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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον μακρόπνοο σχεδιασμό πολιτικής και τις μακροπρόθεσμες τάσεις: 
δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων

2012/2290(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20131 και ιδίως την προπαρασκευαστική ενέργεια με τίτλο «Διοργανικό σύστημα 
εντοπισμού μακροπρόθεσμων τάσεων» που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
2013,

– έχοντας υπόψη τον δημοσιονομικό κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και ιδίως το 
άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε), σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης και τους κανόνες εφαρμογής του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ESPAS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Στρατηγικής και Πολιτικής 
Ανάλυσης) με τίτλο «Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric 
World» (Παγκόσμιες τάσεις 2030 – πολίτες σε ένα διασυνδεδεμένο και πολυκεντρικό 
κόσμο), που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
Θέματα Ασφάλειας (EUISS)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε μια περίοδο ταχείας μετάβασης –που είναι εμφανής 
όσον αφορά τη δυναμική της εξουσίας, τη δημογραφική αλλαγή, την κλιματική αλλαγή, 
την αστικοποίηση και την τεχνολογία– η οποία καθιστά ολοένα και περισσότερο 
αναγκαία την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών από τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής σε όλες τις δικαιοδοσίες για τη μελέτη και την παρακολούθηση των 
σημαντικότερων παγκόσμιων τάσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2010 προέβλεπε, με 
πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, την υλοποίηση εκ μέρους της Επιτροπής ενός 
δοκιμαστικού σχεδίου διάρκειας δύο ετών με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας 
δημιουργίας «διοργανικού συστήματος με το οποίο θα εντοπίζονται οι μακροπρόθεσμες 
τάσεις όσον αφορά τα μείζονα θέματα πολιτικής που αντιμετωπίζει η Ένωση»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012 εγκρίθηκε η μετάβαση 
στο επόμενο στάδιο του σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας για την τριετία 2012-

                                               
1 ΕΕ L 66 της 8.3.2013, σ. 1.
2 27 Απριλίου 2012. http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.
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2014, με στόχο τη δημιουργία, έως το τέλος του 2014, ενός πλήρως λειτουργικού 
«Ευρωπαϊκού Συστήματος Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης» (ESPAS) με τη 
συμμετοχή όλων των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και με την ανάπτυξη 
«στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στα τμήματα μελετών των διαφόρων θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που ειδικεύονται στην ανάλυση των μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων τάσεων πολιτικής»1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός βιώσιμου διοργανικού συστήματος, σε 
διοικητικό επίπεδο, για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των μειζόνων τάσεων που 
είναι πιθανόν να διαμορφώσουν το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής θα παρείχε συνδρομή 
και υποστήριξη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την προετοιμασία έναντι των 
προκλήσεων και την ανταπόκρισή τους σε αυτές καθώς και κατά τον καθορισμό 
συνεκτικών στρατηγικών επιλογών για τα προσεχή έτη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα καλά εδραιωμένο και αναγνωρισμένο σύστημα θα μπορούσε 
να αποτελέσει μια βάση προβληματισμού στο πλαίσιο της κατάρτισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και του καθορισμού πολιτικών προτεραιοτήτων σε ετήσια και 
πολυετή βάση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη επιδοτούμενη από το ESPAS έκθεση με τίτλο «Global 
Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World», που εκπονήθηκε 
κατ’ ανάθεση από το EUISS, εντοπίζει πολλές παγκόσμιες τάσεις που είναι πιθανόν να 
διαμορφώσουν τον κόσμο κατά τις προσεχείς δεκαετίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις αυτές περιλαμβάνουν κυρίως: την αυξανόμενη 
χειραφέτηση του ατόμου, που τροφοδοτείται εν μέρει από την τεχνολογική αλλαγή· τη 
μεγαλύτερη πίεση για βιώσιμη ανάπτυξη έναντι της αυξανόμενης έλλειψης πόρων και της 
επίμονης φτώχειας, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· και την 
εμφάνιση ενός διεθνούς συστήματος που χαρακτηρίζεται από τη μετατόπιση ισχύος από 
τα κράτη, με αυξανόμενα κενά διακυβέρνησης, καθώς οι παραδοσιακοί μηχανισμοί 
διακρατικών σχέσεων δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις του κοινού·

1. πιστεύει ότι η συνεκτική και αποτελεσματική χάραξη πολιτικής της ΕΕ θα εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο από τον έγκαιρο εντοπισμό αυτών των μακροπρόθεσμων 
παγκόσμιων τάσεων, οι οποίες επηρεάζουν τις προκλήσεις και τις επιλογές που 
αντιμετωπίζει η Ένωση σε έναν ολοένα περισσότερο περίπλοκο και αλληλεξαρτώμενο 
κόσμο·

2. επισημαίνει τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ για την παρακολούθηση και την ανάλυση αυτών των μακροπρόθεσμων τάσεων, 
καθώς και της συνεργασίας και δικτύωσης με άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για 
παρόμοια ζητήματα σε τρίτες χώρες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
συνέχισης της διαδικασίας ανάπτυξης αποτελεσματικών ικανοτήτων για την παροχή 
ανεξάρτητης ποιοτικής διοργανικής ανάλυσης και συμβουλευτικής σχετικά με τις καίριες 
τάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εντός του 
συστήματος της ΕΕ·

                                               
1 http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_en.pdf.
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3. χαιρετίζει συγκεκριμένα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου σε 
διοικητικό επίπεδο (2010-2011) και της προπαρασκευαστικής ενέργειας (2012-2014) που 
σχεδιάστηκαν για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Στρατηγικής και 
Πολιτικής Ανάλυσης (ESPAS), με στόχο τον εντοπισμό των μακροπρόθεσμων τάσεων 
όσον αφορά τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση και συνιστά θερμά τη 
συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας μετά τη λήξη της τρέχουσας προπαρασκευαστικής 
ενέργειας·

4. παροτρύνει τα τέσσερα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν επί του 
παρόντος στη διαδικασία του ESPAS –την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης– να καταρτίσουν και να υπογράψουν 
συμφωνία διοικητικής συνεργασίας, η οποία, στην ιδανική περίπτωση, θα συναφθεί την 
άνοιξη του 2014 και βάσει της οποίας κάθε εταίρος θα δεσμευτεί να τηρεί και να 
συμμετέχει στη συμφωνία σε συνεχή βάση·

5. τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα θεσμικά όργανα και οι φορείς που συμμετέχουν να 
διαθέσουν το απαραίτητο προσωπικό και τους απαιτούμενους χρηματοδοτικούς πόρους 
στο σύστημα ESPAS μέσω των αντίστοιχων προϋπολογισμών τους, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό, και ιδίως το άρθρο 54 στοιχείο ε), καθώς 
και στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν 
λόγω ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν με ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο κατά τα 
προσεχή έτη·

6. επιδοκιμάζει την πρόθεση χρήσης της διαδικασίας του ESPAS για τη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου επιγραμμικού αποθετηρίου εγγράφων και υλικού από διάφορες πηγές σχετικά 
με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις, το οποίο θα είναι προσπελάσιμο από 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής και πολίτες σε όλο τον κόσμο·

7. επικροτεί το γεγονός ότι η εν λόγω στενότερη διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω της διαδικασίας του ESPAS θα οδηγήσει στην υποβολή, 
στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας, μιας έκθεσης για την ανάλυση των 
μακροπρόθεσμων τάσεων και των επιπτώσεών τους στις προκλήσεις και τις επιλογές που 
θα αντιμετωπίσει η Ένωση κατά την περίοδο 2014-2019, η οποία αναμένεται να τεθεί 
υπόψη των μελλοντικών Προέδρων των θεσμικών οργάνων εντός του 2014· θεωρεί ότι η 
εν λόγω άσκηση είναι επιτυχής και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται εφεξής τουλάχιστον 
ανά πενταετία·

8. πιστεύει ότι ένα μόνιμο σύστημα –για την παροχή τακτικής ανάλυσης των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τάσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με σκοπό την 
ενθάρρυνση μιας περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά τη λήψη 
αποφάσεων– θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή ετήσιας «έκθεσης 
στρατηγικών τάσεων» προς τα θεσμικά όργανα, πριν από τη συζήτηση για την κατάσταση 
της Ένωσης, προκειμένου να παρακολουθείται και να αξιολογείται το μεταβαλλόμενο 
μοτίβο των μακροπρόθεσμων τάσεων και να παρέχονται επίσης συγκεκριμένες 
πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενόψει των διαπραγματεύσεων 
για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020, καθώς και 
για οιαδήποτε ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΠ 2014-2020·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο, την 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Το ESPAS στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε 
διατεθειμένοι να κοιτάξουμε πέρα από τα θεσμικά σύνορα, ακόμη και να υπερβούμε τα 
εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα, να αντιμετωπίσουμε μαζί τις μελλοντικές εξελίξεις και τις 
νέες προκλήσεις» José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1. Δημοσιονομικό υπόβαθρο

Ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει τη φύση και τον σκοπό των δοκιμαστικών σχεδίων και 
των προπαρασκευαστικών ενεργειών στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). Τα 
δοκιμαστικά σχέδια είναι σχέδια πειραματικού χαρακτήρα με σκοπό τη διερεύνηση της 
σκοπιμότητας και της χρησιμότητας μιας ενέργειας. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι 
ενέργειες στους τομείς της εφαρμογής της συνθήκης ΕΚ και της συνθήκης Ευρατόμ, καθώς 
και του τίτλου VΙ της συνθήκης ΕΕ, με σκοπό την προετοιμασία προτάσεων για την έγκριση 
μελλοντικών ενεργειών.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2010 περιείχε μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η οποία υποβλήθηκε μέσω της Επιτροπής Προϋπολογισμών και εγκρίθηκε από κοινού με το 
Συμβούλιο ως συναρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή, για ένα δοκιμαστικό σχέδιο που 
αποσκοπούσε στη «θέσπιση διοργανικού συστήματος με το οποίο θα εντοπίζονται οι 
μακροπρόθεσμες τάσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά τα μείζονα ζητήματα πολιτικής. 
Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος πρέπει να παρέχονται κοινές αναλύσεις των πιθανών 
αποτελεσμάτων όσον αφορά τα μείζονα ζητήματα, οι οποίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση 
των φορέων χάραξης πολιτικής»1.

Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου, τα δύο σκέλη της αρμόδιας 
επί του προϋπολογισμού αρχής συμφώνησαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2012 
και με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, να εγκρίνουν τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο του 
σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας για την τριετία 2012-2014. Στόχος της ενέργειας 
«είναι η θέσπιση διοργανικού συστήματος με το οποίο θα εντοπίζονται οι μακροπρόθεσμες 
τάσεις όσον αφορά τα μείζονα ζητήματα πολιτικής που αντιμετωπίζει η Ένωση. Πρόθεση 
είναι να παρέχονται κοινές αναλύσεις των πιθανών αποτελεσμάτων όσον αφορά τα μείζονα 
θέματα, οι οποίες και να τίθενται στη διάθεση των φορέων χάραξης πολιτικής. Πέραν τούτου 
προς επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται τώρα σκόπιμο να διερευνηθεί λεπτομερώς ο 
σχεδιασμός ειδικών μηχανισμών προς προώθηση στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στα 
τμήματα μελετών των διαφόρων θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης που 
ειδικεύονται στην ανάλυση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τάσεων πολιτικής»2.

2. Ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων

Ο κόσμος, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, βιώνει μια περίοδο ταχείας μετάβασης και 
μεταμόρφωσης, ιδίως όσον αφορά την εξουσία, τα δημογραφικά στοιχεία, το κλίμα, την 
αστικοποίηση και την τεχνολογία. Τα προσεχή έτη θα χαρακτηριστούν από εντεινόμενη 

                                               
1 Η γραμμή 25.01.09 του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://europa.eu/espas/
2 Η γραμμή 25.01.10 του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://europa.eu/espas/
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πολυπλοκότητα και αυξανόμενη αβεβαιότητα, καθώς η πολυπολικότητα ενός περισσότερο 
παγκοσμιοποιημένου κόσμου, η πολυεπίπεδη φύση της διακυβέρνησης και οι πολλαπλοί 
παράγοντες που αλληλεπιδρούν στις δραστηριότητες χάραξης νομοθεσίας και πολιτικής θα 
συμβάλουν σε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο με περισσότερες προκλήσεις.

Η εξέλιξη του νέου αυτού παγκόσμιου πλαισίου θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη από τη 
συνήθη αβεβαιότητα. Η παρακολούθηση των παγκόσμιων τάσεων θα αποτελέσει θεμελιώδη 
πτυχή της ικανότητας της Ευρώπης να προετοιμάζεται για τις ερχόμενες προκλήσεις και να 
ανταποκρίνεται σε αυτές. Ως εκ τούτου, αποκτά αυξανόμενη σημασία η επένδυση από την 
πλευρά των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στην παρακολούθηση, τη μελέτη και την ανάλυση 
των μειζόνων τάσεων και στην υιοθέτηση μακρόπνοου πολιτικού σχεδιασμού στο πλαίσιο 
της αναζήτησης απαντήσεων στις νέες πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότερες κυβερνήσεις 
των μεγάλων πρωτευουσών ανά τον κόσμο αναπτύσσουν κάποιες ικανότητες πρόβλεψης, με 
διοικητική στήριξη. Εντούτοις, μέχρι την πρωτοβουλία ESPAS, δεν είχε αναληφθεί καμία 
συντονισμένη προσέγγιση εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η πρόβλεψη δεν περιορίζεται στην προσπάθεια να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά 
συνιστά και έναν τρόπο να εστιάσουμε σε όσα έχουν σημασία σήμερα. Η καλύτερη 
κατανόηση της παγκόσμιας αλλαγής θα προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορίες και 
αναλύσεις που θα παρέχουν τη δυνατότητα για τη λήψη περισσότερο ενημερωμένων 
αποφάσεων όσον αφορά ζητήματα καίριας σημασίας.

3. Σχεδιασμός του ESPAS

Στόχος τόσο του δοκιμαστικού σχεδίου όσο και της προπαρασκευαστικής ενέργειας είναι η 
δημιουργία διοργανικού συστήματος με το οποίο θα εντοπίζονται οι μακροπρόθεσμες τάσεις 
όσον αφορά τα μείζονα ζητήματα πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, που 
είναι πιθανόν να διαμορφώσουν το μέλλον και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να καθορίσει συνεκτικές στρατηγικές επιλογές για 
τον επόμενο κύκλο διακυβέρνησης. Κατά τον τρόπο αυτόν, στόχος του συστήματος δεν είναι 
να προβλέπει αλλά να εκτιμά εκ των προτέρων τις πιθανές τάσεις, παρέχοντας στους φορείς 
χάραξης πολιτικής κοινές αναλύσεις των πιθανών αποτελεσμάτων όσον αφορά τα μείζονα 
ζητήματα. 

Το σύστημα ονομάστηκε ESPAS, «Ευρωπαϊκό Σύστημα Στρατηγικής και Πολιτικής 
Ανάλυσης». Συγκεντρώνει στους κόλπους του υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (κατόπιν 
πρόσκλησης) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, με στόχο την ανάπτυξη 
μηχανισμών για βαθύτερη και τακτικότερη συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων των 
διαφόρων θεσμικών οργάνων και οργανισμών που ασχολούνται με τον μακρόπνοο σχεδιασμό 
πολιτικής. Μαζί, επιδιώκουν την ενίσχυση της ικανότητας συλλογικής διοίκησης της Ένωσης 
για τον εντοπισμό και την ανάλυση βασικών τάσεων και προκλήσεων, καθώς και των 
επακόλουθων πολιτικών επιλογών, που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και ο 
ευρύτερος κόσμος κατά τις προσεχείς δεκαετίες.

4. Διακυβέρνηση

Η διακυβέρνηση του σχεδίου ESPAS βασίζεται σε μια διοργανική ειδική ομάδα στην οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ, 
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οι οποίοι διορίζονται από τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς. Εκπρόσωποι άλλων 
φορέων της ΕΕ μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν στην ειδική αυτή ομάδα ως 
επισκέπτες (μέχρι σήμερα, μοναδικό παράδειγμα αποτελεί η ΕΥΕΔ).

Ως το θεσμικό όργανο που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής 
ενέργειας, η Επιτροπή (μέσω του Σώματος Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής – BEPA) 
διασφαλίζει τη δημοσιονομική εκτέλεση και την καθημερινή διαχείριση όλων των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ESPAS, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, 
βάσει της καθοδήγησης που προσφέρει η ειδική ομάδα. Η Επιτροπή ενεργεί ως γραμματέας 
της ειδικής ομάδας, της οποίας προεδρεύει πάντοτε ένας εκπρόσωπος άλλου θεσμικού 
οργάνου προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα ισορροπία. Ο τόπος των συναντήσεων της 
ειδικής ομάδας εναλλάσσεται μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων βάσει της σειράς που 
καθορίζει η ειδική ομάδα.

5. Δοκιμαστικό σχέδιο

Ως πρώτο βήμα στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Μελετών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (EUISS) από την ειδική ομάδα η 
αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων, διεθνών και εγχώριων, πολιτικών και οικονομικών 
πλαισίων στα οποία είναι πιθανόν να δραστηριοποιηθεί η Ένωση κατά τις προσεχείς 
δεκαετίες. Η σχετική έκθεση του EUISS – Global Trends 2030: Citizens in an interconnected 
and polycentric world– δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 20121. Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται 
στην πιθανή εξέλιξη των δικαιωμάτων, των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πολιτών 
αντί να εστιάζει παραδοσιακά στις διακρατικές σχέσεις. Όπως περιγράφονται στην εν λόγω 
έκθεση, τρεις είναι οι βασικές παγκόσμιες τάσεις που εμφανίζονται σήμερα και θα 
διαμορφώσουν τον κόσμο κατά τα προσεχή έτη, οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν από 
συνεκτικές πολιτικές ενέργειες που θα συνδράμουν στον προσδιορισμό διαφόρων 
εναλλακτικών λύσεων για το μέλλον.

Οι τρεις τάσεις είναι οι εξής:

 χειραφέτηση των ατόμων και ανάδυση της μεσαίας τάξης παγκοσμίως,

 κλιματική αλλαγή και έλλειψη φυσικών πόρων,

 πολυκεντρικός κόσμος με διάχυση της εξουσίας.

6. Προπαρασκευαστική ενέργεια

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί έως σήμερα όσον αφορά την προπαρασκευαστική ενέργεια 
μπορεί να συνοψιστεί στις ακόλουθες επικεφαλίδες:

α) Ομάδες εργασίας

Κεντρικό ρόλο στην προπαρασκευαστική ενέργεια του ESPAS διαδραματίζει η προώθηση 
μιας ισχυρής συνήθειας συνεργασίας μεταξύ ανώτερων και μεσαίων υπαλλήλων των 
διαφόρων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, το έργο των οποίων συνίσταται στον 
προβληματισμό σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές προκλήσεις και επιλογές και τις 
                                               
1 Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://europa.eu/espas/
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παγκόσμιες τάσεις που ενδέχεται να τις επηρεάσουν. Για τους εν λόγω τρεις θεματικούς 
τομείς συγκροτήθηκαν τρεις διοργανικές ομάδες εργασίας σε διοικητικό επίπεδο, οι οποίες θα 
ασχολούνται από κοινού με τις βασικές τάσεις που πρόκειται να επηρεάσουν το πολιτικό 
περιβάλλον που θα αντιμετωπίσει η Ένωση κατά τις προσεχείς δεκαετίες.

Σε κάθε ομάδα εργασίας συμμετέχουν έως 15 υπάλληλοι, οι οποίοι ασχολούνται με i) την 
οικονομία, ii) την κοινωνία και iii) τη διεθνή διακυβέρνηση και εξουσία. Οι εργασίες 
ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2012 και τα μέλη θα πραγματοποιούν συναντήσεις για την 
υπόλοιπη διάρκεια της προπαρασκευαστικής ενέργειας. Ο ρόλος τους είναι η κατάρτιση 
τριών «εκθέσεων περί των τάσεων», μία για καθένα από τους τρεις θεματικούς τομείς, οι 
οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του 2013. Οι εν λόγω εκθέσεις περί των τάσεων 
θα εντοπίζουν τις κύριες προκλήσεις και επιλογές που αντιμετωπίζει η Ένωση λόγω των 
παγκόσμιων τάσεων. Οι εκθέσεις θα συμπεριληφθούν με τη σειρά τους σε μια τελική 
συνοπτική έκθεση η οποία θα εκπονηθεί από την ειδική ομάδα και θα τεθεί υπόψη των 
μελλοντικών Προέδρων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εντός του 2014.

Εκτός από την κινητοποίηση των εσωτερικών ικανοτήτων των ιδίων των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ, στην προπαρασκευαστική ενέργεια συμμετέχει η Επιτροπή, μέσω του BEPA, 
προσλαμβάνοντας ανεξάρτητους, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, από εξωτερικές ομάδες 
προβληματισμού, μεταξύ των οποίων το CEPS, το Chatham House (RIIA) και η Rand 
Corporation, οι οποίοι θα συνδράμουν στην εμβάθυνση της ανάλυσης που θα περιέχεται στις 
τρεις εκθέσεις τάσεων.

(Περαιτέρω λεπτομέρειες της δράσης των ομάδων εργασίας παρέχεται στο BEPA Monthly 
Brief, Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 62).

β) Δραστηριότητες προβολής

Καθώς οι ιδέες αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας, διαμορφώνεται ένα 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων προβολής προκειμένου να τεθούν υπό συζήτηση και να 
δοκιμαστούν οι ιδέες αυτές, καθώς και να αποδειχθεί η εγκυρότητά τους με τους ακόλουθους 
τρεις τρόπους:

Πρώτον, οι υπάλληλοι της ΕΕ πραγματοποιούν συναντήσεις με τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και με άλλους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τον 
μακρόπνοο σχεδιασμό πολιτικής στις διοικήσεις των κρατών μελών. Σε αυτό το στάδιο θα 
συμπεριληφθούν, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ, και οι υπάλληλοι της ΕΕ που 
εργάζονται στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Δεύτερον, σε μεταγενέστερο στάδιο εντός του 2013, ορισμένα από τα βασικά πορίσματα των 
εκθέσεων των ομάδων εργασίας θα αναθεωρηθούν από κοινού με μη θεσμικούς φορείς στην 
ευρύτερη «πολιτική κοινότητα» της ΕΕ. Μεταξύ των φορέων αυτών περιλαμβάνονται κυρίως 
κορυφαίες ομάδες προβληματισμού, ακαδημαϊκοί, ΜΚΟ, ιδρύματα, μεγάλες εταιρείες με 
μακρόπνοες ερευνητικές ικανότητες και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης 
γενικότερα.

Τρίτον, το ESPAS θα συνεχίσει να προσεγγίζει εταίρους σε κυβερνήσεις τρίτων χωρών και 
ομάδες προβληματισμού που διερευνούν τις παγκόσμιες τάσεις και εργάζονται για τον 
μακρόπνοο σχεδιασμό πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβολής προσκλήθηκαν 
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ήδη υπεύθυνοι σχεδιασμού πολιτικής και εμπειρογνώμονες στο ετήσιο συνέδριο του ESPAS 
που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 στις Βρυξέλλες (βλ. ιστότοπο ESPAS).

γ) Ιστότοπος

Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας, ο ιστότοπος του ESPAS (που διατίθεται στη 
διεύθυνση www.espas.europa.eu) προβλέπεται να καταστεί «παγκόσμιο αποθετήριο» 
εγγράφων και αναλύσεων των μελλοντικών τάσεων, και εργασιών σχετικά με τη μακρόπνοη 
πολιτική· κατά τον τρόπο αυτόν, ο ιστότοπος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
στρατηγική προβολής του προγράμματος προς τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τους 
πολίτες.

Στο παγκόσμιο αποθετήριο θα συγκεντρώνονται έργα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις 
που εκπονούνται από τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ και θα καθίστανται διαθέσιμα στο 
κοινό την κατάλληλη χρονική στιγμή. Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνάδει με μια 
οικονομικά αποδοτικότερη διαχείριση των γνώσεων από τα θεσμικά όργανα και μια 
διαφανέστερη ΕΕ. Το παγκόσμιο αποθετήριο έχει επίσης σχεδιαστεί κατά τρόπο που να 
φιλοξενεί μείζονα έργα σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις τα οποία εκπονούνται από άλλα 
κέντρα προβλέψεων (δημόσια και ιδιωτικά) που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ 
και στις χώρες που συνιστούν στρατηγικούς εταίρους. Κατά τον τρόπο αυτόν το αποθετήριο 
θα φέρει σε επαφή το ευρωπαϊκό κοινό με έργα πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκαν, για 
παράδειγμα, στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία.

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων

Πώς θα αιτιολογηθεί ένα τέτοιο σύστημα βάσει της χρηματοδότησής του ώστε να συμβάλει 
στη διαμόρφωση της ανάπτυξης της πολιτικής της ΕΕ μακροπρόθεσμα; Με απλά λόγια, τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχοντας μεγαλύτερη επίγνωση του τι είναι πιθανόν να συμβεί στην 
εξέλιξη των μακροπρόθεσμων τάσεων, θα είναι ευκολότερο  να έχουν μεγαλύτερη συλλογική 
επίγνωση των αναδυόμενων προτεραιοτήτων που θα εμφανιστούν στην πολιτική ατζέντα. 
Αυτό καθίσταται ολοένα σημαντικότερο στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να υπάρξει 
περιορισμένη διαθεσιμότητα δημόσιων πόρων τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 
Προκειμένου στο πλαίσιο της δημιουργίας ικανοτήτων να αξιοποιούνται οι πληροφορίες 
μόλις αυτές καθίστανται διαθέσιμες, πρέπει να εξευρεθούν τρόποι μέσω των οποίων μπορούν 
να παρέχονται στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής συναφείς πληροφορίες με τον πλέον 
ευανάγνωστο τρόπο.

Μόλις δημιουργηθεί ένα μόνιμο διοργανικό σύστημα εξέτασης των μακροπρόθεσμων 
τάσεων, θα μπορούσε να αναλάβει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα, που θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της Ένωσης:

- υποβολή έκθεσης στους μελλοντικούς Προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά
με τις επικείμενες πολιτικές προκλήσεις στην αρχή κάθε πενταετούς θεσμικού κύκλου, 
αξιοποιώντας την αποκτηθείσα πείρα, εντός του 2014·

- παροχή τακτικών πληροφοριών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την τροφοδότηση του 
μακροπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, της συλλογής και 
ανάλυσης πληροφοριών από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, τους εταίρους και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την υποβολή εκθέσεων στις οποίες θα αναλύεται, 
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παραδείγματος χάρη, ο πιθανός δημοσιονομικός αντίκτυπος των παρατηρούμενων τάσεων. 
Μια ετήσια «έκθεση στρατηγικών τάσεων» θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στην 
προετοιμασία για τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης που διεξάγεται στο 
Κοινοβούλιο κάθε Σεπτέμβριο, με στόχο την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
μεταβαλλόμενου μοτίβου των μακροπρόθεσμων τάσεων, ενώ θα μπορούσαν να 
υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και άλλες προσαρμοσμένες 
πληροφορίες ενόψει των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020.

- διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις όπου θα αναθεωρούνται 
και θα συζητούνται οι εν λόγω εκθέσεις, στοιχείο το οποίο θα συμβάλει στην ενθάρρυνση 
και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα 
αυτόν. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής θα πρέπει να αναπτύσσονται δεσμοί και 
με άλλες χώρες που αναλαμβάνουν έργο σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις προκειμένου να 
αξιοποιείται η εμπειρογνωμοσύνη τους, καθώς και να παρέχεται η εμπειρογνωμοσύνη της 
ΕΕ σε άλλες χώρες που προσπαθούν να αντιληφθούν τις στρατηγικές τάσεις και αλλαγές.

- παροχή στήριξης στις εν λόγω διαδικασίες με τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός 
ανοικτού ιστότοπου ως παγκόσμιου αποθετηρίου για όλες τις σχετικές πληροφορίες και 
αναλύσεις, με την παροχή ευρείας πρόσβασης σε αυτόν στους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής και τους πολίτες και με τη σύνδεση του ιστότοπου με άλλους ιστότοπους που 
περιλαμβάνουν εργασίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις ανά τον κόσμο.

Η οργάνωση και η χρηματοδότηση ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν καλύτερο να 
πραγματοποιηθεί βάσει μιας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών που συμμετέχουν επί του παρόντος –της Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης– που θα 
συναφθεί την άνοιξη του 2014, στο πλαίσιο της οποίας κάθε θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
θα δεσμευτεί να διατηρεί και να συμμετέχει στο σύστημα σε συνεχή βάση, παρέχοντας το 
απαραίτητο προσωπικό και τους απαιτούμενους χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του 
αντίστοιχου προϋπολογισμού του, με ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο.

Συμπεράσματα

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το είδος της συνεργασίας που αντιπροσωπεύει η διαδικασία του 
ESPAS είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει να λάβει την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνση του Κοινοβουλίου. Εάν θεσπιστεί και αναπτυχθεί το ESPAS βάσει των 
σταθερών αρχών που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, όχι μόνο θα έχουμε τη δυνατότητα 
να εξετάζουμε σε περισσότερο τακτική βάση και με μεγαλύτερη σοβαρότητα το μοτίβο των 
μακροπρόθεσμων παγκόσμιων τάσεων, αλλά θα ενισχύονται διαρκώς οι ικανότητές μας να 
εντοπίζουμε βασικά ζητήματα, να αυξάνουμε την ποιότητα των συλλογικών μας συζητήσεων 
σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και επιλογές που αντιμετωπίζουμε και, εντέλει, θα μας 
βοηθήσει να λαμβάνουμε ταχύτερα καλύτερες αποφάσεις προς το συμφέρον των πολιτών.


