσ φορζσ τθν επικυμία 

τθσ να ςυνεργαςτεί με τθν ΕΕ, κακϊσ επίςθσ να ενταχκεί ςτο ΝΑΤΟ, κζλοντασ να 

αποτινάξει τθν παραδοςιακι επιρροι τθσ Μόςχασ. Μζςω τθσ ΕΡΓ θ Γεωργία βλζπει 

τθν ευκαιρία να δθμιουργιςει ενιςχυμζνεσ μορφζσ πολιτικισ, οικονομικισ και 

πολιτιςτικισ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕ, ενϊ από τθν πλευρά τθσ, θ Ζνωςθ λαμβάνει 

υπόψθ τθν επικυμία τθσ χϊρασ του Καυκάςου και για αυτό καλωςόριςε τθν 

ετοιμότθτά τθσ Τιφλίδασ να αναλάβει τθν προςπάκεια με τθν υπογραφι του 

Σχεδίου Δράςθσ και τθν ζγκριςι του το 2005. Θ περαιτζρω αναβάκμιςθ των 

ςχζςεων τθσ ΕΕ με τθν Γεωργία κα εξαρτθκεί από τον βακμό αφοςίωςθσ τθσ 

Τιφλίδασ ςτισ κοινζσ αξίεσ και τθν ικανότθτά τθσ να εφαρμόςει τισ ςυμφωνθμζνεσ 

μεταρρυκμίςεισ, ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ αρχζσ και νόρμεσ. Θ εφαρμογι του 

Σχεδίου Δράςθσ εξυπθρετοφςε ςτθν εφαρμογι των προβλεπόμενων τθσ Συμφωνίασ 

Εταιρικισ Σχζςθσ και Συνεργαςίασ που υπζγραψαν οι δφο πλευρζσ τα προθγοφμενα 

χρόνια, δθμιουργοφςε δεςμοφσ ςε νζα πεδία ςυνεργαςίασ και ενκάρρυνε τθν 

ςυνολικι προςπάκεια τθσ Γεωργίασ για περαιτζρω ολοκλιρωςθ με τισ ευρωπαϊκζσ 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ δομζσ. Το 2005 μάλιςτα, πραγματοποιικθκε θ 

ευρωπαϊκι επιχείρθςθ EUJUST-Themis ςτθν Γεωργία, με ζργο τθν υποςτιριξθ ςτθν 

προςπάκεια τθσ χϊρασ να μεταρρυκμίςει τον τομζα τθσ δικαιοςφνθσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, το Σχζδιο Δράςθσ ζκετε προτεραιότθτεσ, μερικζσ από τισ οποίεσ 

ςυμβαδίηουν με τθν Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ και Συνεργαςίασ του 1999: 

 Ενίςχυςθ του κράτουσ δικαίου, των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και του 

ςεβαςμοφ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.  

 Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και επενδυτικοφ κλίματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφανοφσ διαδικαςίασ ιδιωτικοποίθςθσ και 

ςυνζχιςθ του αγϊνα κατά τθσ διαφκοράσ. 

 Ενκάρρυνςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, ενίςχυςθ των προςπακειϊν για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

ΓΕΩΡΓΙΑ
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 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ δικαιοςφνθσ, ελευκερίασ και 

αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κεμάτων που αφοροφν τθν 

διαχείρθςθ των ςυνόρων. 

 Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. 

 Ρροϊκθςθ τθσ ειρθνικισ επίλυςθσ των εςωτερικϊν ςυγκροφςεων (Αμπχαηία 

και Νοτια Οςςετία). 

 Συνεργαςία ςε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ και πολιτικισ αςφάλειασ. 

 Συνεργαςία ςτθν μεταφορά ενζργειασ και ανάπτυξθ υποδομϊν για τθν 

διαςφάλιςι τθσ. 

Θ πρόοδοσ τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ αποτελεί ευκφνθ των ςωμάτων που 

ζχουν ςυςτακεί από τθν Συμφωνία Εταιρικι Σχζςθσ και Συνεργαςίασ του 1999, ενϊ 

θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςιεφει αναφορζσ για τθν ςυντελεςκείςα πρόοδο ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα, για τισ οποίεσ θ κυβζρνθςθ τθσ Γεωργίασ καλείται να 

παρζχει πλθροφορίεσ. Το Σχζδιο Δράςθσ ανακεωρείται τακτικά, ϊςτε να μπορεί να 

εξυπθρετεί καλφτερα τισ ανάγκεσ για τθν εφαρμογι των προτεραιοτιτων75. 

Θ ςυμμετοχι τθσ Γεωργίασ ςτθν ΕΡΓ παρζχει νζεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και 

ςυνεργαςίασ για τθν χϊρα. Ειδικότερα, μζςω τθσ ανάπτυξθσ των μθχανιςμϊν για 

πολιτικό διάλογο διευρφνεται θ πολιτικι ςυνεργαςία. Επιπλζον, εμβακφνονται οι  

οικονομικζσ και εμπορικζσ ςχζςεισ με τθν ΕΕ, ενϊ θ Γεωργία αποκτά δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα που προωκοφν τθν πολιτιςμικι, 

περιβαλλοντικι και επιςτθμονικι ςυνεργαςία. Από τθν πλευρά τθσ, θ ΕΕ ζχει 

δεςμευτεί για τθν διευκζτθςθ των ςυγκροφςεων ςτο εςωτερικό τθσ Γεωργίασ, και 

επιπλζον, μζςω τθσ ΕΡΓ δθμιουργοφνται πικανότθτεσ για ςτενότερθ ςυνεργαςία 

ςτο πεδίο τθσ εξωτερικισ πολιτικισ και άμυνασ, ςε κζματα διαχείρθςθσ κρίςεων, 

κακϊσ και τθσ περιφερειακισ ςτακερότθτασ, όπωσ φάνθκε από τθν πολιτικι 

παρζμβαςθ τθσ ΕΕ ςτον πόλεμο τθσ Γεωργίασ με τθ ωςία το 2008 και τθν 

επακόλουκθ αποςτολι επίβλεψθσ EUMM-Georgia. Επιπρόςκετα, θ Γεωργία 

απολαμβάνει τθν υποςτιριξθ τθσ ΕΕ ςε κζματα ςυνοριακοφ ελζγχου, 

μετανάςτευςθσ και μεταρρφκμιςθσ των δικαςτικϊν και αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν. 

Για τθν πετυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του Σχεδίου Δράςθσ, θ χϊρα του Καυκάςου 

λαμβάνει αυξθμζνθ οικονομικι υποςτιριξθ μζςω του ΕΜΓΕΣ/ΕΜΓ.  

Το 2013 ο διάλογοσ μεταξφ τθσ ΕΕ με τθν κυβζρνθςθ τθσ Γεωργίασ ιταν αρκετά 

προχωρθμζνοσ, κακϊσ τον Λοφλιο ολοκλθρϊκθκαν οι μεταξφ τουσ 

διαπραγματεφςεισ για τθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ηϊνθσ 

Ελεφκερων Συναλλαγϊν76. Θ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ ξεκίνθςε να ιςχφει ςτθν 
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Σφνοδο Κορυφισ τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ που ζλαβε χϊρα ςτο Βίλνιουσ τον 

Νοζμβριο του ίδιου ζτουσ. Επίςθσ, ςτο Βίλνιουσ ςθμειϊκθκε ζνα ςθμαντικό βιμα 

για τθ ςυνεργαςία ςτθν Κοινι Εξωτερικι Ρολιτικι και Ρολιτικι Άμυνασ, με τθν 

υπογραφι τθσ Συμφωνίασ Συμμετοχισ Ρλαιςίου77. Τον Δεκζμβριο οι δφο πλεφρεσ 

υπζγραψαν πρωτόκολλο ςτθν Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ και Συνεργαςίασ του 

1999 για τθ ςυμμετοχι τθσ Γεωργίασ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ρζρα από τισ 

παραπάνω ςυμφωνίεσ, θ κυβζρνθςθσ τθσ Γεωργίασ κατάφερε το 2013 να ςθμειϊςει 

ςθμαντικι πρόοδο ςτθν εφαρμογι διευκολφνςεων για τθ χοριγθςθ βίηα και 

ςυμφωνιϊν επανεςδοχισ. Επιπλζον, ςυνζχιςε τισ τομεακζσ μεταρρυκμίςεισ, 

ιδιαίτερα ςτο δικαςτικό ςφςτθμα, και ανανζωςε τθ δζςμευςι τθσ για τθν 

αποτελεςματικι επίλυςθ ςτο ηιτθμα τθσ Αμπχαηίασ και τθσ Νότιασ Οςςετίασ78. Με 

βάςθ τθν ςυντελεςκείςα πρόοδο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι καλεί ςτθν αναφορά 

προόδου του 2014 τθν γεωργιανι κυβζρνθςθ να ςυνεχίςει τισ μεταρρυκμίςεισ ςτο 

ςφςτθμα δικαιοςφνθσ για τθν διαςφάλιςθ ενόσ πλιρουσ ανεξάρτθτου δικαςτικοφ 

ςυςτιματοσ και εναρμονίηοντασ τισ πρακτικζσ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ με τα 

πρότυπα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ79. Επιπλζον, θ απαιτείται να διαςφαλιςτεί θ 

διενζργεια των ποινικϊν διϊξεων με διαφανι και αμερόλθπτο τρόπο, χωρίσ 

πολιτικά κίνθτρα. Ακόμα, θ Επιτροπι υπογραμμίηει τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ του 

πλουραλιςμοφ, τθσ ανεξαρτθςίασ και διαφάνειασ των ΜΜΕ80. Τζλοσ, τονίηεται θ 

ανάγκθ για διαςφάλιςθ ομαλισ μετάβαςθσ τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν από το 

θμιπροεδρικό ςε κοινοβουλευτικό ςφςτθμα, ενϊ κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυνζχιςθ 

τθσ προϊκθςθσ των τομεακϊν μεταρρυκμίςεων για ςφγκλιςθ με το κοινοτικό 

κεκτθμζνο προσ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ εφαρμογισ τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ81. 
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πό τθν αρχι τθσ δεκαετίασ του ϋ90, όταν θ Λευκορωςία απζκτθςε τθν 

ανεξαρτθςία τθσ, μζχρι ςιμερα, οι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με το Μινςκ δεν ζχουν 

φτάςει ακόμα ςε ικανοποιθτικό ςθμείο. Οι αιτίεσ που ευκφνονται για τθν 

αδυναμία εξεφρεςθσ μιασ κοινισ οδοφ για ςυνεργαςία ανιχνεφονται ςτθν εμμονι 

τθσ λευκορωςικισ θγεςίασ ςε αυταρχικζσ μεκόδουσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ, 

κακϊσ και ςτθν απροκυμία να ςτρζψουν το βλζμμα τουσ δυτικά. Ειδικότερα, θ 

πολιτικι ελίτ τθσ Λευκορωςίασ κεωρεί τισ προκζςεισ τθσ ΕΕ ςε αρκετό βακμό 

απειλθτικζσ, και κατ’επζκταςθ, αν θ ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ διειςδφςει ςτθ χϊρα 

κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αποδόμθςθ των παραδοςιακϊν κεςμϊν τθσ κοινωνίασ, 

τθσ παραγωγικισ κατανομισ και του πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Σε ζναν ακραίο βακμό, 

οι διαμορφωτζσ πολιτικισ ςτο Μινςκ, κεωροφν πωσ θ διευρυμζνθ ςυνεργαςία με 

τθν ΕΕ ςυνεπάγεται με τθν εκχϊρθςθ ενόσ μζρουσ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ. Από το 

1994 θ Λευκορωςία κυβερνάται από τθν κυβζρνθςθ του Λουκαςζνκο, ο οποίοσ 

διατθρεί ζνα κακεςτϊσ, του οποίου οι ςχζςεισ με τθν κοινωνία χαρακτθρίηονται από 

παραβιάςεισ δικαιωμάτων, απαγόρευςθ ςε μεγάλο αρικμό πολιτϊν τθσ εξόδου από 

τθ χϊρα και πολιτικζσ φυλακίςεισ. Είναι χαρακτθριςτικό το γεγονόσ, ότι θ 

Λευκορωςία είναι θ μοναδικι χϊρα τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου που προβλζπει τθν 

επιβολι τθσ κανατικισ ποινισ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ ΕΕ ζχει εκφράςει 

επανειλθμμζνα τθν δυςαρζςκειά τθσ και δεν ιταν λίγεσ φορζσ που οι Βρυξζλλεσ 

επζβαλλαν κυρϊςεισ ςτο κακεςτϊσ του Λουκαςζνκο, κυρίωσ με τθ μορφι 

απαγόρευςθσ χορθγιςεων βίηα ςε υψθλόβακμουσ αξιωματοφχουσ τθσ χϊρασ. Για 

τουσ παραπάνω λόγουσ, θ Λευκορωςία δεν επικυμεί να ςυμμετζχει ςτθν ΕΡΓ. Από 

τθ μεριά τθσ, θ ΕΕ, παραμζνει αφοςιωμζνθ ςε μια πολιτικι για ανάπτυξθ 

διευρυμζνθσ ςυνεργαςίασ με τθ Λευκορωςία, μζςω τθσ πολυμεροφσ πλατφόρμασ 

του ανατολικοφ βραχίονα τθσ ΕΡΓ, δθλαδι τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ. 

Ταυτόχρονα ωςτόςο, θ ςχεδόν ανφπαρκτθ πρόοδοσ που ζχει ςθμειϊςει θ χϊρα ςε 

κζματα που αφοροφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, αναγκάηουν τθν Ζνωςθ να τθρεί 

μια αυςτθρι ςτάςθ απζναντι ςτο Μινςκ, ςυνεχίηοντασ τθν εφαρμογι περιοριςτικϊν 

μζτρων εναντίον τθσ χϊρασ.  

Θ καταδίκθ των πρακτικϊν τθσ κυβζρνθςθσ του Λουκαςζνκο και θ επιβολι 

κυρϊςεων εναντίον τθσ Λευκορωςίασ, ζχει αρνθτικό αντίκτυπο και για τθν ίδια τθν 

ΕΕ, κακϊσ το Μινςκ προςανατόλιςε τθν εξωτερικι του πολιτικι προσ ανατολάσ, ςε 

μια πρόκυμθ ωςία, ενϊ επιπλζον επζκτεινε τισ επαφζσ ςτθν Βενεηουζλα και το 

Λράν. Πςο περιςςότερο θ ΕΕ πιζηει τθν Λευκορωςία με κυρϊςεισ και περιοριςτικά 

ΛΕΤΚΟΡΩΙΑ

• 1995: Υπογραφι Συμφωνίασ Συνεργαςίασ και Εταιρικισ Σχζςθσ 
(δεν επικυρϊκθκε).

• Ρολφ χαμθλόσ βακμόσ ςυνεργαςίασ.

• Δεν ζχει ςυμφωνθκεί Σχζδιο Δράςθσ.

Α 
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μζτρα, τόςο θ Λευκορωςία απομακρφνεται από τθν Ζνωςθ. Θ αδυναμία των 

Βρυξελλϊν να προςφζρει αποτελεςματικό κίνθτρο για ςυνεργαςία ςτθν 

Λευκορωςία ζχει ωσ αποτζλεςμα να τθν απομονϊνει περιςςότερο και ταυτόχρονα 

να ωκεί τθν χϊρα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ωςίασ. Θ κατεφκυνςθ ςτθν οποία κα 

μποροφςε να ςτραφεί θ ΕΕ για μια αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του παραπάνω 

ηθτιματοσ, αφορά τθν επιλεκτικι, ςε πρϊτο βακμό, εφαρμογι τθσ ΕΡΓ ςε 

οριςμζνουσ τομείσ τθσ Λευκορωςίασ, με εξζχοντα αυτόν που αφορά τθν ενζργεια, 

κακϊσ θ χϊρα αποτελεί ςτακμό διζλευςθσ του ρωςικοφαγωγοφ ενζργειασ Ymal-

Europe. Θ παροχι υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςφχρονου δικτφου υποδομϊν 

για τθν ενζργεια μζςα ςτθ Λευκορωςία, κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να ςτρζψει το 

ενδιαφζρον τθσ πολιτικισ θγεςίασ προσ τθν ΕΕ. Ιδθ από το 2012, οι δφο πλευρζσ 

διαπραγματεφονται μια ςυμφωνία ςχετικά με τον Μθχανιςμό Ζγκαιρθσ 

Ρροειδοποίθςθσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και τθ ενεργειακι ςυνεργαςία με τθν 

ωςία και τισ βαλτικζσ χϊρεσ (Yahorau, 2013). Σε ό,τι αφορά το εμπόριο περαιτζρω, 

κα πρζπει να αναφερκεί πωσ θ ΕΕ αποτελεί τον δεφτερο μεγαλφτερο εμπορικό 

εταίρο τθσ Λευκορωςίασ και απορροφά μεγάλο μζροσ των εξαγωγϊν τθσ χϊρασ. 

Ωςτόςο, θ όποια περαιτζρω ςφςφιξθ εμπορικϊν δεςμϊν απαιτεί τθν ζνταξθ τθσ 

Λευκορωςίασ ςτον ΡΟΕ, ςτον οποίο ζκανε αίτθςθ για ζνταξθ το 1993 αλλά θ χαμθλι 

πρόοδοσ τθσ χϊρασ ςτθν εκπλιρωςθ των προαπαιτοφμενων απαιτιςεων που ζχει 

κζςει ο Οργανιςμόσ κακιςτοφν τθν ζνταξθ απίκανθ για το άμεςο μζλλον. 

Αναφορικά με τθ ςχζςθ εξουςίασ και πολιτϊν, θ ΕΕ προςπακεί τα τελευταία χρόνια 

να λειτουργεί ωσ μεςάηων μεταξφ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και τθσ κοινωνίασ 

πολιτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, από τον Μάρτιο του 2012, εγκαινιάςτθκε ο Ευρωπαϊκόσ 

Διάλογοσ για τον Εκςυγχρονιςμό, ο οποίασ αφορά τθν Λευκορωςία και αποτελεί ζνα 

φόρουμ για τθν ανταλλαγι ιδεϊν και απόψεων ςχετικά με τισ προοπτικζσ 

εκςυχρονιςμοφ τθσ χϊρασ. Ραρά τισ όποιεσ προςπάκειεσ τθσ ΕΕ να ςυμπεριλάβει 

και πολιτικοφσ εκπροςϊπουσ ςτον Διάλογο, θ κυβζρνθςθ τθσ Λευκορωςίασ 

αρνικθκε να λάβει μζροσ και απαγόρευςε ςτουσ υπαλλιλουσ των κυβερνθτικϊν 

υπθρεςιϊν να ςυμμετάςχουν ςε αυτόν. Θ κυβζρνθςθ του Λουκαςζνκο επζςτρεψε 

ζνα χρόνο μετά για να προτείνει ςτθν ΕΕ μια αναδιοργάνωςθτου Διαλόγου, 

προβλζποντασ τον αποκλειςμό τθσ κοινωνίασ πολιτϊν και τθσ αντιπολίτευςθσ από 

αυτόν (Yahorau, 2013). 

Τζλοσ, οι δφο πλευρζσ ζχουν καταφζρει τα πρόςφατα χρόνια να κάνουν μερικά 

βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε οριςμζνουσ τομείσ. Ειδικότερα, 

τον Λοφνιο του 2011 θ Ζνωςθ πρότεινε ςτθν Λευκορωςία το Στρατθγικό Ρλαίςιο για 

Τελωνειακι Συνεργαςία, το οποίο μόλισ ςυμφωνθκεί κα επιτρζψει ςε μια ομάδα 

εργαςίασ να αναλάβει δράςθ για τθν τελωνειακι ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν-

μελϊν τθσ Ζνωςθσ και τθσ Λευκορωςίασ. Επιπλζον, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι πρότεινε 

ςτθ Λευκορωςία τθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων ςχετικά με τισ κεωριςεισ, με τθν 

λευκορωςικι κυβζρνθςθ να αποδζχεται τθν πρόταςθ τον Λανουάριο του 2014. 
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 ζναρξθ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ τθσ ΕΕ με τθν Μολδαβία ξεκίνθςε το 

1998, όταν τζκθκε ςε ιςχφ θ Συμφωνία Συνεργαςίασ και Εταιρικισ Σχζςθσ. Θ 

Μολδαβία αποτελοφςε, όπωσ και θ Ουκρανία, δθμοκρατία τθσ πρϊθν ΕΣΣΔ 

και μετά τθν ανεξαρτθτοποίθςι τθσ το 1991, θ πολιτικι θγεςία τθσ χϊρασ βρίςκεται 

αντιμζτωπθ με ςειρά ηθτθμάτων που αφοροφν τθν αποτελεςματικι λειτουργία των 

πολιτικϊν κεςμϊν, τθσ οικονομία και τθν εδαφικι ςυνοχι. Λδιαίτερα ςε ότι αφορά 

το τελευταίο, μόλισ θ Μολδαβία ζγινε ανεξάρτθτο κράτοσ, θ περιοχι τθσ 

Υπερδνειςτερίασ αξίωςε με τθ ςειρά τθσ τθν απόςχιςθ από τον ζλεγχο του Κιςινάου 

και κιρυξε de facto τθν αυτονομία τθσ, χωρίσ να ζχει αναγνωριςτεί de jure από τθν 

διεκνι κοινότθτα. Ραράλλθλα, θ ωςία διατθρεί, από τον καιρό τθσ ΕΣΣΔ μζχρι 

ςιμερα, ζνοπλο ςτρατιωτικό τμιμα ςτθν περιοχι τθσ Υπερδνειςτερίασ, το οποίο 

εξαςφαλίηει ςτθ Μόςχα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτισ διαπραγματεφςεισ με τθν ΕΕ.  

Από τθ ςτιγμι που τζκθκε ςε εφαρμογι, θ ΕΡΓ αποτελεί το πλαίςιο ςτο οποίο 

λειτουργοφν οι ςχζςεισ τθσ Μολδαβίασ με τθν ΕΕ. Θ ςυνεργαςία αυτι ενιςχφκθκε 

περαιτζρω το 2009 όταν θ Ανατολικι Συνεργαςία άρχιςε να λειτουργεί ωσ 

ανατολικόσ βραχίονασ τθσ ΕΡΓ, προϊκοντασ τθν ςυνεργαςία ςε διμερζσ επίπεδο, το 

οποίο προβλζπει τθν ςταδιακι δθμιουργία ελεφκερων ηϊνων ςυναλλαγϊν, και ςε 

πολυμερζσ επίπεδο, ςτο οποίο προβλζπονται διακυβερνθτικζσ πλατφόρμεσ 

ςυνεργαςίασ και πρωτοβουλίεσ. Ειδικότερα, θ Μολδαβία ςυμφϊνθςε με τθν ΕΕ ζνα 

Σχζδιο Δράςθσ ςτα πλαίςια τθσ ΕΡΓ, το οποίο εγκρίκθκε το 2005 και περιλάμβανε 

τισ προτεραιότθτεσ που ζπρεπε να διευκετιςει θ μολδαβικι κυβζρνθςθ με τθν 

υποςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το Σχζδιο Δράςθσ προζβλεπε: 

 Ρροςπάκειεσ για εξεφρεςθ βιϊςιμθσ λφςθσ ςτο ηιτθμα τθσ Υπερδνειςτερίασ. 

 Ενδυνάμωςθ τθσ ςτακερότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των κεςμϊν για 

τθν εγγφθςθ τθσ δθμοκρατίασ και του κράτουσ δικαίου. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ ελευκερίασ των ΜΜΕ και τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ. 

 Ενίςχυςθ των διοικθτικϊν και δικαςτικϊν δυνατοτιτων. 

 Εφαρμογι δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν μείωςθ τθσ φτϊχειασ, τθν 

ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ τομζα και τθν δθμοςιονομικι βιωςιμότθτα. 

 Δθμιουργία επενδυτικϊν κινιτρων μζςω δομικϊν μεταρρυκμίςεων με ςτόχο 

ζναν διαφανι επιχειρθματικό τομζα και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ. 

 Ανάπτυξθ ενόσ αποτελεςματικοφ και ςυνεκτικοφ ςυςτιματοσ διαχείρθςθσ 

των μολδαβικϊν ςυνόρων. 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

• 1998: Τίκεται ςε ιςχφ θ Συμφωνία Συνεργαςίασ και Εταιρικισ 
Σχζςθσ.

• 2005: Ζγκριςθ του Σχεδίου Δράςθσ.

• 2013: Ζναρξθ τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε.

Θ 
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 Συνεργαςία για τθν διαςφάλιςθ αποτελεςματικοφ ελζγχου προζλευςθσ των 

μολδαβικϊν προϊόντων. 

 Ενίςχυςθ τθσ πάλθσ κατά του οργανωμζνου εγκλιματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων. 

 Διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. 

Το Σχζδιο Δράςθσ προζβλεπε ότι θ πρόοδοσ που κα ςυντελείται ςτισ παραπάνω 

προτεραιότθτεσ κα παρακολουκείται από ειδικά ςϊματα που ςυςτάκθκαν από τθν 

Συμφωνία Συνεργαςίασ και Εταιρικισ Σχζςθσ, ενϊ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα εκδίδει 

μεςοπρόκεςμεσ αναφορζσ αναφορικά με τθν ςυντελεςκείςα πρόοδο 82 . Θ 

ςυνεργαςία τθσ ΕΕ με τθν Μολδαβία ζχει αμοιβαία οφζλθ για τα δφο μζρθ, κακϊσ θ 

ΕΡΓ φζρνει μαηί τθσ νζεσ προοπτικζσ για ςυνεργαςία. Ειδικότερα, οι ςχζςεισ των 

δφο πλευρϊν μεταβαίνουν από μια απλι ςυνεργαςία ςε αυξθμζνο βακμό 

ολοκλιρωςθσ τθσ Μολδαβίασ με τθν εςωτερικι αγορά τθσ ΕΕ, ενϊ επιτρζπει τθν 

ςταδιακι άρςθ των εμποδίων ςτο μεταξφ τουσ εμπόριο, επιτρζποντασ ζτςι τθν 

προςζλκυςθ επενδφςεων και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ ανατολικοευρωπαϊκισ 

χϊρασ. Ρζραν αυτοφ, θ Μολδαβία είναι ςε κζςθ να λάβει υποςτιριξθ από τθν ΕΕ, 

αφενόσ με τθ μορφι οικονομικισ βοικειασ μζςω του ΕΜΓΕΣ/ΕΜΓ για τθν περάτωςθ 

των προβλεπόμεων προτεραιοτιτων του Σχεδίου Δράςθσ, και αφετζρου να 

ωφελθκεί από τθν δζςμευςθ τθσ ΕΕ ςτθν επίλυςθ του ηθτιματοσ τθσ 

Υπερδνειςτερίασ. Τζλοσ, θ Μολδαβία αποκτά τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχει ςε 

ευρωπαϊκά προγράμματα που προωκοφν τθ ςυνεργαςία ςτθν ζρευνα, τθν 

εκπαίδευςθ, τον πολιτιςμό, τθν τεχνολογία και το περιβάλλον. 

Θ πολιτικι αςτάκεια που ςθμειϊκθκε ςτθ χϊρα το πρϊτο μιςό του 2013, και 

απείλθςε τθν μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία που είχε ξεκινιςει το 2005, 

αντιμετωπίςτθκε με τθν εκλογι νζασ κυβζρνθςθσ τον Μάιο του 2013. Το γεγονόσ 

αυτό επζτρεψε τθν ομαλι επιςτροφι ςτον διάλογο με τθν ΕΕ, γεγονόσ που φάνθκε 

με τθν ζναρξθ τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ τον Νοζμβριο εκείνου του ζτουσ. Ρζραν 

αυτοφ, δεν υπογράφκθκαν νζεσ ςυμφωνίεσ, αλλά δϊκθκε μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν 

ολοκλιρωςθ εκείνων που αφοροφςαν τθ γεωργία, τθν πολιτικι προςταςία και τθ 

ςυνεργαςία ςε κζματα ΕΡΑΑ. Επιπλζον, το 2013 θ κυβζρνθςθ τθσ Μολδαβίασ 

εφάρμοςε επιτυχϊσ τισ ςυμφωνθμζνεσ μεταρρυκμίςεισ ςχετικά με τθν χοριγθςθ 

κεωριςεων, ξεκίνθςε να δομεί εκ νζου το πλαίςιο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

διαφκοράσ, εφάρμοςε διατάξεισ που αφοροφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ςυνζχιςε 

να διατθρεί το διάλογο με τισ αρχζσ τθσ Υπερδνειςτερίασ και ανζλαβε δράςεισ για 

τθ μεταρρφκμιςθ του δικαςτικοφ τομζα83.  
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Στθν αναφορά προόδου του 2014, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υπογραμμίηει τθν ανάγκθ 

για περαιτζρω αποτελεςματικι εφαρμογι μεταρρυκμίςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

διαφκοράσ, τθν τιρθςθ ευρωπαϊκϊν προτφπων ςτθν διεξαγωγι των 

κοινοβουλευτικϊν εκλογϊν τον Νοζμβριο του 2014, και τθν ενίςχυςθ των 

μεταρρυκμίςεων ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, με παράλλθλθ ςυνεργαςία με τισ 

δικαςτικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ. Επιπλζον, θ Επιτροπι 

καλεί τθν μολδαβικι κυβζρνθςθ να δϊςει ζμφαςθ ςτθν προςταςία των 

ανκρωπίνων δικαιϊματων, με τθν ολοκλιρωςθ των μεταρρυκμίςεων που αφοροφν 

τον Συνιγορο του Ρολίτθ. Επιπρόςκετα, τονίηεται θ ανάγκθ για διαςφάλιςθ του 

πλουραλιςμοφ και τθσ ελευκερίασ ςτα ΜΜΕ. Τζλοσ, θ κυβζρνθςθ καλείται να 

βελτιϊςει το επιχειρθματικό και επενδυτικό περιβάλλον, να ςυνεχίςει τθν 

διαδικαςία ιδωτικοποίθςθσ και διαφάνειασ, και να εμβακφνει τθν μεταρρφκμιςθ 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, εφαρμόηοντασ παράλλθλα αποκεντρωτικζσ πολιτικζσ84. 
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 ζναρξθ ςυμπαγϊν ςχζςεων τθσ ΕΕ με τθν Ουκρανία, φςτερα από τθν 

διάλυςθ τθσ ΕΣΣΔ, ανιχνεφονται ςτο 1998, με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

Συμφωνίασ Συνεργαςίασ και Εταιρικισ Σχζςθσ. Θ εν λόγω ςυμφωνία 

αποτελοφςε το κεντρικό πλαίςιο των ευρωουκρανικϊν ςχζςεων τθν αυγι του 21ου 

αιϊνα, και το 2005 οι δφο πλευρζσ, ςτα πλαίςια τθσ νεοςφςτατθσ ΕΡΓ, ενζκριναν το 

Σχζδιο Δράςθσ, το οποίο ςτόχευε να οδθγιςει τισ ςχζςεισ των δφο εταίρων ςτο 

επόμενο επίπεδο. Με βάςθ τθ δρομολόγθςθ των μεταρρυκμίςεων που ζκετε το 

Σχζδιο Δράςθσ, κακϊσ και τθν κεκτθμζνθ πρόοδο που είχε ςθμειωκεί μετά τθν 

ζγκριςι του, θ ΕΕ και θ Ουκρανία άρχιςαν τισ διαπραγματεφςεισ για μια Συμφωνία 

Διαςφνδεςθσ, προκειμζνου να παγιωκοφν οι μεταξφ τουσ ενιςχυμζνεσ ςχζςεισ. Ζνα 

ςθμαντικό βιμα που επιτεφχκθκε το 2008 για τθν ςυνεργαςία των δφο μερϊν ιταν 

θ ζναρξθ ιςχφοσ των ςυμφωνιϊν για τθ διευκόλυνςθ χοριγθςθσ κεωριςεων και 

επανεςδοχισ, και θ ζναρξθ διαλόγου με μακροπρόκεςμο ςτόχο τθν κατάργθςθ των 

κεωριςεων μεταξφ ΕΕ και Ουκρανίασ. Επιπλζον, εκείνον τον χρόνο, θ Ουκρανία 

ζγινε πλιρεσ μζλοσ του ΡΟΕ, γεγονόσ που άνοιξε το δρόμο για τθν διαπραγμάτευςθ 

μιασ ηϊνθσ ελεφκερων ςυναλλαγϊν με τθν ΕΕ. Το 2009, οι δφο πλευρζσ εγκαινίαςαν 

τθν Ατηζντα Διαςφνδεςθσ, θ οποία είχε ωσ ςτόχο τθν προετοιμαςία δθμιουργίασ τθσ 

Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ. Θ Ατηζντα Διαςφνδεςθσ υπογράμμιηε τουσ τομείσ 

προτεραιοτιτων, ςτουσ οποίουσ ζπρεπε να δϊςει ζμφαςθ θ ουκρανικι κυβζρνθςθ: 

 Ενιςχυςθ τθσ ςτακερότθτασ, τθσ ανεξαρτθςίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ 

των κεςμϊν που εγγυϊνται τθν δθμοκρατία και το κράτοσ δικαίου. 

 Διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του δικαςτικοφ ςϊματοσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των δικαςτθρίων, κακϊσ και των υπθρεςιϊν επιβολισ 

του νόμου γενικότερα. 

 Διαςφάλιςθ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και κεμελιωδϊν 

ελευκεριϊν. 

 Αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ. 

 Συνεργαςία ςε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ και πολιτικισ άμυνασ, 

πρόλθψθσ και διαχείρθςθσ κρίςεων, τρομοκρατίασ και διαςποράσ των 

όπλων μαηικισ καταςτροφισ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ για τθ βελτίωςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 

 Συνεργαςία για τθν εφαρμογι του κεκτθμζνου για το περιβάλλον, τισ 

μεταφορζσ, τθν κοινωνία πλθροφοριϊν, τθν γεωργία, τθν προςταςία των 

καταναλωτϊν και τθν ενζργεια. 

ΟΤΚΡΑΝΙΑ
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επανεςδοχισ.
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 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μζςω περιφερειακϊν και διαςυνοριακϊν 

προγραμμάτων για τθ μείωςθ τθσ ανιςότθτασ ςτθν ανάπτυξθ των 

περιφερειϊν τθσ χϊρασ. 

Επιπλζον, προβλεπόταν θ ςφςταςθ κοινισ επιτροπισ ςε επίπεδο ανϊτατων 

αξιωματοφχων για τθν ανακεϊρθςθ τθσ προόδου εφαρμογισ τθσ Ατηζντασ 

Διαςφνδεςθσ, κακϊσ και για τθν προςκικθ μελλοντικϊν προτεραιοτιτων, με τθν 

κάκε πλευρά να μπορεί να εκδίδει δικζσ τθσ αναφορζσ προόδου για τθν εφαρμογι 

τθσ Ατηζντασ85. 

Το 2011, οι Βρυξζλλεσ και το Κίεβο κατζλθξαν τισ διαπραγματεφςεισ που είχαν 

αρχίςει το 2007 για τθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ, θ οποία περιλάμβανε και τθ 

δθμιουργία τθσ ηϊνθσ ελεφκερων ςυναλλαγϊν. Θ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ 

δρομολογικθκε το 2012, αλλά τον Νοζμβριο του επόμενου ζτουσ θ ουκρανικι 

κυβζρνθςθ ανζβαλε τθν επικφρωςι τθσ, επικαλοφμενθ λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ 

και τθν ανάγκθ για επανεκίνθςθ του εμπορίου με τθ ωςία και τισ χϊρεσ τθσ ΚΑΚ. Θ 

απόφαςθ αυτι προκάλεςε μαηικζσ διαδθλϊςεισ ςτο Κίεβο (Euromaidan), και 

αργότερα ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, υπζρ τθσ πολιτικισ και οικονομικισ 

ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕ, αποδοκιμάηοντασ τθν ςτάςθ τθσ κυβζρνθςθσ. Τον 

Φεβρουάριο του επόμενου ζτουσ, και υπό τθν ςκιά των βίαιων ταραχϊν που 

εξαπλϊκθκαν ςε όλθ τθν Ουκρανία, θ κυβζρνθςθ και θ αντιπολίτευςθ τθσ χϊρασ 

προχϊρθςαν ςε ςυμφωνία, φςτερα από παρζμβαςθ τθσ ΕΕ, για τον τερματιςμό τθσ 

πολιτικισ κρίςθσ. Το ουκρανικό κοινοβοφλιο ψιφιςε τθν επαναφορά του 

ςυντάγματοσ του 2004, ενϊ φςτερα από τθν φυγι του προζδρου Γιανουκόβιτσ, θ 

νομοκετικι εξουςία διόριςε νζα κυβζρνθςθ υπό τον πρωκυπουργό Γιατςενιοφκ. 

Στον απόθχο των πολιτικϊν ανακατατάξεων του Κιζβου, τον Μάρτιο του ίδιου 

ζτουσ, ο ρωςικισ ςυνείδθςθσ πλθκυςμόσ τθσ Κριμαίασ αποφάςιςε μζςω 

δθμοψθφίςματοσ να γίνει τμιμα τθσ ρωςικισ ομοςπονδίασ, και με αυτόν τον τρόπο 

θ κριμαϊκι χερςόνθςοσ ζπαψε να υπάγεται  ςτθν ουκρανικι κυριαρχία. 

Κακ’όλθ τθν διάρκεια του 2013, θ Ουκρανία ςτράφθκε ςε μια ςειρά ηθτθμάτων που 

είχαν υπογραμμιςτεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον προθγοφμενο χρόνο, 

ειδικότερα ςε κζματα που αφοροφςαν τον εκλογικό νόμο και το δικαςτικό ςϊμα τθσ 

χϊρασ86. Ωςτόςο, θ κακοδικι πορεία τθσ οικονομίασ, που ξεκίνθςε από το δεφτερο 

μιςό του 2012, ςυνεχίςτθκε και το 2013, με τθν ετιςια ανάπτυξθ να λαμβάνει 

αρνθτικό πρόςθμο87. Με βάςθ τθν επιτυχία που είχε ςθμειϊςει το Κίεβο ςε 

οριςμζνουσ τομείσ προτεραιοτιτων, και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζλλειψθ προόδου 
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 EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association 
Agreement, http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/eu_ukr_ass_agenda_24jun2013.pdf (πρόςβαςθ 27-
5-2014). 
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 European Commission MEMO, «ENP Country Progress Report 2013-Ukraine», Brussels, 27 March 
2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm (πρόςβαςθ 27-5-2014). 
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ςε άλλουσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι τόνιςε ςτθν φετινι αναφορά προόδου τθσ τθν 

ανάγκθ για ςφςταςθ ζμπιςτου και ενιαίου εκλογικοφ ςυςτιματοσ για τισ 

περιφερειακζσ, κοινοβουλευτικζσ και προεδρικζσ εκλογζσ, κακϊσ επίςθσ για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ ανακεωρθτικισ διαδικαςίασ ςτο ςφνταγμα τθσ χϊρασ με διαφανι 

τρόπο μζχρι τον Σεπτζμβριο του 201488. Επιπλζον, το Κίεβο πρζπει να προχωριςει 

ςτθν εκπόνθςθ μεταρρυκμιςτικοφ προγράμματοσ για τθν ουκρανικι αςτυνομία και 

να ενιςχφςει τθν αντιμετϊπιςθ τθσ απάτθσ και τθσ διαφκοράσ89. Τζλοσ, αναφορικά 

με τισ βίαιεσ διαδθλϊςεισ που ζλαβαν χϊρα, θ Επιτροπι καλεί τθν κυβζρνθςθ να 

διευρευνιςει αμερόπλθπτα τισ πράξεισ βίασ που ςθμειϊκθκαν από τισ 

ςυγκρουόμενεσ πλευρζσ90. 
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4 - ΕΠΓ: ΝΟΣΙΑ 

4.1-Η ΕΤΡΩΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

 πρϊτθ αποφαςιςτικι κίνθςθ τθσ ΕΕ ςε ότι αφορά τθν ενίςχυςθ των 

ςχζςεϊν τθσ με τισ μεςογειακζσ χϊρεσ ςυντελζςτθκε ςτα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του ’9091. Στο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ςτισ Κάννεσ, τον Λοφνιο του 

1995, αποφαςίςτθκε θ ςφγκλθςθ διάςκεψθσ ςτθν Βαρκελϊνθ το Νοζμβριο του 

ίδιου ζτουσ προκειμζνου να οριςτοφν οι κοινοί ςτόχοι και δράςεισ τθσ ΕΕ με τουσ 

μεςογειακοφσ τθσ εταίρουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανακοίνωςθ του Συμβουλίου των 

Καννϊν ανζφερε: «Η Ευρωμεςογειακι Υπουργικι Διάςκεψθ που κα 

πραγματοποιθκεί ςτθ Βαρκελϊνθ ςτισ 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, κα δϊςει ςτισ 

χϊρεσ τθσ ΕΕ και των ανατολικϊν και δυτικϊν μεςογειακϊν εταίρων τουσ μια άνευ 

προθγουμζνου ευκαιρία για να αποφαςίςουν από κοινοφ για τθν μελλοντικι τουσ 

ςχζςθ (…) Στισ ςχζςεισ τθσ με τισ χϊρεσ αυτζσ, ο ςτόχοσ τθσ ΕΕ είναι να διαςφαλίςει 

τθ ςτακερότθτα και τθν ευθμερία ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Για το λόγο αυτό, θ 

ΕΕ είναι ζτοιμθ να ςτθρίξει τισ χϊρεσ αυτζσ ςτισ προςπάκειζσ τουσ να μετατρζψουν 

ςταδιακά τθν περιοχι ςε χϊρο ειρινθσ, ςτακερότθτασ, ευθμερίασ και ςυνεργαςίασ 

και για το ςκοπό αυτό να κεςπίςει τθν Ευρωμεςογειακι Συνεργαςία» 92 . Θ 

προβλεπόμενθ υπουργικι διάςκεψθ ζλαβε χϊρα ςτθν προκακοριςμζνθ 

θμερομθνία του Νοεμβρίου ςτθ Βαρκελϊνθ και το γεγονόσ αυτό ςιμανε τθν ζναρξθ 

του νζου πλαιςίου ςτο οποίου κα λειτουργοφςαν πλζον οι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τα 

μεςογειακά κράτθ. Το πλαίςιο τθσ νζασ ςυνεργαςίασ ζμεινε ευρζωσ γνωςτό ωσ 

Διαδικαςία τθσ Βαρκελϊνθσ (ΔτΒ) και υπογράφθκε από 27 χϊρεσ93. Οι κφριοι ςτόχοι 

που εξυπθρετοφςε θ ΔτΒ ιταν να φζρει κοντά τισ δφο όχκεσ τθσ Μεςογείου μζςω 

πολιτικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν δεςμϊν, προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί ζνα ςτακερό κλίμα για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των εταιρικϊν 

χωρϊν, κακϊσ και για να υπάρξει ζλεγχοσ των μεταναςτευτικϊν κυμάτων από τον 

Νότο (Ξενάκθσ, 2006). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ευρωμεςογειακι Συνεργαςία (ΕΜΣ) 

προωκοφςε τρεισ κφριουσ τομείσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και των εταίρων 

τθσ94: 
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 Οι προθγοφμενεσ απόπειρεσ για ςυνεργαςία μεταξφ τθσ ΕΚ/ΕΕ με τα μεςογειακά κράτθ ιταν θ 
Global Mediterranean Policy (1972-1992) και θ Renovated Mediterranean Policy (1992-1995). 
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Βλζπε ιςτοςελίδα Συμβουλίου τθσ ΕΕ, «Cannes European Council 26 and 27 June 1995-Presidency 
Conclusions», http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00211-C.EN5.htm 
(πρόςβαςθ 9-4-2014). 
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 Τα τότε 15 κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, θ Τουρκία, θ Μάλτα, θ Κφπροσ, το Λςραιλ, θ Ραλαιςτινιακι Αρχι, ο 
Λίβανοσ, θ Συρία, θ Λορδανία, θ Αίγυπτοσ, θ Τυνθςία, θ Αλγερία και το Μαρόκο. 
94

 Βλζπε Europa, «Διλωςθ τθσ Βαρκελϊνθσ και ευρωμεςογειακι εταιρικι ςχζςθ», 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterr
anean_partner_countries/r15001_el.htm (9-4-2014). 
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 Ρολιτικι διαλόγου και αςφάλειασ για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ χϊρου 

ειρινθσ και ςτακερότθτασ, ο οποίοσ κα βαςίηεται ςτθ δθμοκρατία και τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

 Οικονομικι και χρθματοδοτικι ςχζςθ, με ςτόχο τθ ςταδιακι δθμιουργία 

ηϊνθσ ελεφκερων ςυναλλαγϊν. 

 Κοινωνικι, πολιτιςμικι και ανκρωπιςτικι ςχζςθ για τθν προϊκθςθ τθσ 

κατανόθςθσ μεταξφ των κοινωνιϊν.  

Ειδικότερα, ςτα πλαίςια του πρϊτου ςτόχου τθσ ΕΜΣ, οι ςυμμετζχοντεσ 

αντιλαμβάνονταν ότι θ ειρινθ, θ ςτακερότθτα και θ αςφάλεια ςτθν περιοχι τθσ 

Μεςογείου αποτελοφν κοινά οφζλθ για όλουσ, και για το λόγο αυτό δεςμεφονταν 

να τα προωκιςουν με κάκε μζςο που είχαν ςτθ διάκεςι τουσ. Ρροσ επίτευξθ αυτοφ 

του ςκοποφ, ςυμφϊνθςαν διεξάγουν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ενιςχυμζνουσ 

διαλόγουσ ςε πολυμερζσ επίπεδο, οι οποίοι κα ςυμπλιρωναν τουσ διμερείσ 

διαλόγουσ των ευρωμεςογειακϊν ςυμφωνιϊν διαςφνδεςθσ. Μζςω του διαλόγου τα 

εταιρικά κράτθ κα δεςμεφονταν να ςζβονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ 

κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ (με βάςθ τον Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν, τθσ Ραγκόςμιασ 

Διακιρυξθσ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κακϊσ και το διεκνζσ δίκαιο), να 

ςζβονται τισ δθμοκρατικζσ αρχζσ και το κράτοσ δικαίου, το δικαίωμα των λαϊν για 

αυτοδιάκεςθ, τθν εδαφικι ακεραιότθτα των υπολοίπων κρατϊν και τθν ειρθνικι 

επίλυςθ των ςυγκροφςεων. Τονίςτθκε ιδιαίτερα θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ του 

πλουραλιςμοφ και τθσ διαφορετικότθτασ ςτισ κοινωνίεσ, κακϊσ και τθσ 

καταπολζμθςθσ εκδθλϊςεων ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ. Για το λόγο αυτό κρίκθκε 

αναγκαία θ ζμφαςθ ςτθν παροχι κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ ςτα κζματα που 

αφοροφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ. Επιπλζον, οι 

εταίροι δεςμεφονταν να ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ 

αςφάλειασ μζςω τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διάδοςθσ όπλων μαηικισ καταςτροφισ και 

με τθν προςχϊρθςθ ςε διεκνι και περιφερειακά κακεςτϊτα ελζγχου και 

αφοπλιςμοφ95. Επιπρόςκετα, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεςμεφτθκαν για τθ λιψθ 

πρακτικϊν μζτρων για τθν πρόλθψθ τθσ διάδοςθσ πυρθνικϊν, βιολογικϊν και 

χθμικϊν όπλων, αλλά και τθσ υπερβολικισ ςυγκζντρωςθσ ςυμβατικϊν όπλων, 

κακϊσ επίςθσ να απζχουν από τθν ανάπτυξθ ςτρατιωτικισ ικανότθτασ πζρα από τισ 

κεμιτζσ αμυντικζσ τουσ ανάγκεσ96. 

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ που εκφράςτθκε ςτθν ΔτΒ, αφοροφςε τθν οικονομικι και 

χρθματοδοτικι ςυνεργαςία μεταξφ των ςυνεργαηόμενων κρατϊν. Ο ςτόχοσ αυτόσ 

οικοδομικθκε ςε τρεισ γενικοφσ πυλϊνεσ, δθλαδι τθ δθμιουργία μιασ 
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 Ππωσ θ ςυνκικθ για τθ μθ διάδοςθ των πυρθνικϊν όπλων (NPT), θ ςφμβαςθ για τα χθμικά όπλα 
(CWC), θ ςφμβαςθ για τα βιολογικά όπλα (BWC) και θ ςυνκικθ για τθν απαγόρευςθ πυρθνικϊν 
δοκιμϊν (CTBT). 
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 Βλζπε European Union External Action, «Barcelona Decleration», 
http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf (πρόςβαςθ 9-4-2014). 
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Ευρωμεςωγειακισ Ηϊνθσ Ελεφκερων Συναλλαγϊν (ΕΜΗΕΣ) εϊσ το 2010, τθν 

οικονομικι ςυνεργαςία και ςυντονιςμζνθ δράςθ, και θ χρθματοδοτικι ςυνεργαςία. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ΕΜΗΕΣ αναμενόταν να δθμιουργθκεί ςταδιακά ωσ το 2010 

μζςω των Ευρωμεςογειακϊν Συμφωνιϊν και ςυμφωνιϊν ελεφκερων ςυναλλαγϊν 

μεταξφ τθσ ΕΕ και των μεςογειακϊν τθσ εταίρων. Θ εν λόγω ηϊνθ ελεφκερων 

ςυναλλαγϊν προβλεπόταν να καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ των εμπορικϊν 

ςυναλλαγϊν ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου και κα τθροφςε τισ υποχρεϊςεισ του 

Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ). Ρροσ υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ, 

αναμενόταν θ ςταδιακι εξάλειψθ των δαςμολογικϊν εμποδίων ςτα μεταποιθμζνα 

προϊόντα, ςφμφωνα πάντα με χρονοδιάγραμμα που κα ςυμφωνοφςαν μεταξφ τουσ 

οι ςυνεργαηόμενεσ χϊρεσ. Επιπλζον, προβλεπόταν θ βακμιαία απελευκζρωςθ του 

εμπορίου των γεωργικϊν προϊόντων μζςω τθσ αμοιβαίασ προτιμθςιακισ 

πρόςβαςθσ των εταιρικϊν κρατϊν. Στθν ίδια λογικι κινικθκε και θ προβλεπόμενθ 

απελευκζρωςθ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ΕΕ μαηί με τουσ 

μεςογειακοφσ εταίρουσ τθσ αποφάςιςαν να διευκολφνουν τθ διαδικαςία τθσ 

ςταδιακισ δθμιουργίασ τθσ ΕΜΗΕΣ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ κατάλλθλων μζτρων 

αναφορικά με τθν προζλευςθ των προϊόντων, τθν πιςτοποίθςθ, τα πνευματικά 

δικαιϊματα και τον ανταγωνιςμό, τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν που βαςίηονται ςτισ 

αρχζσ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, τθν οικονομικι ολοκλιρωςθ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ το επίπεδο τισ ανάγκεσ και τα επίπεδα ανάπτυξθσ των μεςογειακϊν εταίρων 

τθσ Ζνωςθσ, και τον εκςυγχρονιςμό των οικονομικϊν και κοινωνικϊν δομϊν αλλά 

και τθσ τεχνολογίασ. Σε ότι αφορά τθν οικονομικι ςυνεργαςία και τθ ςυντονιςμζνθ 

δράςθ, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν ςυμφωνιςει μζςω τθσ ΔτΒ ότι τα πεδία τθσ 

ςυνεργαςίασ κα πρζπει να υποςτθρίηονται τόςο από τισ εςωτερικζσ αποταμιεφςεισ 

όςο και από τισ ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ. Για το λόγο αυτό τονίηεται θ ανάγκθ 

δθμιουργίασ ενόσ περιβάλλοντοσ ευνοϊκοφ για τισ επενδφςεισ. Επίςθσ, 

ςυμφωνικθκε θ καταβολι προςπακειϊν για τθν προϊκθςθ ςυμφωνιϊν μεταξφ των 

επιχειριςεων, του εκςυγχρονιςμοφ τθσ βιομθχανίασ, τθσ αυξθμζνθσ ςυνεργαςίασ 

ςε ςχζςθ με το περιβάλλον, ιδίωσ με το κακοριςμό βραχυπρόκεςμων και 

μεςοπρόκεςμων προγραμμάτων για τθν καταπολζμθςθ τθσ απεριμωςθσ. Ζμφαςθ 

δόκθκε επίςθσ ςτθ βιϊςιμθ διαχείρθςθ τθσ ενζργειασ, των φυςικϊν πόρων και τθσ 

αλιείασ. Τζλοσ, θ χρθματοδοτικι ςυνεργαςία κρίκθκε αναγκαία για τθ δθμιουργία 

τθσ ΕΜΗΕΣ αλλά και για τθν επιτυχία τθσ ΕΜΣ γενικότερα. Για το λόγο αυτό, οι 

εταίροι τόνιςαν τθν ανάγκθ για ζμφαςθ ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ βιϊςιμθσ εγχϊριασ 

ανάπτυξθσ και τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν οικονομικϊν φορζων97. 

Ο τρίτοσ ςτόχοσ ςτον οποίον ςυμφϊνθςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΔτΒ εςτίαηε ςτθν 

κοινωνικι, πολιτιςμικι και ανκρωπιςτικι ςχζςθ για τθν προϊκθςθ τθσ κατανόθςθσ 

μεταξφ των κοινωνιϊν. Θ ΕΕ και οι εταίροι τθσ κατανοοφςαν πωσ ο διάλογοσ και οι 
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ανταλλαγζσ των πολιτιςτικϊν παραδόςεων ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου 

αποτελοφςαν παράγοντα προϊκθςθσ τθσ κατανόθςθσ μεταξφ των λαϊν, και 

μποροφςε να τουσ φζρει πιο κοντά. Στα πλαίςια του εν λόγου ςτόχου, οι 

ςυμμετζχοντεσ ζδωςαν ζμφαςθ ςτον διαπολιτιςτικό και διακρθςκευτικό διάλογο 

και τθ ςθμαςία του ρόλου που διαδραματίηουν τα ΜΜΕ ςτθν αμοιβαία κατανόθςθ 

των πολιτιςμϊν. Επιπλζον, ςυμφωνικθκε θ εφαρμογι πολιτιςτικϊν και 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που ςζβονται τισ πολιτιςτικζσ ταυτότθτεσ. Τζλοσ, 

κρίκθκε ςθμαντικι θ ςυνεργαςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ, τθσ τρομοκρατίασ, του εμπορίου ναρκωτικϊν και τθσ διαφκοράσ98. 

Επομζνωσ, θ ΔτΒ ςιμανε τθν μετάβαςθ των εξωτερικϊν ςχζςεων τθσ ΕΕ ςτθ 

Μεςόγειο, ςε ζνα ςφςτθμα ςυλλογικισ διακυβζρνθςθσ, το οποίο κα βαςιηόταν ςε 

κεςμοκετθμζνουσ κανόνεσ και πρότυπα ςυμπεριφοράσ (Ξενάκθσ, 2006). Οι 

ςυμμετζχοντεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι θ ΔτΒ παρείχε τθ βάςθ για μια 

διαδικαςία που ζπρεπε διαρκϊσ να αναπτφςςεται, ςυμφϊνθςαν για τθν διενζργεια 

περιοδικϊν ςυνεδριάςεων των υπουργϊν εξωτερικϊν τθσ ΕΕ και των μεςογειακϊν 

εταίρων, οι οποίεσ κα προετοιμάηονταν από τθν ευρωμεςογειακι επιτροπι τθσ ΔτΒ. 

Οι προβλεπόμενεσ ςυνεδριάςεισ είχαν ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ και 

εφαρμογισ των όςων ςυμφωνικθκαν ςτθ Διακιρυξθ, κακϊσ επίςθσ να ορίηουν 

δράςεισ και ςτόχουσ που ζπρεπε να επιτευχκοφν ςτα πλαίςια τθσ ΕΜΣ99. 

Στα χρόνια που ακολοφκθςαν τθν ευρωμεςογειακι υπουργικι διάςκεψθ τθσ 

Βαρκελϊνθσ, οι εκπρόςωποι τθσ ΕΕ και των μεςογειακϊν χωρϊν είχαν λάβει μζροσ 

ςτισ προβλεπόμενεσ Διαςκζψεισ τθσ ΕΜΣ ςτθ Βαλζττα το 1997 και ςτθ Στουτγκάρδθ 

το 1999, όπου προςπάκθςαν να δρομολογιςουν τθν υπογραφι τθσ 

Ευρωμεςογειακισ Χάρτασ. Στθν Ευρωμεςογειακι Διάςκεψθ τθσ Μαςςαλίασ το 

2000, υπό τθ ςκιά των γεγονότων τθσ 2θσ Λντιφάντα, για πρϊτθ φορά απουςίαηαν 

δφο μζλθ (Συρία και Λίβανοσ), ςτάςθ που κράτθςαν και ςτθν επόμενθ Διάςκεψθ ςτθ 

Βαλζνκια το επόμενο ζτοσ. Ωςτόςο, ςτθν Ευρωμεςογειακι Διάςκεψθ τθσ Βαλζνκια, 

οι ςυμμετζχοντεσ κατόρκωςαν να υιοκετιςουν το Σχζδιο Δράςθσ τθσ Βαλζνκια, το 

οποίο περιείχε προτάςεισ και μζτρα ενίςχυςθσ τθσ ΕΜΣ ςε κεςμικό επίπεδο, κακϊσ 

και ςε επιμζρουσ τομείσ πολιτικισ και ςυνεργαςίασ (Ξενάκθσ, 2006). Οι 

μεταρρυκμιςτικζσ αλλαγζσ που προωκοφςε θ ΕΜΣ ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ 

πολιτικισ και τθσ κοινωνίασ επιβραδφνκθκαν μετά τα γεγονότα τθσ 11θσ 

Σεπτεμβρίου του 2001 και του κλίματοσ τρομοκρατίασ που ακολοφκθςε. Λόγω τθσ 

ανάδυςθσ αςφμμετρων απειλϊν και των αμοιβαίων αιςκθμάτων καχυποψίασ, οι 

εταίροι επζλεξαν να ενιςχφςουν τισ εκνικζσ πολιτικζσ αςφάλειασ ςε βάροσ τθσ 

περιφερειακισ διαδικαςίασ του εκδθμοκρατιςμοφ και τθσ φιλελευκεροποίθςθσ 
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(Ξενάκθσ, 2006). Ωςτόςο, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΜΣ ζδειξαν πωσ είχαν τθ διάκεςθ 

να ςυνεχίςουν τισ προςπάκειεσ, και το 2003, ςτθν Ενδιάμεςθ Ευρωμεςογειακι 

Σφνοδο του Θρακλείου, εντάχκθκε ςτα πλαίςια τθσ ΔτΒ θ Ευρωμεςογειακι 

Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ (ΕΜΚΣ), θ οποία κα λειτουργοφςε ωσ ςυμβουλευτικό 

όργανο ςτθ ΔτΒ και ςε αυτι κα ςυμμετείχαν εκπρόςωποι τόςο του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου, όςο και των εκνικϊν κοινοβουλίων των εταιρικϊν κρατϊν. Το 2004 

ςθμειϊκθκαν αρκετά ςθμαντικά γεγονότα που αφοροφςαν τθν ΕΜΣ. Με τθν 

διεφρυνςθ τθσ ΕΕ, θ ΔτΒ απζκτθςε νζο ρόλο, ωσ πολυμερζσ ςχιμα περιφερειακισ 

ςυνεργαςίασ, κακϊσ πλζον αποτελοφταν από 33 χϊρεσ 100 . Επιπλζον, το 

Φεβρουάριο του ίδιου ζτουσ είχε ολοκλθρωκεί θ Συμφωνία του Αγαδίρ, θ οποία 

αφοροφςε τθν απελευκζρωςθ των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ τθσ Λορδανίασ, 

τθσ Αιγφπτου, τθσ Τυνθςίασ και του Μαρόκο, ςθμειϊνοντασ ζτςι ζνα ςθμαντικό 

βιμα προσ τθν δθμιουργία τθσ ΕΜΗΕΣ (Ξενάκθσ, 2006). Τζλοσ, ζνα ακόμθ ςθμαντικό 

γεγονόσ που ςθμειϊκθκε εκείνθ τθ χρονιά ιταν θ επίςθμθ παρουςίαςθ τθσ ΕΡΓ το 

Μάιο, ςτθν Ευρωμεςογειακι Σφνοδο του Δουβλίνου. Το επόμενο ζτοσ, όλοι 

περίμεναν με ανυπομονθςία τθν επετειακι διάςκεψθ τθσ ΕΜΣ, θ οποία ζλαβε χϊρα 

ςτθν ίδια πόλθ όπου δζκα χρόνια νωρίτερα είχε ξεκινιςει θ εν λόγω πρωτοβουλία. 

Ραρά τισ προςδοκίεσ ωςτόςο, ςτθν Ευρωμεςογειακι Διάςκεψθ τθσ Βαρκελϊνθσ 

(Barcelona+10) απουςίαηαν ςχεδόν όλοι οι θγζτεσ των μεςογειακϊν χωρϊν (πλθν 

τθσ Τουρκίασ και τθσ Ραλαιςτινιακισ Αρχισ), ο οποίεσ εκπροςωπικθκαν από 

υπουργοφσ και αντιπροςϊπουσ. Από τθν άλλθ, το παρϊν είχαν δϊςει οι 

εκπρόςωποι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, οι θγζτεσ 

των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ, αλλά και των υποψιφιων προσ ζνταξθ χωρϊν 

(ουμανία, Βουλγαρία, Κροατία), κακϊσ επίςθσ και εκπρόςωποι του Αραβικοφ 

Συνδζςμου, τθσ Λιβφθσ και τθσ Μαυριτανίασ. Στθν επετειακι διάςκεψθ τθσ ΔτΒ δεν 

ζγινε κάποιοσ ουςιαςτικόσ απολογιςμόσ τθσ μζχρι τότε ςυντελεςκείςασ πορείασ τθσ 

ΕΜΣ, ενϊ αναφορικά με τα κφρια κζματα που ςυηθτικθκαν, αυτά τθσ 

μετανάςτευςθσ προσ τθν ΕΕ και τθσ τρομοκρατίασ, οι ςυμμετζχοντεσ προχϊρθςαν 

ςτθν υιοκζτθςθ του Κϊδικα Αντιτρομοκρατικισ Συμπεριφοράσ, θ οποία δεν ζγινε ςε 

επίπεδο κοινισ διλωςθσ των εταίρων αλλά αντικαταςτάκθκε με μια Διλωςθ τθσ 

Ρροεδρίασ. Το γεγονόσ αυτό κατζδειξε τισ αδυναμίεσ που αντιμετϊπιηε ςτο ςθμείο 

εκείνο θ ΕΜΣ. Άλλα ηθτιματα που ςυηθτικθκαν ςτθν επετειακι διάςκεψθ ιταν το 

5ετζσ Ρρόγραμμα Εργαςίασ τθσ ΔτΒ, το οποίο υιοκετικθκε από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ, και αφοροφςε τθν ειρινθ, τθ ςτακερότθτα, τθν καλι γειτονία, τισ 

οικονομικζσ και πολιτικζσ μεταρρυκμίςεισ, τθν εκπαίδευςθ και τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ. Πςο αφορά τθν ΕΜΗΕΣ, οι εταίροι επιβεβαίωςαν τθ δθμιουργία τθσ για 

το 2010 (Ξενάκθσ, 2006). 
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Αναφορικά με τθν ΕΡΓ, οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΔτΒ πζραςαν ςτο πλαίςιο τθσ νζασ 

πρωτοβουλίασ τθσ ΕΕ, αφότου αυτι ανακοινϊκθκε το 2004, ωςτόςο θ ίδια θ ΕΜΣ 

δεν ζπαψε να εξελίςςεται. Θ ΕΡΓ ςυμπλθρϊνει και ενιςχφει τθν ΕΜΣ ςε διμερζσ 

επίπεδο, μζςω των Σχεδίων Δράςθσ που ςυνάπτονται με τα εταιρικά κράτθ και 

λαμβάνουν υπόψθ το επίπεδο και τισ ανάγκεσ κάκε εταίρου101. Ρροκειμζνου να 

χρθματοδοτεί τισ ενζργειζσ τθσ, θ ΔτΒ ιταν αποδζκτθσ του προγράμματοσ MEDA I 

και MEDA II μζχρι το 2006, όταν τθν κφρια χρθματοδότθςθ τθσ ΕΡΓ και των 

διαςτάςεϊν τθσ ανζλαβε ο ΕΜΓΕΣ (ο οποίοσ αναμζνεται να αντικαταςτακεί το 2014 

από τον ΕΜΓ. Μζςω τουMEDA I (1995-1999) και MEDA II (2000-2006) θ ΕΕ παρείχε 

χρθματοδοτικι υποςτιριξθ ςτθν ΔτΒ διακζτοντασ 16 εκατ. € από τον κοινοτικό 

προχπολογιςμό102. 

 

4.2-Η ΕΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 

ατά τθ διάρκεια τθσ εκςτρατείασ του για τισ προεδρικζσ εκλογζσ του 2007, ο 

Γάλλοσ πολιτικόσ Νικολά Σαρκοηί πρότεινε, ωσ μζροσ του προεκλογικοφ του 

προγράμματοσ, τθ δθμιουργία μια Μεςογειακισ Ζνωςθ, αποτελοφμενθ από 

τισ μεςογειακζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και τισ χϊρεσ τθσ Βόρειασ Αφρικισ και 

Ανατολικισ Μεςογείου, θ οποία κα ιταν δομθμζνθ ςτα πρότυπα τθσ ΕΕ και κα 

περιλάμβανε κοινοφσ κεςμοφσ. Ιταν επιπλζον, μια εναλλακτικι λφςθ για τθν 

πικανι ζνταξθ τθσ Τουρκίασ ςτθν ΕΕ, ενϊ κα λειτουργοφςε και ωσ φόρουμ για 

διάλογο μεταξφ του Λςραιλ και των αραβικϊν κρατϊν. Τθν πρωτοβουλία του 

Σαρκοηί υποςτιριηαν αρκετά μεςογειακά κράτθ, όπωσ θ Αίγυπτοσ, το Λςραιλ, θ 

Λταλία, θ Λςπανία και θ Ελλάδα. Απεναντίασ, θ Τουρκία δεν επικυμοφςε να 

αντικαταςτιςει τθν πικανι μελλοντικι ζνταξι τθσ ςτθν ΕΕ με τθν ζνταξθ ςε μια 

Μεςογειακι Ζνωςθ. Επίςθσ, αντίκετοι ιταν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και θ Γερμανία, 

κακϊσ κεωροφςαν πωσ οι όποιεσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ 

περιφερειακισ ςυνεργαςίασ κα ζπρεπε να αναπτφςςονται πάνω ςε ιδθ υπάρχοντα 

οικοδομιματα, εν προκειμζνω ςτθ ΔτΒ. Θ Γερμανία μάλιςτα ιταν κάκετα αντίκετθ 

με τθν παροχι ευρωπαϊκισ χρθματοδότθςθσ ςε περιοριςμζνο αρικμό ευρωπαϊκϊν 

κρατϊν-μελϊν (Emerson, 2008). Οι παραπάνω λόγοι ϊκθςαν τον Σαρκοηί να 

τροποποιιςει τα αρχικά του ςχζδια για τθ φιλόδοξθ πρωτοβουλία που είχε 

προτείνει και εν τζλει ςυμφωνικθκε ότι το εγχείρθμα κα περιλαμβάνει όλα τα 

κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ (και όχι μόνο όςεσ βρζχονταν από τθ Μεςόγειο) και τουσ 

υπόλοιπουσ εταίρουσ τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου. Επίςθσ, ορίςτθκε ότι θ νζα 

πρωτοβουλία κα οικοδομθκεί ςτθν ιδθ υπάρχουςα ΔτΒ. Ζτςι, ςτθ Σφνοδο Κορυφισ 
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για τθ Μεςόγειο, θ οποία ζλαβε χϊρα ςτο Ραρίςι τον Λοφλιο του 2008, οι αρχθγοί 

κρατϊν ςυμφϊνθςαν να ξεκινιςουν, ι να επανεκκινιςουν τθν ΕΜΣ, ορίηοντασ τθν 

νζα πρωτοβουλία ωσ Διαδικαςία τθσ Βαρκελϊνθσ: Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο. Θ νζα 

φάςθ ςτθν οποία πζραςε θ ΕΜΣ περιλάμβανε βελτιωμζνθ κεςμικι δομι και 

ενιςχυμζνεσ πολυμερείσ ςχζςεισ μεταξφ των εταίρων (Süel, 2008). Θ Ζνωςθ για τθ 

Μεςόγειο είναι ζνασ διεκνισ, διακυβερνθτικόσ οργανιςμόσ που περιλαμβάνει 

αφενόσ κράτθ τα οποία ςυνδζονται με χαλαροφσ κεςμικοφσ δεςμοφσ, ιτοι τα κράτθ 

που δεν ανικουν ςτθν ΕΕ, και αφετζρου κράτθ που ςυνδζονται με 

διακυβερνθτικοφσ και κεςμικοφσ δεςμοφσ, ιτοι τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ (Aliboni and 

Ammor, 2009). Στθν Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο ςυμμετζχουν, επίςθσ, θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι και θ Αραβικι Ζνωςθ, ενϊ οι αποφάςεισ λαμβάνονται με ομοφωνία ςε 

ςυνζδρια ανϊτατου επιπζδου των μελϊν, χωρίσ ωςτόςο να αποκλείεται θ 

ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν, ςτα πρότυπα τθσ ΕΕ (Aliboni and 

Ammor, 2009). Κα πρζπει να τονιςτεί το γεγονόσ πωσ, ενϊ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΜΣ, οι 

ευρωμεςογειακζσ ςχζςεισ αναπτφςςοντασ υπό τθν ομπρζλα τθσ ΕΕ, ενϊ πλζον με 

τθν Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο, οι ίδιεσ ςχζςεισ πραγματοποιοφνται ςε διακυβερνθτικό 

πλαίςιο, γεγονόσ που προςκζτει παραπάνω ςθμαςία ςτισ κυβερνιςεισ των κρατϊν 

(Aliboni and Ammor, 2009). 

Οι ςτόχοι και οι αξιϊςεισ τθσ Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο δεν διαφζρουν από τθν ΔτΒ, 

κακϊσ ςυνεχίηει να προωκεί τθν οικονομικι ολοκλιρωςθ και τισ δθμοκρατικζσ 

μεταρρυκμίςεισ ςτα εταιρικά κράτθ τθσ Μεςογείου. Θ επανεκκίνθςθ τθσ ΕΜΣ ζδωςε 

τθν ευκαιρία να ςτουσ ςυμμετζχονται να ορίςουν με βελτιωμζνο τρόπο τισ ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ με τθν ζναρξθ νζων περιφερειακϊν και υποπεριφερειακϊν ςχεδίων 

που αφοροφν τθν οικονομία, το περιβάλλον, τθν ενζργεια, τθν υγεία, τθ 

μετανάςτευςθ και τον πολιτιςμό. Οι χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ενιςχυμζνθ ΕΜΣ 

είναι τα 28 κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, τα εταιρικά κράτθ που ςυμμετείχαν ςτθν ΔτΒ (πλθν 

τθσ Λιβφθσ και τθσ Συρίασ) και θ Αλβανία, Βοςνία Ερηεγοβίνθ και Μαυριτανία. Οι 

ςυνεδριάςεισ τθσ Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο προεδρεφονται από κοινοφ από 

εκπρόςωπο μεςογειακισ χϊρασ και από εκπρόςωπο κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ. 

Επιπλζον, από το 2010, θ Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο ζχει γραμματεία που εδρεφει ςτθ 

Βαρκελϊνθ, ζναν Γενικό Γραμματζα και ζξι αναπλθρωτζσ γενικοφσ γραμματείσ. 

Συνοπτικά, θ Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο ζχει μια ςειρά από βαςικζσ πρωτοβουλίεσ τισ 

οποίεσ υποςτθρίηει και προωκεί103: 

 Τθν απορρφπανςθ τθσ Μεςογείου. 

 Τθ δθμιουργία καλάςςιων και χερςαίων αρτθριϊν που κα ςυνδζουν τα 

λιμάνια, κακϊσ και τθ βελτίωςθ των ςιδθροδρομικϊν δικτφων, για τθν 

διευκόλυνςθ μετακινιςεων ανκρϊπων και εμπορευμάτων. 

                                                           
103

 Βλζπε European Union External Action, «Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED)», 
http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm (πρόςβαςθ 11-4-2014). 

http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
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 Ζνα κοινό πρόγραμμα πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ φυςικϊν και ανκρωπογενϊν καταςτροφϊν. 

 Ζνα μεςογειακό ςχζδιο για τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ που 

διερευνά ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ. 

 Ζνα ευρωμεςογειακό πανεπιςτιμιο, το οποίο εγκαινιάςτθκε ςτθ Σλοβενία το 

2008. 

 Τθν Μεςογειακι Ρρωτοβουλία για τθν Ανάπτυξθ Επιχειριςεων, θ οποία 

ςτθρίηει τισ μικρζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι τθσ 

Μεςογείου. 

Σε ότι αφορά τθν χρθματοδότθςθ, το 2007 ο ΕΜΓΕΣ αντικατζςτθςε το πρόγραμμα 

χρθματοδότθςθσ MEDA II. Τα κεφάλαια που διατείκενται ςτα μεταρρυκμιςτικά 

προγράμματα των εταιρικϊν κρατϊν υπολογίηονται με βάςθ τισ ανάγκεσ και τισ 

ικανότθτεσ απορρόφθςθσ κάκε κράτουσ, κακϊσ και τθν πρόοδο που ζχει ςθμειϊςει 

ςτθν εφαρμογι των ςυμφωνθμζνων μεταρρυκμίςεων. Για τθ περίοδο 2007-2013, 

περίπου 12 δισ. € δόκθκαν για τθν υποςτιριξθ των μετερρυκμίςεων των εταίρων104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104

 Βλζπε ENP-Info Centre, «The EuroMed Partnership», http://www.enpi-
info.eu/medportal/content/340/About%20the%20EuroMed%20Partnership (πρόςβαςθ 11-4-2014). 

http://www.enpi-info.eu/medportal/content/340/About%20the%20EuroMed%20Partnership
http://www.enpi-info.eu/medportal/content/340/About%20the%20EuroMed%20Partnership
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4.3-ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑ ΦΕΔΙΑ ΔΡΑΗ 
 

ΕΠΓ – Μεςογειακοί Εταίροι 

Φώρα 
Συμφωνία 

Διαςφνδεςθσ 

Συμφωνία 
Συνεργαςίασ και 
Εταιρικισ Σχζςθσ 

Σχζδιο Δράςθσ 

Αίγυπτοσ 2004 - 2007 

Αλγερία 2005 - Διαπραγματεφςεισ 

Ιορδανία 2002 - 2005 και 2012 

Ιςραήλ 2000 - 2005 

Λίβανοσ 2006 - 2013 

Λιβύη 

Συηθτιςεισ για 
επανεκίνθςθ των 

διαπραγματεφςεων 
μιασ Συμφωνίασ 

Ρλαιςίου (ιςότιμθσ 
με Συμφωνία 
Διαςφνδεςθσ) 

- - 

Μαρόκο 2000 - 2005 και 2013 

Παλαιςτινιακή 
Αρχή 

1997 (Ενδιάμεςθ 
Συμφωνία 

Διαςφνδεςθσ 
 2005 και 2013 

υρία - - - 

Συνηςία 1998 - 

Επίτευξθ 
ςυμφωνίασ πάνω 

ςε κείμενο Σχεδίου 
Δράςθσ το 2012 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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α τελευταία χρόνια θ Αίγυπτοσ ακολουκεί μια δυναμικι εξωτερικι πολιτικι, 

με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ διεκνείσ εταίρουσ και 

περαιτζρω ολοκλιρωςι τθσ με τθ διεκνι οικονομία. Ταυτόχρονα, ςυνεχίηει 

τισ προςπάκειεσ ςτο εςωτερικό τθσ για ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμό. Τα παραπάνω, 

ςε ςυνδυαςμό με τθν διεφρυνςθ τθσ ΕΕ το 2004 και τθν επακόλουκθ δθμιουργία τθσ 

ΕΡΓ, προςφζρουν γόνιμο ζδαφοσ για τθν εξζλιξθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μεςογείου και τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Θ ςυνεργαςία τθσ 

ΕΕ με τθν Αίγυπτο ςτα πλαίςια τθσ ΕΡΓ επιτρζπει τθν εμβάκυνςθ των πολιτικϊν, 

οικονομικϊν και κοινωνικϊν ςχζςεων μεταξφ των δφο πλευρϊν, οι οποίεσ ζχουν 

αναπτυχκεί τα τελευταία χρόνια ςτθ βάςθ τθσ ΕΜΣ και τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ 

του 2004. Υπό το πρίςμα τθσ ΕΡΓ, το Σχζδιο Δράςθσ που ςυμφϊνθςαν οι δφο 

πλευρζσ το 2007 κζτει φιλόδοξουσ ςτόχουσ, βαςιςμζνουσ ςε κοινά ςυμφζροντα, 

κοινζσ αξίεσ και ςτθν εφαρμογι μεταρρυκμιςτικϊν προγραμμάτων. Μζςω του 

Σχεδίου Δράςθσ, θ Αιγυπτοσ και θ ΕΕ ςυμφϊνθςαν να ενιςχφςουν τισ πολιτικζσ, 

οικονομικζσ, εμπορικζσ, επενδυτικζσ, τεχνολογικζσ και πολιτιςτικζσ ςχζςεισ τουσ, 

και να μοιραςτοφν τθν ευκφνθ για τθ δθμιουργία μιασ ηϊνθσ ειρινθσ και 

ςτακερότθτασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Οι τομείσ προτεραιοτιτων που κζτει το 

Σχζδιο Δράςθσ είναι: 

 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου και ςυνεργαςίασ, βαςιςμζνων ςε κοινζσ 

αξίεσ. 

 Ενίςχυςθ του διαλόγου πάνω ςε κζματα αςφάλειασ, όπωσ ο αφοπλιςμόσ και 

θ μθ διαςπορά των όπλων μαηικισ καταςτροφισ ςτθ Μζςθ Ανατολισ. 

 Ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των κεςμϊν που επωμίηονται τθν 

προϊκθςθ τθσ δθμοκρατίασ και του κράτουσ δικαίου. 

 Ρροϊκθςθ τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ με τθν ΕΕ, ιδιαίτερα με τθν 

υιοκζτθςθ μζτρων για τθ ςταδιακι φιλελευκεροποίθςθ του τομζα 

υπθρεςιϊν και εμπορίου αγροτικϊν και αλιευτικϊν προϊόντων. 

 Βελτίωςθ τθσ μακροοικονομικισ διοίκθςθσ, τθσ μεταρρφκμιςθσ του 

επενδυτικοφ τομζα, του ιδιωτικοφ τομζα και τθν άρςθ κεςμικϊν και 

ρυκμιςτικϊν εμποδίων. 

 Μεταρρφκμιςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 

 Ενίςχυςθ ςυνεργαςίασ για τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ, τθ βελτίωςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και του ςυςτιματοσ υγείασ. 

ΑΙΓΤΠΣΟ

• 2004: Ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ.

• 2007: Ζγκριςθ του Σχεδίου Δράςθσ.

• 2008: Ζναρξθ τθσ Ζνωςθσ για τθ Μεςόγειο.

Τ 
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 Ρροϊκθςθ ςυνεργαςίασ πάνω ςε κζματα μετανάςτευςθσ για τον ζλεγχο των 

μεταναςτευτικϊν ροϊν και ςτθν αντιμετϊπιςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ, τθσ ενζργειασ και 

προϊκθςθ πολιτικϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Το Σχζδιο Δράςθσ είχε εγκρικεί από το Συμβοφλιο Διαςφνδεςθσ ΕΕ-Αιγφπτου, και θ 

πρόοδοσ εφαρμογισ του παρακολουκείται από τα κοινά ςϊματα που ςυςτάκθκαν 

από τθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ, με τθν ανανζωςι του να πραγματοποιείται όπου 

και όταν κρίνεται αναγκαίο105. 

Λόγω των πολιτικϊν ανακατατάξεων τα τελευταία χρόνια, θ Αίγυπτοσ δεν κατάφερε 

να ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςε οριςμζνουσ τομείσ που χριηουν 

μεταρρυκμίςεων. Θ διαδθλϊςεισ κατά τισ κυβζρνθςθσ που ξεκίνθςαν το καλοκαίρι 

του 2013 είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν απομάκρυνςθ του Μοχάμεντ Μόρςι από τον 

προεδρικό κϊκο τθσ χϊρασ, ζπειτα από παρζμβαςθ των ςτρατιωτικϊν. Από τθν 

πλευρά τθσ, θ ΕΕ δεν ζμεινε αμζτοχθ, γεγονόσ που φάνθκε από τισ πολλζσ 

επιςκζψεισ τθσ Φπατου Εκπροςϊπου για κζματα Εξωτερικισ Ρολιτικισ, Κάκριν 

Άςτον, ςτθν Αίγυπτο, ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολιτικισ 

δυςπιςτίασ και του πολιςμοφ που χαρακτθρίηουν τθν πολιτικι ςκθνι τθσ 

Αιγφπτου106. Επιπλζον, τον Λανουάριο του 2014 δόκθκε για δθμοψιφιςμα το 

ανακεωρθμζνο ςφνταγμα από τθν μεταβατικι κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, το οποίο 

εκγρίκθκε με μεγάλο ποςοςτό, με μικρό, ωςτόςο, ποςοςτο προςζλευςθσ ςτισ 

κάλπεσ107. 

Στθν ετιςια αναφορά προόοδου, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι καλεί τθν νζα κυβζρνθςθ 

τθσ Αιγφπτου να εξαςφαλίςει τθν διαςφάλιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και 

των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν ςτο ςφνταγμα τθσ χϊρασ108. Επιπλζον, θ αναγκαία θ 

δθμιουργία ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ δράςεων μιασ ανεξάρτθτθσ κοινωνίασ 

πολιτϊν και θ διεξαγωγι δθμοκρατικϊν προεδρικϊν και κοινοβουλευτικϊν 

εκλογϊν, με βάςθ τα διεκνι πρότυπα. Σθμαντικι κακίςταται επίςθσ, θ διευκζτθςθ 

των ηθτθμάτων που αφοροφν τα ςτρατόπεδα βαςανιςμοφ ςτθ χερςόνθςο του Σινά, 

κακϊσ επίςθσ και ο άμεςοσ τερματιςμόσ εκδίκαςθσ πολιτικϊν υποκζςεων από τθ 

ςτρατιωτικι δικαιοςφνθ109. Τζλοσ, θ Επιτροπι υπογραμμίηει τθ ςθμαςία για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ μακροοικονομικισ ςτακερότθτασ και τθσ προϊκθςθσ των 

απαραίτθτων οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων. 

                                                           
105

 EU/Egypt Action Plan, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/egypt_enp_ap_final_en.pdf   (πρόςβαςθ 25-5-
2014). 
106

 European Commission MEMO, «ENP Country Progress Report 2013-Egypt», Brussels, 27 March 
2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm (πρόςβαςθ 25-5-2014). 
107

 Π.π. 
108

 Π.π. 
109

 Π.π. 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/egypt_enp_ap_final_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm
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 ςυνεργαςία τθσ ΕΕ με τθν Αλγερία λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ Συμφωνίασ 

Διαςφνδεςθσ του 2005, χωρίσ να ζχει ςυμφωνθκεί ζνα Σχζδιο Δράςθσ, το 

οποίο κα ειςάγει τθν Αλγερία ςτθν ΕΡΓ. Ωςτόςο, από το 2011 θ αφρικανικι 

χϊρα κατζςτθςε ςαφι τθ κζλθςι τθσ για τθν εκπόνθςθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ και οι 

διαπραγματεφςεισ ξεκινιςανε τον Οκτϊβριο του 2012, με τθν κατάκεςθ πρόταςθσ 

ενόσ Σχεδίου Δράςθσ από πλευράσ ΕΕ. Στθν πρόταςθ αυτι, θ Αλγερία κατζκεςε μια 

αντιπρόταςθ το καλοκαίρι του 2013, με τον πρϊτο γφρο των διαπραγματεφςεων να 

διεξάγεται τον Οκτϊβριο του ίδιου ζτουσ ςτο Αλγζρι110. 

Στο πλαίςιο τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ, ζλαβαν χϊρα τακτικζσ διμερείσ 

ςυναντιςεισ μζςα ςτο 2013. Επιπλζον, ο πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

Μπαρόηο επιςκζφκθκε το καλοκαίρι τθν χϊρα, γεγονόσ που επζτρεψε τθν από 

κοινοφ υπογραφι του Υπομνιματοσ Κατανόθςθσ πάνω ςτθν ενεργειακι 

ςυνεργαςία111. Το 2013 χαρακτθρίςτθκε επίςθσ από μια περίοδο κυβερνθτικοφ 

αναςχθματιςμοφ, με τθν αλλαγι των μιςϊν μελϊν του κοινοβουλίου, ιδιαίτερα ςτισ 

καίριεσ κζςεισ των υπουργείων εςωτερικϊν, άμυνασ και εξωτερικϊν, με τον 

πρωκυπουργό Σελάλ να παραμζνει ωςτόςο ςτθ κζςθ του112. 

Σε ότι αφορά τισ μεταρρυκμίςεισ, θ Αλγερία είχε ξεκινιςει από το 2012 μια ςειρά 

από πολιτικζσ μεταρρυκμίςεισ ςε διάφορουσ τομείσ, με αρκετζσ από αυτζσ να μθν 

ζχουν καταφζρει να ςθμειϊςουν πρόοδο, ειδικά ςτον ποινικό κϊδικα τθσ χϊρασ113. 

Αναφορικά με τισ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, οι δραςτθριότθτζσ τουσ 

ρυκμίηονται νομικά από τον ςχετικό νόμο του 2012, ο οποίοσ απαγορεφει τθ διεκνι 

ςυνεργαςία, ενϊ απαιτεί τθν εκ νζου καταγραφι όλων των ΜΚΟ τθσ χϊρασ, 

γεγονόσ που προκαλεί εμπόδια ςτθν λειτουργία τουσ 114 . Επιπρόςκετα, 

παρατθρείται θ ςυνεχιηόμενθ απουςία δικαςτικισ ανεξαρτθςίασ ςτο πεδίο των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, με αρκετά μεγάλο αρικμό παραβιάςεων να 

καταγράφεται ςτα δικαιϊματα τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ, του ςυνζρχεςκαι και του 

ςυνεταιρίηεςκαι115.  

                                                           
110

 European Commisssion MEMO, «ENP Package-Algeria», http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-14-219_en.htm  (πρόςβαςθ 24-5-2014). 
111

 Π.π. 
112

 Π.π. 
113

 Π.π. 
114

 Π.π. 
115

 Π.π. 

ΑΛΓΕΡΙΑ

•2005: Ζναρξθ τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ.

•2012: Αποςτολι τθσ ΕΕ για τθν επίβλεψθ των κοινοβουλευτικϊν 
εκλογϊν, ζπειτα από πρόςκλθςθ των αρχϊν.

•2013: Κατάκεςθ αντι-πρόταςθσ ςτο προτεινόμενο Σχζδιο Δράςθσ.

Θ 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm
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Τζλοσ, αναφορικά με το εμπόριο τθσ Αλγερίασ, θ κυριότερθ πρόκλθςθ αποτελεί ο 

χαμθλόσ βακμόσ εμπορικισ ολοκλιρωςθσ τθσ χϊρασ με τουσ γείτονζσ τθσ. Ωςτόςο, 

το διμερζσ εμπόριο με τθν ΕΕ αυξάνεται ςτακερά, με τθν Ζνωςθ να αποτελεί τον 

κυριότερο εμπορικό εταίρο τθσ αφρικανικισ χϊρασ, απορροφϊντασ τισ μιςζσ 

εξαγωγζσ τθσ. Επιπλζον, θ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ απαλλάςςει τισ βιομθχανικζσ 

εξαγωγζσ τθσ Αλγερίασ από τουσ εμπορικοφσ δαςμοφσ, με τθν προοπτικι 

προοδευτικισ φιλελευκεροποίθςθσ του βιομθχανικοφ τομζα μζχρι το 2020116. 
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 Λορδανία αποτελεί τον πρωτοπόρο των κρατϊν τθσ Μζςθσ Ανατολισ 

αναφορικά με τθ ςφναψθ νζων δεςμϊν με τθν ΕΕ. Ειδικότερα, από το 1977 

θ Ζνωςθ ςφναψε μαηί με το Αμάνν τθν Συμφωνία Συνεργαςίασ, μζχρι οι 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ να παγιωκοφν μζςω τθσ ΔτΒ τθ δεκαετία του ’90. Με τθν 

αλλαγι τθσ χιλιετίασ, αμφότερεσ οι πλευρζσ ενζκριναν το 2002 τθ Συμφωνία 

Διαςφνδεςθσ, ενϊ το 2005, με τθν εγκαινίαςθ τθσ ΕΡΓ, θ ΕΕ και θ Λορδανία 

ενζκριναν το Σχζδιο Δράςθσ, το οποίο ςυνζβαλλε ςτθν ανάπτυξθ των διμερϊν 

ςχζςεων. Φςτερα από χρόνια προοδευτικισ και εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ, οι 

δφο πλευρζσ ςυμφϊνθςαν να πάνε ζνα βιμα παραπζρα με τθν δρομολόγθςθ τθσ 

Συμφωνίασ για Συνεργαςία Ρροχωρθμζνου Επιπζδου το 2010, θ οποία πθγάηει από 

τον κοινό ςτόχο τθσ προϊκθςθσ τθσ ειρινθσ, τθσ ςτακερότθτασ και ευθμερίασ, και 

βαςίηεται ςτισ αξίεσ που μοιράηονται θ ΕΕ και θ Λορδανία, όπωσ θ δθμοκρατία, το 

κράτοσ δικαίου και ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλζον, 

αποφαςίςτθκε θ εκπόνθςθ νζου Σχεδίου Δράςθσ, με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ 

των ςτόχων αυτισ τθσ νζασ ςυνεργαςίασ. Τα τελευταία χρόνια θ Λορδανία ζχει 

προχωριςει ουςιαςτικά προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ και των 

πολιτικϊν μεταρρυκμίςεων, δείχνοντασ τθν ετοιμότθτά τθσ για περαιτζρω 

δεςμεφςεισ ςτα πεδία τθσ εκδθμοκρατικοποίθςθ, των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και 

του κράτουσ δικαίου117. Το νζο Σχζδιο Δράςθσ εγκρίκθκε το 2012, και οι κφριεσ 

προτεραιότθτζσ του περιλαμβάνουν: 

 Επιδίωξθ παγίωςθσ των κεςμϊν που εξαςφαλίηουν τθν δθμοκρατία και το 

κράτοσ δικαίου. 

 Συνζχιςθ τθσ διαςφάλιςθσ του ςεβαςμοφ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και 

τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ, με βάςθ τα διεκνι πρότυπα. 

 Ρραιτζρω  ενίςχυςθ τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ των ΜΜΕ, κακϊσ και του 

ςυνζρχεςκαι και ςυνεταιρίηεςκαι. 

 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου μεταξφ ΕΕ και Λορδανίασ και τθσ 

ςυνεργαςίασ για τθν εξωτερικι πολιτικι καιπολιτικι αςφάλειασ, ειδικά για 

τθν ειρινθ ςτθν Μζςθ Ανατολι, τθ διαςπορά των όπλων μαηικισ 

καταςτροφισ και τον αφοπλιςμό. 
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 EU/Jordan Action Plan, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/2013_jordan_action_plan_en.pdf (πρόςβαςθ 29-5-
2014). 
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 Εμβάκυνςθ των οικονομικϊν και εμπορικϊν ςχζςεων μζςω τθσ 

προοδευτικισ φιλελευκεροποίθςθσ του επιχειρθματικοφ και επενδυτικοφ 

τομζα. 

 Ρεραιτζρω ανάπτυξθ των τομζων μεταφορϊν και ενζργειασ, μζςω τθσ 

φιλελευκεροποίθςθσ, των επενδφςεων και τθσ διαςφνδεςθσ με τα 

ευρωπαϊκά δίκτυα. 

 Λιψθ πρόςκετων μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ 

διακυβζρνθςθσ. 

 Εμβάκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. 

Ππωσ και ςτα υπόλοιπα Σχζδια Δράςθσ τθσ ΕΡΓ, ζτςι και θ πρόοδοσ εκείνου τθσ 

Λορδανίασ κα παρακολουκείται από κοινζσ επιτροπζσ που είχαν ςυςτακεί από τθ 

Συμφωνία Διαςφνδεςθσ118. 

Από το ξεκίνθμα τθσ ςυριακισ κρίςθσ το 2011, θ Λορδανία άρχιςε να δζχεται τακτικά 

κφμματα μεταναςτϊν, γεγονόσ που είχε επιπτϊςεισ ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ τθσ 

χϊρασ (κυρίωσ νερό) και ζχει επιπλζον ζχει αντίκτυπο ςτθν οικονομία, το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα και το ςφςτθμα υγείασ119 . Θ ΕΕ ζδειξε ζμπρακτα τθν 

κατανόθςι τθσ πάνω ςτο ηιτθμα, παρζχοντασ τα τελευταία δφο χρόνια περιςςότερο 

από 225 εκατ. ευρϊ ςε ανκρωπιςτικι βοικεια ςτθν Λορδανία120. Το 2013, παρά τα 

παραπάνω προβλιματα, θ ιορδανικι κυβζρνθςθ κατάφερε να ςθμειϊςει οριςμζνθ 

πρόοδο, υιοκετϊντασ μια ςτρατθγικι για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και 

επικυρϊνοντασ τθν περιφερειακι ςφμβαςθ πάνω ςτουσ παμμεςογειακοφσ κανόνεσ 

προζλευςθσ των προϊόντων 121 . Με τθν πρόςφατθ αναφορά προόδου τθσ, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι καλεί τθν Λορδανία να ςυνεχίςει τθν πρόοδο ςτθν 

μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία, ςυνεχίηοντασ τθν οικοδόμθςθ ενόσ περιςςότερο 

ομόφωνου, περιεκτικοφ και ανοιχτοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ, όπου όλοι οι πολίτεσ 

τθσ Λορδανίασ κα αιςκάνονται πωσ εκπροςωποφνται επαρκϊσ 122 . Επιπλζον, 

τονίηεται θ ανάγκθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και αμερολθψίασ των 

δικαςτικϊν αρχϊν τθσ χϊρασ, θ διαςφάλιςθ τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ των ΜΜΕ, 

κακϊσ επίςθσ και θ επικφρωςθ του πρωτοκόλλου τθσ ςφμβαςθσ εναντίον των 

βαςανιςτθρίων123. Τζλοσ, θ Επιτροπι υπογραμμίηει τθν ςυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 

ςυμφωνίασ με το ΔΝΤ που αφορά τθν φορολογικι μεταρρφκμιςθ, και θ ςυνζχιςθ 
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τθσ εκςυγχρονιςτικισ διαδικαςίασ των κεςμϊν που χειρίηονται τα δθμόςια 

οικονομικά124. 
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 ΕΕ και το Λςραιλ ςυνεργάηονταν για πολλά χρόνια ςτο πλαίςιο τθσ ΔτΒ, και 

επιπρόςκεταθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία ενιςχφκθκε το 2000, όταν οι 

ςχζςεισ των δφο μερϊν πζραςαν ςτο πλαίςιο τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ. 

Ιδθ από το 1994, ςτο Συμβοφλιο τθσ Ζςςεν, θ Ευρωπαϊκι Ρροεδρία είχε δθλϊςει 

πωσ κεωρεί ότι το Λςραιλ, δεδομζνου του υψθλοφ επιπζδου οικονομικισ 

ανάπτυξισ του, κα πρζπει να απολαμβάνει ειδικι μεταχείριςθ ςτισ ςχζςεισ με τθν 

ΕΕ125.  Επιπλζον, φςτερα από τθ διεφρυνςθ του 2004, ΕΕ και Λςραιλ βρίςκονται 

εγγφτερα ο ζνασ ςτον άλλον, και ωσ ςτενοί γείτονεσ ζκφραςαν αμφότεροι τθν 

επικυμία τουσ να ενιςχφςουν τθν πολιτικι και οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ, και θ ΕΡΓ 

δίνει τθν ευκαιρία για προϊκθςθ των μεταξφ τουσ ςχζςεων ςε αυξθμζνο επίπεδο, 

τθσ ςτακερότθτασ και τθσ ευθμερίασ. Τα παραπάνω μετουςιϊνονται ςτθν πράξθ 

μζςω του Σχεδίου Δράςθσ που ενζκριναν οι δφο εταίροι το 2005, και κζτει ςτόχουσ 

πολιτικϊν, οικονομικϊν και πολιτιςτικϊν μεταρρυκμίςεων. Θ ςυνεργαςία ςτο 

πλαίςιο τθσ ΕΡΓ λαμβάνει υπόψθ τισ κοινζσ αξίεσ αξίεσ που μοιράηονται θ Ζνωςθ 

και το Λςραιλ, όπωσ θ δθμοκρατία, ο ςεβαςμόσ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και 

το κράτοσ δικαίου, και αμφότερεσ είναι αφοςιωμζνεσ ςτθν καταπολζμθςθ του 

αντιςθμιτιςμοφ, του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ126. Επιπλζον, θ κοινι ιςτορικι 

κλθρονομία των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ και του Λςραιλ προτρζπει τα δφο μζρθ να 

επιδιϊκουν τθν ςφςφιξθ των μεταξφ τουσ ςχζςεων. Το Λςραιλ διακζτει μια 

λειτουργικι οικονομία τθσ αγοράσ, κακϊσ επίςθσ αναπτυγμζνθ δθμόςια διοίκθςθ 

και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, γεγονόσ που λαμβάνεται υπόψθ από το Σχζδιο Δράςθσ, το 

οποίο ζκεςε τισ προτεραιότθτεσ που πρζπει να διευκετιςει θ κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ: 

 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου και ςυνεργαςίασ, βαςιςμζνων ςε κοινζσ 

αξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ηθτθμάτων που αφοροφν τον τερματιςμό 

των ςυγκροφςεων ςτθν Μζςθ Ανατολι, τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, τθ διαςπορά των όπλων μαηικισ καταςτροφισ και τθν 

προϊκθςθ ςεβαςμοφ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

 Αφξθςθ του επιπζδου οικονομικισ ολοκλιρωςθσ με τθν ΕΕ, με τθν ανάπτυξθ 

του εμπορίου και των επενδφςεων, τθν φιλελευκεροποίθςθ των 

επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και τθν προετοιμαςία για τθν ςυμμετοχι ςτθν 

ευρωπαϊκι αγορά. 
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 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν μετανάςτευςθ, 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ δικαςτικισ και 

αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ. 

 Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτισ μεταφορζσ, τθν ενζργεια και τα δίκτυα 

επικοινωνιϊν. 

 Ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν και τθσ 

ςυνεργαςίασ ΕΕ-Λςραιλ με τθν προϊκθςθ πολιτικϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Θ πρόοδοσ ςτθν εφαρμογι των παραπάνω προτεραιοτιτων παρακολουκείται από 

κοινζσ επιτροπζσ που ζχουν ςυςτακεί από τθν Συμφωνία Διαςφνδεςθσ, ενϊ θ ΕΕ και 

το Λςραιλ ανακεωροφν το περιεχόμενου του Σχεδίου Δράςθσ και αποφαςίηουν αν 

αυτό χριηει επαναπροςαρμογι ι ανανζωςθ127. 

Το 2013 θ κυβζρνθςθ του Λςραιλ ςθμείωςε πρόοδο ςε αρκετοφσ τομείσ 

προτεραιοτιτων, ωςτόςο παραμζνουν ανοιχτά τα ηθτιματα που αφοροφν τθν 

προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτιτων και των υποχρεϊςεων 

του Λςραιλ ςτισ κατεχόμενεσ περιοχζσ128. Θ ΕΕ τόνιςε πωσ υποςτθρίηει πλιρωσ τθν 

επιςτροφι ςτισ ειρθνικζσ διαπραγματεφςεισ μεταξφ του Λςραιλ και τθσ 

Ραλαιςτινιακισ Αρχισ τον Αφγουςτο του 2013129. Στθν αναφορά προόδου, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι καλεί τθν ιςραθλινι κυβζρνθςθ να ςυνεχίςει τισ προςπάκειεσ 

για ειρθνικι επίλυςθ τθσ Λςραθλινο-Ραλαιςτινιακισ ςφγκρουςθσ, κακϊσ επίςθσ να 

ενιςχφςει τθν ςυνεργαςία με τθν ΕΕ και τον ΟΘΕ ςε κζματα που αφοροφν τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα130. Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ του Λςραιλ καλείται διαςφαλίςει 

τον ςεβαςμό προσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτισ περιπτϊςεισ μεταχείριςθσ των 

μεταναςτϊν και των αιτοφντων για άςυλο131. 
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 ΕΡΓ αποτελεί μζροσ τθσ ανταπόκριςθσ τθσ ΕΕ ςτθν υπουργικι διακιρυξθ 

τθσ κυβζρνθςθσ του Λιβάνου το καλοκαίρι του 2005. Τον Δεκζμβριο του 

ίδιου ζτουσ, ο Λίβανοσ παρουςίαςε τθν ατηζντα του που αφοροφςαν 

απαραίτθτεσ πολιτικζσ και οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτθ Διεκνι Κοινότθτα132. 

Ειδικότερα, θ κυβζρνθςθ ςτθ Βθρυττό, ανζλαβε εκείνθ τθν εποχι να ετοιμάςει ζνα 

πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο περιείχε λεπτομερι μεταρρυκμιςτικά 

μζτρα. Ρρόκλθςθ για το εν λόγω εγχείρθμα αποτελοφςε θ εφαρμογι ςτθν πράξθ 

τθσ εκνικισ ατηζντασ, μζςω αποτελεςματικϊν μεταρρυκμιςτικϊν προγραμμάτων. 

Για τον λόγο αυτό, θ χϊρα τθσ Μζςθσ Ανατολισ ηιτθςε από τθν ΕΕ να παρζχει 

υποςτιριξθ ςτθν μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία, όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο133. Με 

τα δεδομζνα αυτά, θ ΕΡΓ προςζφερε, μζςω του Σχεδίου Δράςθσ, ζνα ςτρατθγικό 

μζςο ςτθν ΕΕ για να ςυμβάλλει ςτθν μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια. Ρριν εγκρικεί το 

Σχζδιο Δράςθσ το 2007, είχε ιδθ τεκεί ςε ιςχφ θ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ που είχαν 

υπογράψει οι δφο πλευρζσ τα προθγοφμενα χρόνια. Αναφορικά με το Σχζδιο 

Δράςθσ τθσ ΕΡΓ, αυτό περιλάμβανε όλουσ τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ για τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ των δφο πλευρϊν και θ εφαρμογι του αναμενόταν να βοθκιςει 

τθν ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων τθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ, να υποςτθρίξει 

τουσ μεταρρυκμιςτικοφσ ςτόχουσ του Λιβάνου, κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθν ςτθν 

ολοκλιρωςθ τθσ χϊρασ με τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και οικονομικζσ δομζσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ εφαρμογι του Σχεδίου Δράςθσ είχε ςτόχο τθν ςταδιακι 

εναρμόνιςθ τθσ νομοκεςίασ και των προτφπων του Λιβάνου με εκείνα τθσ Ζνωςθσ, 

ενϊ κα δθμιουργοφταν μια ςτακερι βάςθ για περαιτζρω οικονομικι ολοκλιρωςθ, 

βαςιςμζνθ ςτθν υιοκζτθςθ οικονομικϊν και εμπορικϊν κανονιςμϊν, με τθν 

προοπτικι τθσ ενίςχυςθσ του εμπορίου και των επενδφςεων με τθν ΕΕ. Οι 

προτεραιότθτεσ που ζκετε το Σχζδιο Δράςθσ ιταν: 

 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου και ςυνεργαςίασ, βαςιςμζνων ςε κοινζσ 

αξίεσ. 

 Συνζχιςθ τθσ βελτίωςθσ ενόσ ανεξάρτθτου και αμερόλθπτου δικαςτικοφ 

ςϊματοσ. 

 Δθμιουργία περιεκτικισ ςτρατθγικισ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 
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 Ρεραιτζρω βιματα για τθν ελευκερία των ΜΜΕ και τθσ ελευκερίασ 

ζκφραςθσ. 

 Συνεργαςία για τθν προϊκθςθ διαπολιτιςμικοφ διαλόγου. 

 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου και ςυνεργαςίασ ςε ηθτιματα που 

αφοροφν τθν ειρινθ ςτθν Μζςθ Ανατολι, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

τρομοκρατίασ και τθ διαςπορά των όπλων μαηικισ καταςτροφισ. 

 Λιψθ μζτρων για τθ βελτίωςθ των επιχειρθματικϊν ςυνκθκϊν, τθν αφξθςθ 

των επενδφςεων και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. 

 Ενίςχυςθ των εμπορικϊν εξαγωγϊν του Λιβάνου, με τθν περαιτζρω 

απελευκζρωςθ του εμπορίου, τθν απλοποίθςθ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ 

και τθν βελτίωςθ των βιομθχανικϊν προτφπων. 

 Βελτιωμζνθ ςυνεργαςία για τον ζλεγχο των μεταναςτευτικϊν ροϊν. 

 Ρροϊκθςθ πολιτικϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

 Βελτίωςθ τομζων μεταφορϊν, ενζργειασ, περιβάλλοντοσ και κοινωνίασ 

πλθροφοριϊν μζςω τθσ φιλελευκεροποίθςθσ, των επενδφςεων ςτισ 

υποδομζσ και τθν ςφνδεςθ με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. 

Θ πρόοδοσ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ, ςυμφωνικθκε να παρακολουκείται 

από κοινζσ επιτροπζσ που είχαν ςυςτακεί από τθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ του 

2006134. 

Στα επόμενα χρόνια, παρά τθν επιρροι τθσ πολιτικισ κρίςθσ που ξεκίνθςε το 2011 

και των μεταναςτευτικϊν κυμμάτων από τθ γειτονικι Συρία, ο Λίβανοσ παρζμεινε 

ςε τροχιά υπεφκυνθσ δζςμευςθσ προσ τθν ΕΕ. Ο βακμόσ επίτευξθσ και προόδου του 

Σχεδίου Δράςθσ οδιγθςε τισ δφο πλευρζσ ςε ςυμφωνία για τθν ζναρξθ εφαρμογισ 

ενόσ δεφτερου Σχεδίου Δράςθσ, το οποίο τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ αρχζσ του 2013135. Θ 

ΕΕ αφξθςε τθν υποςτιριξι τθσ ςτισ αρχζσ του Λιβάνου, ειδικότερα ςε ότι αφορά τισ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τθν αςφάλεια και τουσ πρόςφυγεσ που ςυνεχίηουν να 

καταφτάνουν από τθ Συρία. Είναι χαρακτθριςτικό ότι μζχρι τα τζλθ του Μαρτίου 

του 2014, ο αρικμόσ των προςφφγων ςτον Λίβανο ζφτανε τουσ 974.400136. Ραρά το 

γεγονόσ αυτό, ωςτόςο, θ χϊρα κρατά ανοιχτά τα ςφνορά τθσ για τουσ πρόςφυγεσ. 

Τζλοσ, ςτθν αναφορά προόδου τθσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει τθν μζχρι 

τϊρα ςυντελεςκείςα πρόοδο που ςθμείωςε κυβζρνθςθ τθσ Βυρθττοφ, και τθν 

παροτρφνει να ενιςχφςει τθν εκνικι ανταπόκριςθ προσ τθν ζλευςθ των προςφφγων 

από τθ Συρία,ςε ςυντονιςμό με τον ΟΘΕ και τουσ ανκρωπιςτικοφσ οργανιςμοφσ137. 

Επιπλζον, θ Βθρυττόσ καλείται να ςυνεχίςει τθν πλιρθ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ 

των ικανοτιτων των δυνάμεων αςφάλειασ τθσ χϊρασ για τθν αποτελεςματικι 

                                                           
134

 Π.π. 
135

 European Commission MEMO, «ENP Country Progress Report 2013-Lebanon»,Brussels, 27 March 
2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm (πρόςβαςθ 1-6-2014). 
136

 Π.π. 
137

 Π.π. 
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αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων για τθν αςφάλεια 138 . Επιπρόςκετα, κρίνεται 

αναγκαία θ διενζργεια εκλογικϊν μεταρρυκμίςεων πριν τισ κοινοβουλευτικζσ 

εκλογζσ του Νοεμβρίου του 2014, λαμβάνοντασ υπόψθ τα διεκνι πρότυπα και τισ 

ςυςτάςεισ των αποςτολϊν επιτιρθςθσ εκλογϊν τθσ ΕΕ139. Τζλοσ, τονίηεται θ ανάγκθ 

για προϊκθςθ δικαςτικισ μεταρρφκμιςθσ, τθν πρϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ140. 
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πό τθν Επανάςταςθ του 2011 θ κατάςταςθ ςτθ Λιβφθ παραμζνει αςτακισ 

και θ χϊρα βρίςκεται ςιμερα ςε μεταβατικό ςτάδιο, ζχοντασ ςθμειϊςει, 

ωςτόςο, μερικι πρόοδο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ομαλισ δθμοκρατικισ 

μετάβαςθσ, όπωσ φάνθκε από τθν διεξαγωγι των πρϊτων ελεφκερων εκλογϊν τον 

Λοφνιο του 2012141. Ραρ’όλα αυτά, οι προκλιςεισ που παραμζνουν ςιμερα είναι 

ςθμαντικζσ, κυρίωσ θ απουςία πολιτικοφ κακθςυχαςμοφ και θ επιδείνωςθ του 

περιβάλλοντοσ αςφάλειασ. Θ ΕΕ αποτελεί τον κφριο εταίρο τθσ Λιβφθσ ςτθ 

μεταβατικι προςπάκεια τθσ αφρικανικισ χϊρασ, μζςω ενόσ περιεκτικοφ 

προγράμματοσ που εςτιάηει ςτθν υποςτιριξθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τθσ 

μετανάςτευςθσ, τθσ κοινωνίασ πολιτϊν, των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και τθσ 

αςφάλειασ 142 . Θ βάςθ πάνω ςτθν οποία επιχειρείται να οικοδομθκεί μια 

δθμοκρατικι, ςτακερι και ευθμεροφςα Λιβφθ, απαιτεί τθν προϊκθςθ μιασ 

βιϊςιμθσ δθμοκρατίασ ςτθν χϊρα, με ιςχυροφσ και διαφανείσ κεςμοφσ, κακϊσ και 

μια ενεργι κοινωνία πολιτϊν. Στο πεδίο τθσ ςτακερότθτασ και τθν αςφάλειασ, 

κρίνεται απαραίτθτθ θ αντιμετϊπιςθ των κυριότερων αιτιϊν που προκαλοφν τισ 

ςυγκροφςεισ, και θ υποςτιριξθ τθσ κρατικισ αςφάλειασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ και 

τθν μακροπρόκεςμθ προοπτικι ςυνεργαςίασ, θ ΕΕ επιδιϊκει τθν ςυμμετοχι τθσ 

Λιβφθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μεςογείου και ςυνεχίηει τισ προςπάκειεσ για τθν 

εξεφρεςθ μιασ περιεκτικισ ςυμφωνίασ με τθν χϊρα για τθν μετάβαςθ των μεταξφ 

τουσ ςχζςεων ςε κανονιςτικό νομικό πλαίςιο, το οποίο κα αποτελζςει τθ βάςθ για 

ενιςχυμζνο διάλογο και ςυνεργαςία ςε πολλοφσ τομείσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ143. 

Το 2014, οι τοπικζσ αψιμαχίεσ μεταξφ ενόπλων τμθμάτων εκτόσ κρατικοφ ελζγχου 

παραμζνουν κακθμερινότθτα, με το περιβάλλον αςφάλειασ να ζχει επιδεινωκεί, 

ενϊ το πολιτικό τοπίο τθσ χϊρασ παραμζνει κατακερματιςμζνο και πολωμζνο. 

Επιπλζον, θ κακι φφλαξθ των ςυνόρων και θ απουςία αποτελεςματικϊν κεςμϊν 

αςφάλειασ κακιςτοφν τθν Λιβφθ χϊρα διζλευςθσ οικονομικϊν μεταναςτϊν και 

προςφφγων προσ τθ Μεςόγειο144. Θ ΕΕ παραμζνει δραςτιρια ςε όλουσ τουσ τομείσ 

που χριηουν προςοχισ, μζςω μιασ ςειράσ προγραμμάτων ςυνεργαςίασ. Ειδικότερα, 

ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ, οι προτεραιότθτεσ που ζχουν τεκεί από τισ δφο πλευρζσ 

αφοροφν τθν ενίςχυςθ του νόμου και τθσ τάξθσ, τθ ςφςταςθ κρατικϊν υπθρεςιϊν 

                                                           
141

 European Commission MEMO, «ENP Package-Libya», Brussels, 27 March 2014, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm (πρόςβαςθ 30-5-2014). 
142

 Π.π. 
143

 Π.π. 
144

 Π.π. 

ΛΙΒΤΗ

•2010: Υπογραφι του Υπομνιματοσ Κατανόθςθσ για τθν παροχι οικονομικισ 
βοικειασ ςτθ Λιβφθ.

•2011: Θ Απόφαςθ 1973 του Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΘΕ επιτρζπει τθν 
χριςθ βίασ εναντίον των δυνάμεων του Καντάφι.

•2011: Σφςταςθ αποςτολισ τθσ ΕΕ ςτθν  Λιβφθ μετά το πζρασ των εχκροπραξιϊν.

Α 
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αςφάλειασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθσ διαςποράσ όπλων 

μαηικισ καταςτροφισ145. Σε ό,τι αφορά τθν φφλαξθ των ςυνόρων τθσ Λιβφθσ, ζχει 

ςυςτακεί αποςτολι τθσ ΕΕ (EUBAM), θ οποία παρζχει εκπαίδευςθ και 

ςυμβουλευτικό ρόλο, αναπτφςςοντασ άρτιεσ ςχζςεισ με τισ αρχζσ τθσ Λιβφθσ146. 

Γενικότερα, αμφότερεσ οι πλευρζσ ςυνεχίηουν τισ ςυηθτιςεισ για τθν ςυμμετοχι τθσ 

Λιβφθσ ςτθν περιφερειακι ςυνεργαςία, με τθν απόφαςθ τθσ χϊρασ να ςυμμετζχει 

ωσ παρατθρθτισ ςτθν Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο να αποτελεί ςθμαντικό βιμα προσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
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ι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με το Μαρόκο λειτουργοφςαν ςτο πλαίςιο τθσ ΔτΒ από τθ 

δεκαετία του ’90, ενϊ ςτθν αυγι τθσ νζασ χιλιετίασ, οι δφο πλευρζσ 

δεςμεφονται από μια Συμφωνία Διαςφνδεςθσ, θ οποία ενίςχυςε το 

επίπεδο ςυνεργαςίασ τουσ. Μετά τθν διεφρυνςθ του 2004 και τθν εγκαινίαςθ τθσ 

ΕΡΓ, θ ΕΕ επικυμεί να προςφζρει τθν ευκαιρία για περαιτζρω ενιςχυμζνθ πολιτικι 

ςυνεργαςία ςτουσ περιφερειακοφσ τθσ γείτονεσ, με τθν προοπτικι μιασ, αυξθμζνθσ 

ςε βακμό, οικονομικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθ ςταδιακι ολοκλιρωςθ των 

γειτονϊν με τθν ευρωπαϊκι αγορά. Οι φιλόδοξοι ςτόχοι που ζκεςε θ ΕΡΓ όταν 

τζκθκε ςε λειτουργία, αποτζλεςαν το ζναυςμα για τισ δφο πλευρζσ να αξιοποιιςουν 

τθν ευκαιρία που δινόταν για ςυνεργαςία και προϊκθςθ τθσ ςτακερότθτασ, τθσ 

αςφάλειασ και τθσ ευθμερίασ. Για το Μαρόκο, θ επαναπροςζγγιςθ των ςχζςεων με 

τθν ΕΕ αποτελοφςε μια βαςικι επιλογι τθσ εξωτερικισ πολιτικισ που ακολουκεί 

ςτακερά τα τελευταία χρόνια το αμπάτ 147 . Θ νζα ευρωπαϊκι πρωτοβουλία 

αναμενόταν να βοθκιςει ςτθν εξεφρεςθ νζων μζτρων ςυνεργαςίασ και ςτθν 

δθμιουργία νζων πολιτικϊν δεςμϊν. Το Σχζδιο Δράςθσ που υιοκετικθκε από τουσ 

δφο εταίρουσ το 2005, περιλάμβανε εργαλεία μεταρρυκμίςεων, τα οποία ιταν 

διακζςιμα από τθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ, και αποτελεί το μζςο που υποςτθρίηει 

τθν προςπάκεια του Μαρόκο να ευκυγραμμίςει τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

δομζσ του με αυτζσ τθσ ΕΕ. Για να καταςτεί αυτό πραγματικότθτα, απαιτείται θ 

εναρμόνιςθ τθσ μαροκινισ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ςε μια ςειρά από τομείσ. Επιπλζον, το Σχζδιο Δράςθσ προωκεί τθν ανάπτυξθ και 

εφαρμογι πολιτικϊν και μζτρων, ςχεδιαςμζνων για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ148. Αμφότερεσ οι 

πλευρζσ ςυνεργάηονται ςτενά τα τελευταία χρόνια για τθν επιτευξθ των ςτόχων που 

ζκεςε το Σχζδιο Δράςθσ του 2005, ζχοντασ ςυμφωνιςει ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ 

δεφτερου Σχεδίου Δράςθσ το 2013. Οι προτεραιότθτεσ ςτισ οποίεσ καλείται να 

απευκυνκεί το Μαρόκο περιλαμβάνουν: 

 Επιδίωξθ νομοκετικισ μεταρρφκμιςθσ και εφαρμογι διεκνϊν διατάξεων για 

τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

                                                           
147

 EU/Morocco Action Plan, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf, (πρόςβαςθ 4-6-
2014). 
148

 Π.π. 

ΜΑΡΟΚΟ
• 2000: Ζναρξθ ιςχφοσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ.

• 2005: Υιοκζτθςθσ Σχεδίου Δράςθσ.

• 2013: Υιοκζτθςθσ Δεφτερου Σχεδίου Δράςθσ.
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 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου με τθν ΚΕΡΡΑ/ΕΡΑΑ και τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ τρομοκρατίασ. 

 Διαπραγμάτευςθ ςυμφωνίασ για τθν απελευκζρωςθ του εμπορίου των 

υπθρεςιϊν. 

 Δθμιουργία κατάλλθλου κλίματοσ για τθν προςζλκυςθ άμεςων ξζνων 

επενδφςεων. 

 Συνεργαςία ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ 

φτϊχειασ και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. 

 Υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ 

καιτθσ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν, κακϊσ κρίνονται αναγκαία για τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

 Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. 

 Ανάπτυξθ του τομζα μεταφορϊν και του τομζα ενζργειασ. 

Ππωσ και ςτα προθγοφμενα Σχζδια Δράςθσ, θ ςυντελεςκείςα πρόοδοσ επιτθρείται 

από τα κοινά ςϊματα που είχαν ςυςτακεία από τθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ του 

2000, ενϊ προβλζπεται ϊςτε οι δφο πλευρζσ να προχωροφν ςε επαναπροςαρμογι 

και ανανζωςθ του Σχεδίου Δράςθσ, όπου κρίνουν και ςυμφωνοφν πωσ είναι 

απαραίτθτο149. 
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ι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τθν Ραλαιςτινιακι Αρχι άρχιςαν να λειτουργοφν ςτο 

πλαίςιο τθσ ΔτΒ από το 1995, ενϊ από το 1997 οι δφο πλευρζσ ζχουν 

ςυνάψει τθν Ενδιάμεςθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ για τισ εμπορικζσ τουσ 

ςχζςεισ. Δεδομζνθσ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτθν περιοχι και τθ ςφγκρουςθ 

με το Λςραιλ, θ δθμιουργία ενόσ παλαιςτινιακοφ κράτουσ απαιτεί τθν λιξθ τθσ βίασ, 

προκειμζνου να επιτευχκεί διαρκισ ειρινθ ςτθν Μζςθ Ανατολι και να επιτρζψει 

τθν ευθμερία. Θ Ραλαιςτινιακι Αρχι καλωςόριςε τθν πρωτοβουλία τθσ ΕΕ να 

ςυνάψει ενιςχυμζνεσ πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ ςχζςεισ, κακϊσ τθν 

ευκφνθ για τθν επίλυςθ τθσ ςφγκρουςθσ. Αμφότερεσ οι πλευρζσ ζδειξαν πωσ είναι 

αποφαςιςμζνεσ να αξιοποιιςουν τθν ευκαιρία για ςυνεργαςία και να προάγουν τθ 

ςτακερότθτα, τθν αςφάλεια και τθν ευθμερία. Για το λόγο αυτό, θ εκκίνθςθ τθσ ΕΡΓ 

μετά τθ διεφρυνςθ του 2004 παρείχε το κατάλλθλο πλαίςιο ςτο οποίο κα 

μποροφςαν να αναπτυχκοφν ενιςχυμζνεσ ςχζςεισ μεταξφ των δφο πλευρϊν. Θ 

ςυμμετοχι τθσ Ραλαιςτινιακισ Αρχισ ςτθν ΕΡΓ λαμβάνει χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ 

γενικισ πολιτικισ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι, κακϊσ και τουσ περιοριςμοφσ που 

προκφπτουν από τθν Λςραθλινο-Ραλαιςτινιακι διαμάχθ. Μζςω τθσ ΕΡΓ, θ ΕΕ 

ανταποκρίνεται ςτθν πολιτικι και οικονομικι μεταρρυκμιςτικι ατηζντα τθσ 

Ραλαιςτινιακισ Αρχισ, θ οποία ζχει αναπτυχκεί για τθν παγίωςθ τθσ δθμοκρατίασ, 

τθσ διαφάνειασ και τθσ δικαιοςφνθσ ςτθ Δυτικι Πχκθ και τθ Λωρίδα τθσ Γάηασ150. Το 

Σχζδιο Δράςθσ του 2005 κακόριςε τουσ ςυμφωνθμζνουσ ςτόχουσ που χριηουν 

επίτευξθσ, πολλοί από τουσ οποίουσ βαςίηονταν ςτο μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα 

που είχε ξεκινιςει ιδθ από το 2002: 

 Ρροϊκθςθ προςπακειϊν για τθν επίλυςθ τθσ ςφγκρουςθσ ςτθ Μζςθ 

Ανατολι. 

 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου και τθσ ςυνεργαςίασ, βαςιςμζνθσ ςτισ 

κοινζσ αξίεσ, όπωσ θ αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ, θ προϊκθςθ των 

ανρκωπίνων δικαιωμάτων, θ ανάπτυξθ του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου και θ 

ςυνεργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ, 

ιδιαίτερα του αντιςθμιτιςμοφ και τθσ ιςλαμοφοβίασ. 

 Σφςταςθ αποτελεςματικοφ δικαςτικοφ ςϊματοσ και ενίςχυςθ του κράτουσ 

δικαίου. 
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 EU/Palestinian Authority Action Plan, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/pa_enp_ap_final_en.pdf (πρόςβαςθ 2-6-2014). 

ΠΑΛΑΙΣΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

• 1997: Σφναψθ Ενδιάμεςθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ.

• 2005: Ζγκριςθ Σχεδίου Δράςθσ.

• 2013: Ζγκριςθ δεφτερου Σχεδίου Δράςθσ.
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 Διεξαγωγι εκλογϊν ςτθ Δυτικι Πχκθ και τθ Λωρίδα τθσ Γάηασ, με βάςθ τα 

διεκνι πρότυπα. 

 Ρλιρθσ εφαρμογι τθσ Ενδιάμεςθσ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ του 1997 με τθν 

ανάπτυξθ των εμπορικϊν ςχζςεων και τθν προϊκθςθ οικονομικϊν 

μεταρρυκμιςτικϊν προγραμμάτων. 

Θ πρόοδοσ των μεταρρυκμίςεων του Σχεδίου Δράςθσ επιτθρείται από τα ςϊματα 

που ζχουν ςυςτακεί από τθν Ενδιάμεςθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ του 1997, ενϊ ΕΕ 

και Ραλαιςτινιακι Αρχι ανακεωροφν κατά καιροφσ το περιεχόμενο του Σχεδίου 

Δράςθσ και ςυμφωνοφν ςτθν ανακεϊρθςι του όπου κρίνεται αναγκαίο151. 

Πλο το διάςτθμα, από τθ ςφναψθ του Σχεδίου Δράςθσ μζχρι ςιμερα, θ ΕΕ ζχει 

προςφζρει ςθμαντικι υποςτιριξθ ςτθν Ραλαιςτινιακι Αρχι. Το 2005, εκτόσ από το 

Σχζδιο Δράςθσ τθσ ΕΡΓ, θ ΕΕ παρείχε αποςτολι για τθν ανάπτυξθ τθσ 

παλαιςτινιακισ αςτυνομίασ (EUPOL-COPPS), κίνθςθ θ οποία αποτελοφςε μζροσ τθσ 

ευρφτερθσ προςπάκειασ τθσ Ζνωςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ παλαιςτινιακισ 

προςπάκειασ για δθμιουργία κράτουσ. Επιπλζον, θ ΕΕ ζχει διατθριςει τθν 

ετοιμότθτά τθσ για τθν επανεκκίνθςθ τθσ αποςτολισ με ςτόχο τθν παγίωςθ τθσ 

ευρωπαϊκισ παρουςίασ ςτο ςθμείο διζλευςθσ τθσ άφα (EUBAM-Rafah)152. Θ 

ιςραθλινι κατοχι και οι απαγορεφςεισ που αυτι επιβάλλει εμποδίηουν τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ραλαιςτινιακισ Αρχισ, και παραμζνει ωσ ςιμερα το 

μεγαλφτερο εμπόδιο για τισ ςχεδιαςμζνεσ μεταρρυκμίςεισ, ωςτόςο θ ΕΕ και θ 

Ραλαιςτινιακι Αρχι ςυμφϊνθςαν για τθν εκκίνθςθ ενόσ δεφτερου Σχεδίου Δράςθσ 

το 2013153. Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν 

αναφορά προόδου τθσ, παροτρφνει τθν Ραλαιςτινιακι Αρχι να ςυνεχίςει τισ 

προςπάκειζσ τθσ ςτισ τρζχουςεσ διαπραγματεφςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ 

βιϊςιμθσ λφςθσ για τθν Λςραθλινο-Ραλαιςτινιακι ςφγκρουςθ154. Επιπλζον, τονίηεται 

θ ανάγκθ για τθ διεξαγωγι δθμοκρατικϊν προεδρικϊν εκλογϊν, θ αφξθςθ τθσ 

διαφάνειασ και τθσ φερεγγυότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ 

αςφάλειασ, κακϊσ επίςθσ και θ υιοκζτθςθ ενόσ ενιαίου ποινικοφ κϊδικα, ο οποίοσ 

κα ςυνάδει με τα διεκνι πρότυπα για τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

και κα εγγυάται τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ155. 
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 European Commission MEMO, «ENP Country Progress Report 2013-Palestine», Brussels, 27 March 
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153

 Π.π. 
154

 Π.π. 
155

 Π.π. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm


 76 

 

 προοπτικι για μια ενδεχόμενθ ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία τθσ ΕΕ με τθ Συρία 

ανατράπθκε τθν Άνοιξθ του 2011, όταν οι διαδθλϊςεισ που είχαν 

πραγματοποιθκεί ςτθ χϊρα μετρατράπθκαν ςε ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ 

μεγάλθσ κλίμακασ μεταξφ των υποςτθρικτϊν του κακεςτϊτοσ του Άςςαντ και των 

επαναςτατικϊν δυνάμεων. Οι ςυρράξεισ αυτζσ οδιγθςαν ςτο κάνατο περιςςότερων 

από 100.000 ανκρϊπων και ςτον εκτοπιςμό άλλων 6,5 εκατομυρίων156. Με τθν 

ζναρξθ τθσ ςφγκρουςθσ, θ ΕΕ ζλαβε τθν απόφαςθ να αναβάλει τθν διμερι 

ςυνεργαςία με τθ Δαμαςκό και πάγωςε τθν διαδικαςία εκπόνθςθστθσ Συμφωνίασ 

Διαςφνδεςθσ. Λόγω των κατθγοριϊν εναντίον τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Συρίασ για 

παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, οι Βρυξζλλεσ κάλεςαν τον πρόεδρο 

Άςςαντ να αποχωριςει και θ χϊρα να ξεκινιςει μια περίοδο μετάβαςθσ προσ ζνα 

ςτακερό κακεςτϊσ. Ζκτοτε, θ ΕΕ απαγόρευςε τθν ςυμμετοχι των ςυριακϊν αρχϊν 

ςε περιφερειακά προγράμματα, ενϊ θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων τερμάτθςε 

τθν δανειοδότθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ςτθ Συρία157. Ειδικότερα, θ Ζνωςθ 

ανζπτυξε ςταδιακά τθν πολιτικι μεκοδευμζνων περιοριςτικϊν μζτρων, όπωσ το 

εμπάργκο οπλων, το πάγωμα τραπεηικϊν λογαριαςμϊν και τθν απαγόρευςθ 

ειςόδου ςε μζλθ τθσ ςυριακισ κυβζρνθςθσ, με ςτόχο να αποςπάςει τα επικυμθτά 

αποτελζςματα από τθ Δαμαςκό 158 . Επιπλζον, υποςτθρίηει όλεσ τισ διεκνείσ 

προςπάκειεσ για τθ διευκζτθςθ τθσ ςφγκρουςθσ που βιϊνει θ χϊρα. Από τθ μεριά 

τθσ, θ Συρία αποχϊρθςε από τθν Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο. 

Θ οικονομία τθσ Συρίασ επθρεάςτθκε ςε μεγάλο βακμο από τα βίαια γεγονότα που 

λαμβάνουν χϊρα τα τελευταία χρόνια, και ζχει κακοδικι πορεία, κακϊσ οι 

παραγωγικοί τομείσ ζχουν τερματιςει τισ λειτουργίεσ τουσ λόγω του κλίματοσ 

αναςφάλειασ που επικρατεί ςε αγροτικζσ και βιομθχανικζσ περιοχζσ 159 . Τθν 

κατάςταςθ ςυμπλθρϊνουν ο αυξανόμενοσ πλθκωριςμόσ, θ μείωςθ των δθμόςιων 

υπθρεςιϊν και το πάγωμα των επενδφςεων. Για τουσ περιςςότερουσ πολίτεσ τθσ 

χϊρασ, θ κατάςταςθ είναι κρίςιμθ, κακϊσ ο ςυνδυαςμόσ τθσ βίασ με τθν ανεργία 

και τον πλθκωριςμόσ οδθγοφν ςε μεγάλο αρικμό φυγισ προσ τισ γειτονικζσ 

χϊρεσ160. Θ ΕΕ, παρά τθν αναβολι τθσ ςυνεργαςίασ με τθν κυβζρνθςθ τθσ Συρίασ, 
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 European Commission MEMO, «ENP Package-Syria», Brussels, 27 March 2014, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm (πρόςβαςθ 31-5-2014). 
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ΤΡΙΑ

•2011: Ζναρξθ εχκροπραξιϊν. Θ ΕΕ πάγωςε τισ διαπραγματεφςεισ 
για διμερι ςυνεργαςία και επζβαλε κυρϊςεισ.

•2012: Θ ΕΕ αναγνϊριςε τισ δυνάμεισ τθσ Εκνικισ Συμμαχίασ ωσ 
νόμιμουσ  εκπροςϊπουσ του λαοφ τθσ Συρίασ.
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ζχει ξεκινιςει οριςμζνα προγράμματα για τθν υποςτιριξθ των μθ κρατικϊν 

δρϊντων, τθν κοινωνία πολιτϊν και τον προςφυγικό πλθκυςμό. Είναι 

χαρακτθριςτικό, πωσ το 2013 θ οικονομικι υποςτιριξθ του ΕΜΓΕΣ ζφταςε τα 45 

εκατ. ευρϊ, απευκυνόμενθ ςε ανκρωπιςτικθ βοικεια και τισ παροχζσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, τισ βαςικζσ υποδομζσ και τθν προςταςία τθσ πολιτιςμικισ 

κλθρονομιάσ161. Θ ΕΕ ζχει δθλϊςει πρόςφατα πωσ, μόλισ ξεκινιςει θ δθμοκρατικι 

μετάβαςθ ςτθ χϊρα, είναι πρόκυμθ να αναπτφξει μια νζα και φιλόδοξθ ςυνεργαςία 

με τθ Συρία πάνω ςε όλουσ τουσ τομείσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ ενίςχυςθ του 

εμπορίου και των οικονομικϊν ςχζςεων162. 
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ςτερα από τθν εγκαινίαςθ του πλαιςίου τθσ ΔτΒ το 1995, ςτο οποίο άρχιςαν 

να λειτουργοφν οι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τθν Τυνθςία, και τθ Συμφωνία 

Διαςφνδεςθσ που ακολοφκθςε το 1998 (θ Τυνθςία είναι θ πρϊτθ μεςογειακι 

χϊρα που ςφναψε ολοκλθρωμζνθ Συμφωνία Διαςφνδεςθσ με τθν ΕΕ), οι δφο 

πλευρζσ επικφμθςαν να δϊςουν μια νζα διάςταςθ ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ μζςω 

τθσ περαιτζρω εμβάκυνςθσ των πολιτικϊν, οικονομικϊν και πολιτιςμικϊν δεςμϊν, 

ευκαιρία τθν οποία προςζφερε θ ΕΡΓ. Θ κυβζρνθςθ τθσ Τυνθςίασ είχε, ιδθ από τθ 

δεκαετία του ’90, χαράξει τθν εξωτερικι τθσ πολιτικι με γνϊμονα τθν ενίςχυςθ των 

δεςμϊν με τισ χϊρεσ του Μαγκρζμπ, κακϊσ και με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 

Μεςογείου163. Θ ΕΡΓ ζδωςε ςτθν Τυνθςία τθν δυνατότθτα να ενιςχφςει τθν 

ςτρατθγικι βάςθ των πολιτικϊν τθσ επιλογϊν, και οι διαμορφωτζσ πολιτικισ ςτθν 

Τφνιδα αντιλιφκθκαν από πολφ νωρίσ ότι θ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ νζασ 

πρωτοβουλίασ που ςφςτθςε θ ΕΕ μετά τθ διεφρυνςθ του 2004 κα παρείχε τισ 

κατάλλθλεσ βάςεισ για οικονομικι ολοκλιρωςθ, βαςιςμζνθ ςτθν υιοκζτθςθ και 

εφαρμογι εμπορικϊν κανονιςμϊν, με τθν προοπτικι τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ164.  

Το Σχζδιο Δράςθσ που εκπονικθκε από κοινοφ με τθν ΕΕ, και υιοκετικθκε το 2005, 

χαρακτθριηόταν από τθν ελαςτικότθτα να προςαρμόηεται ςτισ μεταβαλλόμενεσ 

ανάγκεσ που κα προζκυπταν κατά τθ διάρκεια τθσ μεταρρυκμιςτικισ 

διαδικαςίασ165. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Τυνθςία καλείται να δϊςει ζμφαςθ ςτουσ 

παρακάτω τομείσ: 

 Επιδίωξθ μεταρρυκμίςεων που ζχουν ςτόχο τθν εγγφθςθ τθσ δθμοκρατίασ 

και του κράτουσ δικαίου. 

 Ενίςχυςθ του πολιτικοφ διαλόγου και ςυνεργαςίασ ςε ηθτιματα όπωσ θ 

δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, θ εξωτερικι πολιτικι και θ 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ. 

 Δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και του ανταγωνιςμοφ, κακϊσ και τθν προςζλκυςθ 

άμεςων ξζνων επενδφςεων. 

 Ανάπτυξθ των τομζων τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ εκπαίδευςθσ. 
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ΣΤΝΗΙΑ

• 1998: Ζναρξθ Συμφωνίασ Διαςφνδεςθσ.

• 2005: Υιοκζτθςθ του Σχεδίου.

• 2012: Συμφωνία για το κείμενο του δεφτερου Σχεδίου 
Δράςθσ.
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 Συνεργαςία με τθν ΕΕ ςε κζματα εργαςίασ και κοινωνικισ πολιτικισ, κακϊσ 

και θ ςταδιακι ευκυγράμμιςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Τυνθςίασ με εκείνθ τθσ 

Ζνωςθσ. 

 Διευκόλυνςθ του εμπορίου αγακϊν και υπθρεςιϊν μζςω 

διαπραγματεφςεων για ςυμφωνίεσ ελεφκερου εμπορίου. 

 Ανάπτυξθ των τομζων μεταφορϊν και ενζργειασ. 

 Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. 

Οι κοινζσ επιτροπζσ που είχαν ςυςτακεί από τισ δφο πλευρζσ ιδθ από τθν 

Συμφωνία Διαςφνδεςθσ του 1998, επιτθροφν τθν ςυντελεςκείςα πρόοδο τθσ 

εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ, ενϊ αμφότερεσ οι πλευρζσ ζχουν ςυμφωνιςει να 

προχωροφν ςτθν ανακεϊρθςθ και ανανζωςι του όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο166. 

Το 2012, θ ΕΕ και θ Τυνθςία ςυμφϊνθςαν ςτο κείμενο ενόσ δεφτερου Σχεδίου 

Δράςθσ. 
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5 – ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΠΓ 

 ΕΡΓ είναι μια πολιτικι πρωτοβουλία που ξεκίνθςε φςτερα από τθν 

διεφρυνςθ του 2004, όταν θ ανάγκθ για τθ δθμιουργία ςτακεροφ πολιτικοφ 

περιβάλλοντοσ γφρω από τα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ ζγινε άμεςθ 

προτεραιότθτα για τα κράτθ-μζλθ. Επιπλζον, παρείχε τθ δυνατότθτα ςε χϊρεσ που 

δεν ιταν πολιτικά ϊριμεσ, κυρίωσ οι νεοπαγείσ δθμοκρατίεσ τθσ Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ, να αναπτφξουν ζναν βακμό ςυνεργαςίασ με τθν Ζνωςθ, ζτςι ϊςτε 

αμφότερεσ οι πλευρζσ να μποροφν να αποκομίςουν αμοιβαία οφζλθ. Τζλοσ, μζςω 

τθσ ΕΡΓ δινόταν θ προοπτικι για τθν μετάβαςθ ςε ζνα αναπτυγμζνο πλαίςιο 

ςυνεργαςίασ με τισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου, οι ςχζςεισ των οποίων με τθν Ζνωςθ 

είχαν ςτερεοποιθκεί τα προθγοφμενα χρόνια μζςω τθσ ΔτΒ και των Συμφωνιϊν 

Διαςφνδεςθσ. Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ΕΡΓ είναι ζνα μζγεκοσ το οποίο 

μπορεί να αποτιμθκεί μόνο ςε μακροπρόκεςμο διάςτθμα, και εξαρτάται από τθν 

ικανότθτα τθσ ΕΕ να παράςχει υποςτιριξθ αφενόσ, και τθ κζλθςθ των γειτονικϊν 

κρατϊν να προχωριςουν τισ πολιτικζσ μεταρρυκμίςεισ των Σχεδίων Δράςθσ 

αφετζρου. Οι εταίροι τθσ ΕΕ ςτα πλαίςια τθσ ΕΡΓ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν 

ςε 4 ομάδεσ, με βάςθ τισ προςδοκίεσ τουσ και τα ςυγκεκριμζνα προβλιματα ςτισ 

ςχζςεισ τουσ με τθν Ζνωςθ (Arcipowska and Wojna, 2011): 

Κατηγορία Περιγραφή Χώρεσ 

Χϊρεσ με αυταρχικά 
κακεςτϊτα 

Θ ΕΕ πρζπει να εφαρμόςει 
αυςτθρά τθν αρχι του «more 
for more» και «less for less», 

επιβραβεφοντασ τθν 
δθμοκρατικι πρόοδο και 

επιβάλλοντασ κυρϊςεισ ςε 
παραβιάςεισ ςτθ μθ 

ςυμόρφωςθ. 

Λευκορωςία, Συρία, 
Αηερμπαϊτηάν (ςε 
μικρότερο βακμό) 

Χϊρεσ που επιδιϊκουν 
υποςτιριξθ ςτθ 

δθμοκρατικι μετάβαςθ 

Θ ΕΕ πρζπει να υποςτθρίξει τισ 
ςυνταγματικζσ μεταρρυκμίςεισ, 

να ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ 
του κομματικοφ πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ, να ενιςχφςει τθν 
κοινωνία πολιτϊν και να 

προωκιςει τον πολιτικό ζλεγχο 
πάνω ςτισ δυνάμεισ αςφαλείασ. 

Λιβφθ, Αίγυπτοσ, Τυνθςία 

Θ 
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Χϊρεσ που επιδιϊκουν 
τθν ςυνεργαςία με τθν ΕΕ 

Θ ανταπόκριςθ τθσ ΕΕ πρζπει 
να ςυνάδει με τισ προςδοκίεσ 

των χωρϊν αυτϊν, που 
αφοροφν κυρίωσ τθν ενίςχυςθ 
τθσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ, 
τθν αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ 

και τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων. 

Λςραιλ, Ραλαιςτινιακι 
Αρχι, Λίβανοσ, Λορδανία, 

Μαρόκο, Αλγερία, 
Αρμενία 

Χϊρεσ επικυμοφν να 
μετζχουν ςτθν ευρωπαϊκι 

ολοκλιρωςθ 

Θ ΕΕ πρζπει να επιδιϊξει 
ςτενότερθ ςυνεργαςία με 

αυτζσ τισ χϊρεσ, δεδομζνθσ τθσ 
προόδου που ζχουν ςθμειϊςει 
και με ανοικτό το ενδεχόμενο 
για μελλοντικι υποψθφιότθτά 

τουσ προσ ζνταξθ 

Μολδαβία, Ουκρανία, 
Γεωργία 

 

Θ παρουςία οριςμζνων ςθμαντικϊν ςτοιχείων τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ προσ τουσ 

περιφερειακοφσ τθσ γείτονεσ δθμιουργοφν εμπόδια τθν αποτελεςματικι εφαρμογι 

τθσ ΕΡΓ, ειδικότερα θ διατιρθςθ του διακυβερνθτικοφ χαρακτιρα τθσ ΚΕΡΡΑ από 

τθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ περιορίηει τθν ζγκαιρθ αντίδραςθ τθσ ΕΕ, κακϊσ και τθν 

ικανότθτά τθσ να επιδιϊξει μια πιο φιλόδοξθ διεκνι πολιτικι (Arcipowska and 

Wojna, 2011). Επιπλζον, θ τεχνοκρατικι προςζγγιςθ των Βρυξελλϊν ςε όλο το 

εφροσ ςυνεργαςίασ που προβλζπεται ςτθν ΕΡΓ, κατζςτθςε τθν ΕΕ να ςυνεργάηεται 

και με αυταρχικά κακεςτϊτα που είναι παρόντα ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ, γεγονόσ που 

είναι αντίκετο με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ Ζνωςθσ. Ρζραν αυτοφ, θ ΕΡΓ δεν ζχει 

καταφζρει μζχρι ςτιγμισ να ικανοποιιςει πλιρωσ τισ προςδοκίεσ των εταίρων τθσ, 

οι οποίεσ αφοροφν κυρίωσ τθν εγκακίδρυςθ εμπορικϊν ςχζςεων, τθν ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ, αλλά και κζματα αςφάλειασ και αυξθμζνθσ 

κινθτικότθτασ (Arcipowska and Wojna, 2011). Τζλοσ, τα εμπόδια δεν προζρχονται 

μόνο από πλευράσ ΕΕ αλλά και από τθν πλευρά τουσ, οι γειτονικοί εταίροι δεν 

δείχνουν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα προβλεπόμενα των Σχεδίων Δράςθσ, τα 

περιςςότερα από τα οποία είχαν εγκρικεί από το 2005 αλλά θ πρόοδοσ ςτα πεδία 

του εκδθμοκρατιςμοφ και τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων δεν ζχει 

προχωριςει ςε ικανοποιθτικό βακμό. Επιπρόςκετα, το κατάλοιπο των 

ςυγκροφςεων ςτα περιφερειακά ςφνορα τθσ ΕΕ δεν διευκολφνει τθν 

μεταςχθματιςτικι πορεία ςτα κράτθ που επθρεάηονται. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

ςυγκροφςεισ αυτζσ αφοροφν τθν περιοχι τθσ Υπερδνειςτερίασ ςτθ Μολδαβία, τθν 

Κριμαία ςτθν Ουκρανία, τθν Αμπχαηία και Νότια Οςςετία ςτθ Γεωργία, κακϊσ και ο 

πόλεμοσ του 2008 με τθ ωςία, το Νάγκορνο-Καραμπάχ μεταξφ τθσ Αρμενίασ και 

του Αηερμπαϊτηάν, τα γεγονότα τθσ Αραβικισ Άνοιξθσ ςτθ Βόρεια Αφρικι και ο 

πόλεμοσ ςτθν Λιβφθ και τθ Συρία, και θ πολφχρονθ ςφγκρουςθ μεταξφ Λςραιλ και 

Ραλαιςτινιακισ Αρχισ. Συν τοισ άλλοισ, θ εξωτερικι πολιτικι τθσ ωςίασ ςτα 

ανατολικά τθσ ΕΕ δθμιουργεί ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 
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Ρροκειμζνου να βελτιϊςει το βακμό ανταπόκριςισ τθσ ςτθν εφαρμογι τθσ ΕΡΓ, θ 

Ζνωςθ κα πρζπει, ςτισ διμερείσ τθσ ςχζςεισ με τα γειτονικά κράτθ, να αυξιςει τα 

ςτοιχεία εκδθμοκρατικοποίθςθσ και τθσ δθμιουργίασ αποτελεςματικισ κοινωνίασ 

πολιτϊν. Ριο ειδικά, θ ΕΕ πρζπει να καταςτεί περιςςότερο ενεργόσ εταίροσ, 

υποςτθρίηοντασ τθ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ των γειτονικϊν κρατϊν, με τθ 

μορφι χρθματοδότθςθσ και τθσ παροχισ αναγκαίασ τεχνογνωςίασ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ διαδικαςίασ εκδθμοκρατιςμοφ (Arcipowska and Wojna, 2011). Φςτερα, 

για να είναι πραγματικά αποτελεςματικι, θ ΕΕ κα πρζπει να παρζχει κίνθτρα 

ςυνεργαςίασ ςτουσ γείτονζσ τθσ, τα οποία κα ςτρζφουν τισ προςπάκειεσ των 

κρατϊν αυτϊν ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι των προβλεπομζνων των Σχεδίων 

Δράςθσ. Ζνα ςθμαντικό βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ δρομολόγθςθ τθσ 

κατάργθςθσ κεωριςεων ςτο πλαίςιο τθσ Ανατολικισ Συνεργαςίασ. Τζλοσ, θ Ζνωςθ 

πρζπει να διατθρεί μια εξίςου ενιαία αντιμετϊπιςθ ςτθν ανατολικι και νότια 

διάςταςθ τθσ ΕΡΓ, κακϊσ παρά τισ διαφορετικζσ πολιτικζσ πραγματικότθτεσ, οι 

ανατολικοί και νότιοι γείτονεσ κοινά προβλιματα εκδθμοκρατιςμοφ και παρόμοιεσ 

οικονομικζσ προκλιςεισ (Arcipowska and Wojna, 2011).  

Φαίνεται, λοιπόν, πωσ θ ενεργι δραςτθριοποίθςθ τθσ ΕΕ αποτελεί μια αναγκαία 

ςυνκικθ για τθν επιτυχι πορεία τθσ ΕΡΓ, κακϊσ ζτςι μπορεί να πραγματοποιθκεί θ 

εξιςορρόπιςθ του πολιτικοφ περιβάλλοντοσ και θ επίλυςθ των ςυγκροφςεων ςτθν 

γειτονιά τθσ ΕΕ. Δεδομζνων των κεςμικϊν αδυναμιϊν τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ 

Ζνωςθσ, κα πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ ςτισ Βρυξζλλεσ τα πολιτικά και 

οικονομικά προβλιματα, κακϊσ και οι προςδοκίεσ των εταίρων, ϊςτε να μπορζςει 

θ ΕΕ να απευκυνκεί ςοβαρά ςε αυτά. Αναγκαία κρίνεται και θ αποτελεςματικι 

εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ εκδθμοκρατιςμοφ και δθμιουργίασ κοινωνίασ πολιτϊν, 

αλλά και τα βιματα προσ τθν διευκόλυνςθ μετακινιςεων, τθσ κατάργθςθσ των 

κεωριςεων και θ απελευκζρωςθ του εμπορίου των αγροτικϊν προϊόντων. Αν θ 

Ζνωςθ κατορκϊςει, παρά τουσ όποιουσ πολιτικοφσ περιοριςμοφσ, να απευκυνκεί 

ςοβαρά ςτισ ανάγκεσ των γειτόνων τθσ και να προωκιςει παράλλθλα με τον τρόπο 

αυτό τισ αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ που απαιτοφνται, κα μπορζςει να εξαςφαλίςει 

τθν παγίωςθ ςτακερϊν δθμοκρατικϊν κακεςτϊτων και εμπορικϊν εταίρων γφρω 

από τα εξωτερικά τθσ ςφνορα. Το γεγονόσ αυτό με τθ ςειρά του, μπορεί να 

οδθγιςει ςτθν δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ πολιτικισ αςφάλειασ και 

εξάλλειψθσ πικανϊν απειλϊν, ενϊ επιπλζον μερικά από τα ςυνεργαηόμενα κράτθ 

πικανότατα να μπορζςουν να ενταχκοφν μελλοντικά ςτθν Ζνωςθ, αν καταφζρουν 

να πετφχουν τον απαραίτθτο βακμό ανάπτυξθσ και ςυμμόρφωςθσ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 παροφςα εργαςία είχε ωσ ςτόχο τθν αναηιτθςθ των λόγων και των κινιτων 

τθσ ΕΕ για τθν δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με τα ανατολικά και 

νότια γειτονικά τθσ κράτθ. Οι λόγοι αυτοί αφοροφςαν τα νζα δεδομζνα που 

ζφερε μαηί τθσ θ ανατροπι του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ιςορροπίασ φςτερα από τθν 

λιξθ του διπολικοφ ςυςτιματοσ με τθν κατάρρευςθ του ανατολικοφ μπλοκ και 

κατ’επζκταςθ τθν διάλυςθ τθσ ΕΣΣΔ το 1991. Ρλζον θ Ζνωςθ ζπρεπε να 

ανακεωριςει και να προςαρμόςει τθν εξωτερικι τθσ πολιτικι απζναντι ςτισ 

νεοπαγείσ δθμοκρατίεσ που προζκυψαν από τθν ςτάχτθ του κομμουνιςτικοφ 

ςυναςπιςμοφ, βλζποντασ τθν ευκαιρία να αναπτφξει γεροφσ δεςμοφσ με κράτθ τα 

οποία τα προθγοφμενα χρόνια είχε ςαφείσ διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ. Αυτό 

κα ςυνζβαλε και ςτθν εδραίωςθ ενόσ ιςχυρότερου ςυναςπιςμοφ εναντίον τθσ 

ωςίασ, τθν οποία ακόμα αντιμετϊπιηαν με καχυποψία τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

’90 τα ευρωπαϊκά κράτθ. Δίνοντασ λοιπόν βάςθ ςτθν προσ ανατολάσ διεφρυνςθ, θ 

οποία μετουςιϊκθκε το 2004 ςτθν ςυμμετοχι νζων κρατϊν-μελϊν ςτθν Ζνωςθ, θ 

ΕΕ εντόπιςε τθν ανάγκθ να διαμορφϊςει ζνα παράλλθλο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με 

ανατολικοευρωπαϊκά κράτθ τα οποία υπάγονταν παραδοςιακά ςτθ ςφαίρα 

επιρροισ τθσ ωςίασ αφενόσ, και ςτθν εξζλιξθ των ςχζςεων με τα μεςογειακά κράτθ 

που βρζχονταν από τθν κοινι «μεςογειακι λίμνθ».  

Θ ΕΡΓ, θ οποία εγκαινιάςτθκε το 2003, προωκοφςε τθν ςυνεργαςία με τισ δφο αυτζσ 

περιφζρειεσ μζςω ενόσ διαβακμιςμζνου πλαιςίου ςυνεργαςίασ, το οποίο δεν ζχει 

πάψει να εξελίςςεται, όπωσ φάνθκε με τθν πρωτοβουλία τθσ Ανατολικισ 

Συνεργαςίασ ι τθν αναπροςαρμογι των Σχεδίων Δράςθσ προσ τα μουςουλμανικά 

κράτθ τθσ Μεςογείου. Το όλο εγχείρθμα τθσ ΕΡΓ, θ οποία ξεκίνθςε ωσ μια φιλόδοξθ 

προςπάκεια θ οποία κα εκμεταλευόταν το κεκτθμζνο τθσ ΔτΒ και των Συμφωνιϊν 

Συνεργαςίασ και Εταιρικϊν Σχζςεων, γενικϊσ μπορεί να εκλθφκεί ωσ πετυχθμζνο ςε 

αρκετά μεγάλο βακμό, δεδομζνου του γεγονότοσ ότι θ Ζνωςθ κατάφερε μζςα ςε 

μια περίπου δεκαετία να κζςει ιςχυρζσ βάςεισ ςυνεργαςίασ με κράτθ τα οποία κατά 

το παρελκόν δεν είχε τθν δυνατότθτα να αναπτφξει κακόλου ι ςε ελάχιςτο βακμό 

ςυνεργαςία ςε τομείσ που αφοροφν τισ εμπορικζσ ςχζςεισ, τθν τεχνολογία και τον 

εκςυγχρονιςμό. Θ ΕΕ κζλθςε να φζρει τουσ πολιτικοφσ κεςμοφσ των ανατολικϊν και 

νότιων γειτόνων τθσ ςτο βακμό κοντά ςε αυτόν που διζπει τα ευρωπαϊκά κράτθ, 

αναφορικά με τον ςεβαςμό προσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν πολιτικι 

μεταρρφκμιςθ και τθν απόκτθςθ μοντζρνασ τεχνογνωςίασ. Αυτό κα βοθκοφςε και 

ςτθν εδραίωςθ ςτακερϊν εμπορικϊν ςχζςεων, κακϊσ οι δφο πλευρζσ κα 

αντιλαμβάνονταν πωσ θ οικονομικι ευθμερία εξαρτάται από τθν πολιτικι 

ςτακερότθτα. 

Θ 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μζχρι ςιμερα πρόοδο τθσ ΕΡΓ, εντοπίηονται ςθμαντικά 

ςτοιχεία αναφορικά με τθν μελλοντικι τθσ εξζλιξθ.Αυτά αφοροφν τον διςταγμό 

μερικϊν γειτονικϊν κρατϊν ωσ προσ τισ προκζςεισ τθσ ΕΕ, γεγονόσ που εμποδίηει 

τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των Σχεδίων Δράςθσ. Θ ΕΡΓ κα πρζπει να λάβει ςοβαρά 

υπόψθ τισ ανάγκεσ των κρατϊν αυτϊν και να προςπακιςει να κατανοιςει 

περιςςότερο τθν πολιτικι κουλτοφρα οριςμζνων από αυτϊν ϊςτε να είναι ςε κζςθ 

ςτο μζλλον να αντιμετωπίηεται από αυτζσ ωσ ιςάξιοσ ςυνζταιροσ και όχι ωσ ζνασ 

πολιτικόσ γίγαντασ που επικυμεί τθν πολιτικι και οικονομικι απορρόφθςθ. Βζβαια, 

το εγχείρθμα αυτό δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ εφκολο, δεδομζνου του 

διαφορετικοφ τρόπου που αντιλαμβάνονται τα κράτθ αυτά τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και τθ λειτουργία των πολιτικϊν κεςμϊν. Επιπλζον, ςε οριςμζνεσ 

περιοχζσ επικρατοφν πολφχρονεσ ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ, οι οποίεσ εμποδίηουν τθν 

εδραίωςθ ενόσ ςτακεροφ πολιτικοφ περιβάλλοντοσ. Δεν πρζπει να πραλείπονται 

μάλιςτα γεγονότα όπωσ αυτά ςτθν Ουκρανία, όπου θ ΕΕ ζδειξε ανζτοιμθ να 

επθρεάςει τθν ζκβαςθ τθσ εμφφλιασ ςφρραξθσ ωσ προσ το καλφτερο. 

Εν κατακλείδι, θ Ζνωςθ μζςω τθσ ΕΡΓ ζχει δείξει μζχρι ςιμερα πωσ κατζχει μεγάλο 

βακμό προκυμίασ για τθν ανάπτυξθσ των διακρατικϊν ςχζςεων ςυνεργαςίασ μζςω 

των περιφερειακϊν πλαιςίων ςυνεργαςίασ, ςτα οποία μάλιςτα διοχετεφει και 

μεγάλα οικονομικά ποςά προσ επίτευξθ των ςυμφωνθμζνων ςτόχων. Ωςτόςο, κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςε μεγάλο βακμό οι βακφτερεσ ανάγκεσ των γειτονικϊν 

τθσ κρατϊν, ϊςτε να μπορζςουν να αντιμετωπιςκοφν ςθμαντικά εμπόδια με τθν 

παράλλθλθ ςυνζχιςθ των προςπακειϊν που προωκοφνται μζςω των Σχεδίων 

Δράςθσ. 
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