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1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με 500 εκατοµµύρια κατοίκους, πάνω από 25 % του παγκόσµιου εγχώριου προϊόντος και ένα 
πέµπτο του παγκόσµιου εµπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι παγκόσµια δύναµη. 
Αναλαµβάνοντας τις ευθύνες της για την παγκόσµια διακυβέρνηση, η ΕΕ διαδραµατίζει 
ενεργό πολιτικό ρόλο και έχει ιδιαίτερα περιφερειακά και παγκόσµια συµφέροντα. Αυτό 
αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι προσφέρει πάνω από το ήµισυ του συνόλου της 
διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας και είναι ο µεγαλύτερος παγκόσµιος χορηγός ανθρωπιστικής 
συνδροµής. Ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσµια διακυβέρνηση αποτυπώνεται στην ενεργή 
στήριξη που παρέχει υπέρ της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προστασίας των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, της ανθρώπινης ασφάλειας, παράλληλα µε τον σεβασµό των 
διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συµφωνιών, καθώς και την προώθηση του 
ανοικτού εµπορίου και της ατζέντας για αξιοπρεπή εργασία.  

Ο κόσµος έχει αλλάξει. Η παρούσα οικονοµική κρίση καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη 
της Ευρώπης να αναπτύξει βαθύτερες και ισχυρότερες σχέσεις µε τους εταίρους της, ιδίως µε 
τις γειτονικές της περιοχές, δεδοµένης της σηµαντικής επιρροής τους στις χρηµατοπιστωτικές 
και οικονοµικές προοπτικές της Ευρώπης. Προκλήσεις που έχουν σχέση µε την ασφάλεια 
έχουν λάβει νέες µορφές καθώς η διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων περιοχών του κόσµου 
γίνεται όλο και µεγαλύτερη. Η σπάνις των φυσικών πόρων, η ταχεία αύξηση του πληθυσµού 
της υφηλίου και οι απειλές που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή έχουν θέσει υπό 
αµφισβήτηση τον τρόπο που συναλλασσόµαστε µε τους διεθνείς µας εταίρους.  

Ο αναπτυσσόµενος κόσµος µεταβάλλεται και αυτός µε ταχύ ρυθµό. Συντελείται επί του 
παρόντος µια µετατόπιση των δυνάµεων, µε ένα συνεχώς µεγαλύτερο κατάλογο 
αναδυόµενων δυνάµεων που εισέρχονται στο διεθνές προσκήνιο. Ειδικότερα η Βραζιλία, η 
Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική έχουν νέους τρόπους συναλλαγής µε τις άλλες 
χώρες, συχνά δε και διαφορετικές αξίες. Οι κανόνες της παγκόσµιας διακυβέρνησης 
επαναπροσδιορίζονται µε την άνοδο της οµάδας G20. Πολλοί τοµείς που παρουσιάζουν 
µεγάλο ενδιαφέρον για την ΕΕ, όπως η βιώσιµη ανάπτυξη, η ασφάλεια, και ειδικότερα η µη 
διάδοση πυρηνικών όπλων, ο αφοπλισµός και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η κανονιστική 
ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, το εµπόριο και οι επενδύσεις, η κλιµατική αλλαγή, η 
βιοποικιλότητα και η χρήση νέων τεχνολογιών απαιτούν πολυµερείς λύσεις.  

Σε αυτό το ρευστότερο παγκόσµιο περιβάλλον, έχει ζωτική σηµασία για την ΕΕ να 
προωθήσει ένα διεθνές σύστηµα που στηρίζεται σε κανόνες. Οι αναδυόµενες οικονοµίες 
διαδραµατίζουν επίσης όλο και σηµαντικότερο ρόλο σε αναπτυσσόµενες χώρες, µε το 
εµπόριο µεταξύ των χωρών του Νότου να κερδίζει έδαφος έναντι του εµπορίου µεταξύ των 
χωρών του Βορρά και του Νότου. Από την άλλη πλευρά, οι πιο φτωχές χώρες 
αντιµετωπίζουν όλο και µεγαλύτερο κίνδυνο περιθωριοποίησης. Τέλος, στις κοντινότερες 
γειτονικές χώρες της Ευρώπης συντελείται τεράστια αλλαγή µε την έναρξη της διαδικασίας 
εκδηµοκρατισµού στη Νότια Μεσόγειο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ανοίγει νέους ορίζοντες για 
την προώθηση µιας συνολικής και συνεκτικής προσέγγισης για την ΕΕ. Έχει ορίσει τις 
γενικές αρχές, τους στόχους και το συνολικό πλαίσιο για την εξωτερική δράση της ΕΕ και 
έχει θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆), υπό την εξουσία της 
Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου µε αποστολή την εξασφάλιση της συνεκτικότητας 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η ΕΥΕ∆ και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για την 
εφαρµογή των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, τόσο στην έδρα όσο και στις 
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αντιπροσωπείες της ΕΕ. Περισσότερες εξουσίες δόθηκαν επίσης και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ιδίως βάσει της διαδικασίας του προϋπολογισµού. Οι νέες διατάξεις της 
Συνθήκης για τις σχέσεις της ΕΕ µε τις χώρες της διεύρυνσης και τις γειτονικές χώρες, την 
αναπτυξιακή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία θα πρέπει 
να συνδυαστούν µε κατάλληλα νοµικά και οικονοµικά µέσα.  

Η ανακοίνωση «Ένας προϋπολογισµός για την Ευρώπη του 2020», που εγκρίθηκε από το 
Σώµα των Επιτρόπων στις 29 Ιουνίου 2011, είχε επισηµάνει τους τοµείς στους οποίους η ΕΕ 
µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε ένα µεταβαλλόµενο και παγκοσµιοποιηµένο 
κόσµο που στηρίζεται σαφώς στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τη νέα αρχιτεκτονική της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. Μέσα στην παγκόσµια οικονοµική κρίση, η ΕΕ, περισσότερο από 
ποτέ, πρέπει να προσπαθήσει να κατευθύνει τους πόρους της εκεί όπου υπάρχουν οι 
µεγαλύτερες ανάγκες, θα απέδιδαν τα µεγαλύτερα οφέλη και θα δηµιουργούσαν την 
υψηλότερη προστιθέµενη αξία. 

Ο συνολικός στόχος της εξωτερικής δράσης βάσει του νέου Π∆Π θα είναι να εξασφαλιστεί 
ότι, παρά την οικονοµική κρίση και τις δηµοσιονοµικές της συνέπειες, η ΕΕ είναι σε θέση να 
µιλήσει µε µια φωνή, να σταθεί στο ύψος των φιλοδοξιών της για την προώθηση της 
δηµοκρατίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της σταθερότητας και της ευηµερίας και τη 
µείωση της φτώχειας, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και στις κοντινότερες γειτονικές µας 
χώρες, και να συµβάλει στη διαφύλαξη των παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών. Αυτές είναι οι 
κατευθυντήριες αρχές για τις προτάσεις σχετικά µε τα αναθεωρηµένα µέσα εξωτερικής 
δράσης που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση1. 

2. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 

2.1 Ένας διασυνδεδεµένος κόσµος 

Το σχετικό βάρος των κυριότερων εταίρων µας αυξάνεται, τόσο από οικονοµική όσο και από 
πολιτική άποψη, γεγονός που καθιστά ακόµη επιτακτικότερη την ανάγκη η ΕΕ να µιλά µε µια 
φωνή. Γεγονότα που συµβαίνουν σε άλλα σηµεία του κόσµου θα µπορούσαν να έχουν άµεσες 
επιπτώσεις για τους πολίτες της Ευρώπης. Ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές µπορούν 
να υπονοµεύσουν γρήγορα τη σταθερότητα σε πολλές χώρες. Όπως διαπιστώσαµε στο 
πλαίσιο της «αραβικής άνοιξης», τα γεγονότα που συµβαίνουν στις γειτονικές µας χώρες 
έχουν άµεσες και ταχύτατες επιπτώσεις. Η ΕΕ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευθύνη για την 
ενεργητική προώθηση του εκδηµοκρατισµού που οδηγεί στη σταθερότητα και την ευηµερία 
της περιοχής αυτής.  

Η παγκοσµιοποίηση των κοινωνιών µας ολοένα αυξάνεται. Η καθηµερινή ζωή 
διαµορφώνεται από τις παγκόσµιες τάσεις στο διεθνές εµπόριο και τις επενδύσεις, την 
ενέργεια, τη µετανάστευση και την κλιµατική αλλαγή. Ο πλανήτης πρέπει να µοιραστεί τους 
περιορισµένους πόρους µε βιώσιµο τρόπο και πρέπει να προσαρµοστούµε στο 

                                                 
1 Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας, Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας, Μηχανισµός 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας, απόφαση της Επιτροπής για την εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου 
για τις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της 
∆ανίας, αφετέρου, Μηχανισµός Εταιρικής Σχέσης, Ευρωπαϊκό Μέσο για τη ∆ηµοκρατία και τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Μηχανισµός Σταθερότητας, Μηχανισµός Συνεργασίας στον Τοµέα της 
Πυρηνικής Ασφάλειας. Θα κατευθύνει επίσης τη χρήση των µέσων που συνδέονται µε την 
αναπτυξιακή βοήθεια, την πολιτική προστασία και τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή. 
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µεταβαλλόµενο τοπίο. Συγχρόνως, και για να εξασφαλίσουµε µια σταθερή και δίκαιη διεθνή 
διακυβέρνηση, πρέπει να συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας να βοηθήσουµε όλους αυτούς που 
κινδυνεύουν να µείνουν στο περιθώριο. 

Με τον ίδιο τρόπο, οι εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ µπορεί να έχουν άµεσες επιπτώσεις σε 
τρίτες χώρες και συχνά δεν µπορούν να υλοποιηθούν πλήρως παρά µόνο χάρη στη στενή 
συνεργασία µε τους διεθνείς µας εταίρους. Σε αυτές τις συνθήκες αυξανόµενης 
αλληλεξάρτησης και στο πλαίσιο της δέσµευσής της για ένα αποτελεσµατικό πολυµερές 
σύστηµα, αποτελεί συµφέρον ζωτικής σηµασίας για τη ΕΕ να συµµετέχει ενεργά στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε παγκόσµια κλίµακα, ιδίως σε πολυµερή φόρουµ όπως τα 
Ηνωµένα Έθνη, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και οι οµάδες G8 / G20.  

Η αντιµετώπιση παγκόσµιων προκλήσεων όπως η κλιµατική αλλαγή, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
και οι ανισορροπίες σε επίπεδο εµπορίου απαιτούν τη στενότερη συνεργασία των βασικών 
εταίρων. Η ΕΕ πρέπει να προσαρµοστεί σε αυτήν τη νέα πραγµατικότητα όταν υπερασπίζεται 
τα συµφέροντά της σε άλλες χώρες και οφείλει να εφαρµόζει µια πιο συνεπή και συνεκτική 
προσέγγιση στις διµερείς και πολυµερείς της σχέσεις. Η Ένωση πρέπει να είναι οπλισµένη 
για την αντιµετώπιση όλων των εξελίξεων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυνητικά τους 
πολίτες µας, είτε αξιοποιώντας ευκαιρίες είτε προλαµβάνοντας πιθανούς κινδύνους και 
απειλές. 

2.2 Η προστιθέµενη αξία της EE 

Σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, η συνένωση των δυνάµεων αποκτά ακόµη ζωτικότερη 
σηµασία. Η προστιθέµενη αξία της ΕΕ φαίνεται καθαρά σε πολλούς τοµείς: 

• Οι πόροι µπορούν να αξιοποιηθούν από κοινού για να χρησιµοποιηθούν σε ένα 
ευρύ φάσµα πολιτικών και µέσων. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ µπορούν να 
επωφεληθούν από την ευρεία γεωγραφική αντιπροσώπευση της ΕΕ σε τρίτες 
χώρες που προσφέρει µια πλατφόρµα για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
προκλήσεων, µε τον συνδυασµό ενός φάσµατος µηχανισµών και µέτρων τα 
οποία συχνά δεν µπορούν να υλοποιηθούν από µεµονωµένες χώρες. 

• Βελτίωση της διαπραγµατευτικής µας θέσης και της πολιτικής µόχλευσης µε 
την αύξηση του συνολικού βάρους και της εκπροσώπησης µε βάση κοινά 
συµφέροντα και δεσµεύσεις που έχουν προσδιοριστεί µε σαφήνεια. Με τον 
ίδιο τρόπο, προώθηση πολυµερών συζητήσεων και λύσεων σε θέµατα 
παγκόσµιου ενδιαφέροντος όπως η κλιµατική αλλαγή, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η ενεργειακή ασφάλεια. 

• Προώθηση των πολιτικών, των προτύπων και των αξιών µας µε βάση τα κοινά 
ευρωπαϊκά συµφέροντα σε τοµείς όπως οι πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας, 
στους οποίους η ΕΕ είναι σε θέση καλύτερα από οποιονδήποτε να συνοδεύσει 
τους εταίρους της στον πολιτικό και οικονοµικό µετασχηµατισµό τους, να τους 
βοηθήσει να σταθεροποιήσουν τις οικονοµίες τους και να ευθυγραµµιστούν µε 
τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ. 

• Εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών που οικοδοµούν υψηλή διεθνή αξιοπιστία για 
την προώθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τον εκδηµοκρατισµό, 
περιλαµβανοµένης της παρακολούθησης εκλογών, και τη βελτίωση της 
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διακυβέρνησης. Με τον ίδιο τρόπο, µε τη διατήρηση υψηλού βαθµού 
ουδετερότητας και αµεροληψίας κατά τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, 
και τέλος µε την αξιοποίηση της µεγάλης πείρας που έχουµε αποκτήσει στην 
κινητοποίηση µακροπρόθεσµης και προβλέψιµης αναπτυξιακής βοήθειας σε 
παγκόσµια κλίµακα. 

• Επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στη χορήγηση τεχνικής και οικονοµικής 
συνδροµής ή σε δραστηριότητες συνεργασίας, και στην παροχή διπλωµατικών 
και αναπτυξιακών υπηρεσιών σε άλλες χώρες. 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Ιουνίου για το Π∆Π, τα µέσα εξωτερικής χρηµατοδότησης 
της ΕΕ θα επιδιώξουν τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους2: 

• Προώθηση και υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ στο εξωτερικό, θέτοντας τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου στο επίκεντρο 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. 

• Επένδυση στη µακροπρόθεσµη ευηµερία και σταθερότητα των γειτονικών 
χωρών της ΕΕ και υποστήριξη της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων των χωρών οι 
οποίες προετοιµάζονται για την ένταξή τους στην ΕΕ. 

• Υποστήριξη των συµφερόντων της ΕΕ στο εξωτερικό, όπως προστασία των 
πολιτών της ΕΕ, ενίσχυση ευκαιριών για εµπορικές συναλλαγές, προώθηση 
των κανόνων και των προτύπων της ΕΕ, ενεργειακή ασφάλεια, κλπ. 

• Προβολή των πολιτικών της ΕΕ για την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων 
παγκόσµιων προκλήσεων, όπως η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, 
αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και προστασία δηµόσιων αγαθών 
και πόρων. 

• Αύξηση των αποτελεσµάτων της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, µε 
πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας. 

• Ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης µετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές. 

• Βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψης και επίλυση κρίσεων, µε τη διατήρηση 
της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς 
ασφάλειας. 

                                                 
2 COM(2011) 500 ‘Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020»— Μέρος II’. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

4.1 Αξιοποίηση νέων ευκαιριών 

Για την περίοδο µετά το 2013, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην προσαρµογή των µεθόδων 
σχεδιασµού, προγραµµατισµού και υλοποίησης της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ στα νέα 
πολιτικά, οικονοµικά και θεσµικά δεδοµένα, µε παράλληλη αξιοποίηση των λύσεων που 
έχουν µέχρι στιγµής αποδειχθεί επιτυχείς. 

Η αντιµετώπιση των βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων προκλήσεων 
σε µια σειρά προβληµάτων και η κινητοποίηση ενός µείγµατος εξωτερικών µηχανισµών σε 
επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών θα απαιτήσουν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί 
η συνολική συνοχή της πολιτικής όσον αφορά τις δεσµεύσεις µας µε τους εταίρους µας για 
την εφαρµογή µιας συνολικής προσέγγισης σε επίπεδο Ένωσης. Η προτεινόµενη αναθεώρηση 
της διαδικασίας προγραµµατισµού θα εξασφαλίσει µεγαλύτερη συνεκτικότητα µεταξύ των 
διαφόρων τοµέων εξωτερικής δράσης της ΕΕ και την υιοθέτηση µιας προσέγγισης που 
στηρίζεται περισσότερο στα αποτελέσµατα, ενώ παράλληλα θα παρέχεται ευελιξία για την 
τήρηση των πολιτικών µας προτεραιοτήτων.  

Η νέα γενιά εξωτερικών µηχανισµών θα διευκολύνει τον πολιτικό διάλογο, τις 
διαπραγµατεύσεις και την εφαρµογή των υφιστάµενων και µελλοντικών συµφωνιών µε τους 
εταίρους µας για τη στήριξη µιας συνολικής πολιτικής στρατηγικής για µια δεδοµένη χώρα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη εξακολουθεί να 
αποτελεί βασική προτεραιότητα. Συγχρόνως, η ΕΕ θα ενισχύσει τον διάλογο και τον 
συντονισµό της µε άλλους µη κρατικούς εταίρους, όπως µε οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (περιλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων), τοπικές αρχές, πολυµερείς 
οργανώσεις, διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, άλλους χορηγούς βοήθειας, καθώς 
και µε τον ιδιωτικό τοµέα. 

4.2 Βέλτιστη αξιοποίηση των εν ανεπαρκεία πόρων 

Η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει τη διοχέτευση των πόρων της εκεί όπου υπάρχουν οι µεγαλύτερες 
ανάγκες και θα είχαν το µεγαλύτερο αποτέλεσµα. Μια πιο διαφοροποιηµένη προσέγγιση των 
εταιρικών σχέσεων και της χορηγούµενης βοήθειας µε βάση τις συνθήκες των επιµέρους 
χωρών αποτελεί βασική αρχή της πρότασης αυτής. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αναγνωρίζει 
την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η στήριξη της ανάπτυξης στις γειτονικές της χώρες και στην 
Αφρική νοτίως της Σαχάρας. Από τη µια πλευρά, πολλές χώρες αρχίζουν να απεξαρτώνται 
από την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ επειδή είναι σε θέση να χρηµατοδοτούν οι ίδιες την 
ανάπτυξή τους. 

Η βοήθεια θα χορηγείται µε βάση τις ανάγκες, τις ικανότητες, τις δεσµεύσεις, τις επιδόσεις 
των χωρών και τον δυνητικό αντίκτυπο της βοήθειας της ΕΕ. Θα παρέχεται προτεραιότητα 
στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών των οποίων η κατάσταση είναι επισφαλής ή εύθραυστη, 
έχουν επηρεαστεί από συρράξεις ή αντιµετωπίζουν κρίση. Η διαφοροποίηση θα επιτρέψει 
διαφορετικές µορφές συνεργασίας, όπως τον συνδυασµό επιχορηγήσεων και δανείων από 
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, περιλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Η αυξηµένη χρήση καινοτόµων χρηµατοδοτικών µηχανισµών αναµένεται να 
κινητοποιήσει πρόσθετη χρηµατοδότηση, και από τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό θα εξασφαλίσει 
τη µέγιστη απόδοση της χρηµατοδότησης της ΕΕ που χορηγείται κάτω από ιδιαίτερα 
δυσχερείς δηµοσιονοµικές συνθήκες. Η ΕΕ θα εξασφαλίσει επίσης τη συγκέντρωση των 
εξωτερικών δαπανών της, για να αποφύγει τις αναποτελεσµατικότητες που προκύπτουν από 



 

EL 7   EL 

τον διασκορπισµό κατά τοµείς και τον κατακερµατισµό της βοήθειας. Θα πρέπει να δοθεί 
µεγαλύτερο βάρος σε επενδύσεις στα θεµέλια και τους κινητήριους µοχλούς της βιώσιµης 
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης και στην ενίσχυση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, της 
δηµοκρατίας και άλλων βασικών στοιχείων της καλής διακυβέρνησης περιλαµβανοµένης της 
ισότητας των φύλων και των δικαιωµάτων των γυναικών.  

Σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο, είχε παρατηρηθεί ότι η λειτουργία των 
χρηµατοδοτικών µηχανισµών της ΕΕ παρεµποδιζόταν από την έλλειψη ευελιξίας. Ο 
Μηχανισµός Σταθερότητας (ΜΣ) δηµιουργήθηκε εν µέρει για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος αυτού. Για να αυξηθεί περαιτέρω η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτα γεγονότα, θεσπίστηκαν νέοι µηχανισµοί για την αναθεώρηση των µέσων µε 
στόχο την αύξηση της ευελιξίας, ιδίως µε τη διάθεση κεφαλαίων για απρόβλεπτες ανάγκες 
και τον καθορισµό των ελάχιστων χορηγήσεων.  

Απλουστευµένοι κανόνες και διαδικασίες για τον προγραµµατισµό και την παροχή βοήθειας 
της ΕΕ, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του αναθεωρηµένου δηµοσιονοµικού κανονισµού, 
προτείνονται για όλα τα εξωτερικά µέσα µε στόχο να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη 
παροχή της βοήθειας της ΕΕ. Η απλοποίηση θα είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο προς όφελος 
των χωρών και των περιφερειών εταίρων, αλλά θα επιτρέψει επίσης την αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση, µέσω της µείωσης του διοικητικού φόρτου. Ένα οριζόντιο νοµοθετικό µέσο θα 
διασφαλίσει υψηλό βαθµό εναρµόνισης των χρηµατοδοτικών διατάξεων. 

Στόχος της ΕΕ θα είναι η αµοιβαία ευθύνη όσον αφορά τη χορήγηση και την εκταµίευση των 
κεφαλαίων. Συνολικά, κατά τη χορήγηση εξωτερικής βοήθειας σε χώρες εταίρους, οι 
εξωτερικοί µηχανισµοί της ΕΕ θα λαµβάνουν περισσότερο υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
τη δηµοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Όσον αφορά τις γειτονικές χώρες και χώρες της 
διεύρυνσης, οι χορηγήσεις σε µεµονωµένες χώρες και η παροχή βοήθειας θα πρέπει να 
συνδέονται πιο στενά µε τη συντελούµενη πρόοδο στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων. Για 
τις αναπτυσσόµενες χώρες, η ΕΕ θα ενισχύσει την αµοιβαία ευθύνη όσον αφορά τις 
δεσµεύσεις και την υλοποίηση των στόχων που έχουν συµφωνηθεί µε τις χώρες εταίρους. Οι 
ενδεικτικές χορηγήσεις ανά χώρα θα επανεξεταστούν σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες 
συνθήκες και τα προαναφερθέντα κριτήρια. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα εξακολουθεί να 
βασίζεται στις ανάγκες και στην τήρηση των αρχών της ουδετερότητας, της αµεροληψίας και 
της ανεξαρτησίας. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα νέα µέσα θα εφαρµόζουν νέους 
µηχανισµούς για να εξασφαλιστεί πιο δηµοκρατικός διάλογος σχετικά µε την εξωτερική 
συνδροµή της ΕΕ µέσω της µεγαλύτερης συµµετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως 
παράδειγµα αναφέρεται η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων3, που µπορούν να αυξήσουν 
την ευελιξία των εξωτερικών µηχανισµών. Θα βελτιωθεί επίσης ο δηµοκρατικός έλεγχος του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) µέσω της ευθυγράµµισής του µε τον Μηχανισµό 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ενώ συγχρόνως θα λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
µηχανισµού. 

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Μια σηµαντική καινοτοµία αυτής της αναθεώρησης των εξωτερικών µηχανισµών της ΕΕ 
αφορά τις προτεινόµενες µεταβολές όσον αφορά τη διαδικασία προγραµµατισµού. Η 

                                                 
3 Βάσει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ. 
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Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει σαφή υποχρέωση για την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 
συντονίζουν τις πολιτικές τους στον τοµέα της εξωτερικής δράσης4, περιλαµβανοµένης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας5.  

5.1. Επίτευξη συµφωνίας για κοινές συνολικές στρατηγικές της ΕΕ 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια στις 
σχέσεις τους µε τρίτες χώρες, η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν µια σαφή κοινή 
στρατηγική στις σχέσεις τους µε µια χώρα ή περιφέρεια εταίρο. Στις περιπτώσεις που 
ενδείκνυται, αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει τη σύνταξη ενός κοινού εγγράφου πλαισίου 
(ΚΕΠ) µε βάση κοινή ανάλυση6. Το ΚΕΠ θα ενσωµατώνει όλες τις πτυχές της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ και όλα τα εργαλεία/µέσα της ΕΕ για την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
µεταξύ της ευελιξίας και της προβλεψιµότητας, καθώς και µεταξύ των βραχυπρόθεσµων, 
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων. Το ΚΕΠ θα προσδιορίζει τις στρατηγικές 
γραµµές δράσης, και ένα ευρύ µείγµα πολιτικών όσον αφορά τους µηχανισµούς και τις 
πολιτικές της ΕΕ και των κρατών µελών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε µια χώρα ή 
µια περιφέρεια, αφού ληφθούν υπόψη διπλωµατικές και πολιτικές πτυχές (Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, πολιτικός διάλογος, δηµοκρατία και δικαιώµατα του 
ανθρώπου, κλπ.), η αναπτυξιακή συνεργασία, η ανθρωπιστική βοήθεια, η ασφάλεια και η 
εξωτερική προβολή των εσωτερικών πολιτικών. Όπως φαίνεται στους νέους µηχανισµούς 
που προτείνονται, όταν προετοιµάζεται ένα ΚΕΠ για µια χώρα ή περιφέρεια, θα 
χρησιµοποιείται για τη διαδικασία προγραµµατισµού και, κατά συνέπεια, δεν θα απαιτείται 
ειδικό έγγραφο για τη χώρα ή την περιφέρεια αυτή.  

5.2. Προώθηση µιας πιο ευέλικτης και προσαρµοστικής διαδικασίας 
προγραµµατισµού 

Η ΕΕ πρέπει να απλοποιήσει τη διαδικασία προγραµµατισµού της ώστε να προσαρµόζεται 
περισσότερο στις πιθανές αλλαγές της κατάστασης και να αυξήσει την ευελιξία της για να 
διευκολύνεται ο κοινός προγραµµατισµός µε τα κράτη µέλη, ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί 
τον κανόνα για την ΕΕ. Ο προγραµµατισµός των χρηµατοδοτήσεων πρέπει να στηρίζεται σε 
µια σαφή στρατηγική που καθορίζεται στα έγγραφα στρατηγικής για κάθε χώρα ή περιφέρεια 
εταίρο µε µια πολυετή χορήγηση πέρα από ένα ορισµένο επίπεδο7. Οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα έγγραφα µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί έγγραφο στρατηγικής: 

1. Έγγραφο εθνικής στρατηγικής της χώρας εταίρου (εθνικό αναπτυξιακό 
πρόγραµµα ή παρόµοιο έγγραφο) που αναγνωρίζεται από την Επιτροπή ή από 
τις υπηρεσίες της ΕΥΕ∆· 

2. Κοινό έγγραφο προγραµµατισµού που προετοιµάζεται από την ΕΥΕ∆ και τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής µε τα κράτη µέλη· 

3. Έγγραφο εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής ή αντίστοιχο έγγραφο που 
προετοιµάζεται από την ΕΥΕ∆ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής· 

                                                 
4 Άρθρα 21 και 22 της ΣΛΕΕ 
5 Άρθρο 210 της ΣΛΕΕ. 
6 Εκτός από τις χώρες διεύρυνσης, στις οποίες ο στρατηγικός σχεδιασµός της οικονοµικής βοήθειας 

προετοιµάζεται από την Επιτροπή, βάσει της στρατηγικής διεύρυνσης. 
7 Το ακριβές ποσό πρόκειται να αποφασιστεί. Έχει ήδη γίνει πρόβλεψη στο σχέδιο του κανονισµού 

ΜΑΣ. Όσον αφορά τον ΜΠΒ, πρέπει να θεσπιστούν πολυετή προγράµµατα ανεξάρτητα από το ποσό.  
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Όπως προαναφέρθηκε, το κοινό έγγραφο πλαίσιο (ΚΕΠ), όταν αυτό είναι διαθέσιµο, θα 
πρέπει επίσης να χρησιµεύει ως έγγραφο στρατηγικής. Η ύπαρξη ενός από αυτά τα έγγραφα 
δεν σηµαίνει ότι αποκλείεται η σύνταξη άλλων, αλλά απαιτείται τουλάχιστον ένα για τον 
προγραµµατισµό των πόρων της ΕΕ. Στην περιοχή γειτονίας, για χώρες που έχουν 
συµφωνήσει µε την ΕΕ σχέδιο δράσης ή ισοδύναµο έγγραφο, τα έγγραφα στρατηγικής ανά 
χώρα θα αντικατασταθούν από ενιαία πλαίσια στήριξης. Για τον µηχανισµό προενταξιακής 
βοήθειας, τα νέα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα θα ενισχύσουν την µεγαλύτερη 
συνεκτικότητα µεταξύ όλων των τοµέων πολιτικής που καλύπτονται από τον µηχανισµό. 

Βάσει του εγγράφου στρατηγικής, ο προγραµµατισµός των πόρων της ΕΕ θα πρέπει, κατ’ 
αρχήν, να ορίζεται σε πολυετές ενδεικτικό πρόγραµµα ή σε ισοδύναµο πρόγραµµα. Η ΕΥΕ∆ 
και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προσπαθούν να συντάσσουν, όταν αυτό είναι δυνατό, 
κοινά έγγραφα πολυετούς προγραµµατισµού µε τα κράτη µέλη. 

Οι πόροι της ΕΕ προγραµµατίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις στρατηγικές των χωρών 
εταίρων και η περίοδος προγραµµατισµού θα πρέπει κατ’ αρχήν να συντονίζεται µε τους 
κύκλους των στρατηγικών τους. Ο κύκλος προγραµµατισµού της ΕΕ µπορεί να ποικίλλει από 
µια χώρα στην άλλη και, κατά συνέπεια, το ποσό των πόρων που προγραµµατίζονται εκ των 
προτέρων µπορεί να µην καλύπτει το σύνολο του κύκλου 2014-2020 ούτε όλες τις ενδεικτικές 
χορηγήσεις ανά χώρα. 

Υψηλότερος βαθµός ευελιξίας είναι απαραίτητος για χώρες που είναι σε επισφαλή 
κατάσταση, αντιµετωπίζουν κρίση ή µετά από περίοδο κρίσης, ή έχουν επηρεαστεί από 
συρράξεις, ώστε να είναι δυνατός ο γρήγορος (επανα-)προγραµµατισµός της βοήθειας της ΕΕ 
σύµφωνα µε το ΚΕΠ ή το έγγραφο στρατηγικής της χώρας και/ή οποιεσδήποτε στρατηγικές 
της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων, την αντιµετώπιση/διαχείριση των κρίσεων και 
την οικοδόµηση της ειρήνης. Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει το απαραίτητο µείγµα 
προσεγγίσεων και µέσων, ιδίως µε την εξασφάλιση µιας κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ των 
προσεγγίσεων µε βασικό άξονα την ασφάλεια, την ανάπτυξη ή τις ανθρωπιστικές πτυχές και 
µε την οµαλή σύνδεση της βραχυχρόνιας αντιµετώπισης µε την µακροπρόθεσµη στήριξη.  

Η διαδικασία επαναπρογραµµατισµού θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται σε βασικούς τοµείς 
όπως η διακυβέρνηση, η αποκατάσταση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τροφίµων, η 
ειρήνη και η οικοδόµηση του κράτους και στην αντιµετώπιση των βασικών αιτίων της 
αστάθειας ή (κινδύνου νέων) συγκρούσεων, καθώς και στη µείωση των τρωτών σηµείων 
έναντι των καταστροφών. Η διαδικασία έκδοσης ή προσαρµογής των πολυετών ενδεικτικών 
προγραµµάτων θα πρέπει να συντοµευτεί, λαµβανοµένης υπόψη της ταχύτητας µε την οποία 
συχνά εξελίσσονται οι πολιτικές καταστάσεις. Τα έγγραφα προγραµµατισµού θα 
ανανεώνονται εάν και εφόσον χρειαστεί. 

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

6.1 Συνεργασία µε χώρες εταίρους 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εστιάσει τη δράση της σχετικά µε τους εξωτερικούς της εταίρους σε 
τέσσερις βασικές προτεραιότητες πολιτικής που αποτελούν άµεση εφαρµογή της Συνθήκης: 
διεύρυνση, γειτονία, συνεργασία µε στρατηγικούς εταίρους και αναπτυξιακή συνεργασία. 

Ο Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον 
οικονοµικό πυλώνα της στρατηγικής διεύρυνσης, περιλαµβάνοντας όλες τις πτυχές των 
εσωτερικών πολιτικών και των θεµατικών ενοτήτων. Στόχος θα είναι να εξασφαλιστεί ότι οι 
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υποψήφιες και δυνάµει υποψήφιες χώρες θα είναι πλήρως προετοιµασµένες για µια πιθανή 
προσχώρηση, µε την ενθάρρυνση των χωρών αυτών να προσαρµόσουν τις στρατηγικές και 
πολιτικές που υιοθετούνται από την Ένωση στις εθνικές τους προτεραιότητες. Θα δοθεί 
έµφαση στη στήριξη των πολιτικών µεταρρυθµίσεων, ιδίως στην ενίσχυση των 
δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου και στην προώθηση των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, στην 
περιφερειακή συνεργασία, στην υιοθέτηση και την εφαρµογή του κεκτηµένου, στους στόχους 
της ΕΕ 2020, και στην προετοιµασία της διαχείρισης των εσωτερικών πολιτικών για µια 
ενδεχόµενη προσχώρηση. Θα ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ της οικονοµικής στήριξης και της 
συνολικής προόδου που συντελείται στην εφαρµογή της προενταξιακής στρατηγικής. 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας (ΕΜΓ) θα βοηθήσει τις γειτονικές χώρες της ΕΕ µε 
την στήριξη µιας βαθύτερης πολιτικής συνεργασίας, της στενότερης οικονοµικής 
ολοκλήρωσης µε την ΕΕ και της αποτελεσµατικής και βιώσιµης µετάβασης στη δηµοκρατία. 
Η συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες της ΕΕ θα στηρίζεται περισσότερο στην αρχή των 
αναλογικών κερδών, όπως προτείνεται στην κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της 
ΕΕ για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει»8. 

Ο Μηχανισµός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) θα εστιαστεί στην καταπολέµηση της 
φτώχειας. Θα συµβάλει επίσης στην επίτευξη των άλλων στόχων της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ, ιδίως στην ενίσχυση της βιώσιµης οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης, καθώς και στην προώθηση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Θα οργανωθεί µε βάση: 

i) Γεωγραφικά προγράµµατα για τη στήριξη της διµερούς και περιφερειακής 
συνεργασίας µε αναπτυσσόµενες χώρες που δεν καλύπτονται από το ΕΜΓ, τον 
ΜΠΒ ή το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης. Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των χωρών εταίρων και να 
εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεών τους, σύµφωνα µε τις διεθνείς 
δεσµεύσεις για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, τα γεωγραφικά 
προγράµµατα θα εξακολουθήσουν να δίνουν κατά κύριο λόγο προτεραιότητα 
στον ΜΑΣ. 

ii) Εκσυγχρονισµένα θεµατικά προγράµµατα µε µεγαλύτερη ευελιξία θα 
επιτρέψουν την άµεση εξεύρεση λύσεων στις νέες παγκόσµιες προκλήσεις. Το 
«πρόγραµµα για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις» θα 
εστιαστεί στα σηµαντικότερα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις, 
και ιδίως την κλιµατική αλλαγή, το περιβάλλον, την ενέργεια, την ανάπτυξη 
του ανθρώπου, την επισιτιστική ασφάλεια και την βιώσιµη γεωργία και την 
µετανάστευση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή µε τον 
στόχο µείωσης της φτώχειας. Τουλάχιστον 25 % του προγράµµατος αυτού θα 
διατεθεί για τους στόχους της κλιµατικής αλλαγής και του περιβάλλοντος ώστε 
να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Τουλάχιστον 20% 
του προγράµµατος για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις θα 
διατεθεί για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης και της ανάπτυξης του 
ανθρώπου και ιδίως για βασικές προτεραιότητες όπως η βασική υγεία και η 
εκπαίδευση. Το πρόγραµµα «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

                                                 
8 COM (2011) 303. 
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τοπικές αρχές» θα έχει ως στόχο να προσφέρει στους φορείς αυτούς τη 
δυνατότητα να συµµετέχουν σε αναπτυξιακές στρατηγικές και διαδικασίες. iii)
 Το παναφρικανικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του ΜΑΣ θα στηρίξει την 
εφαρµογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής - ΕΕ, συµπληρωµατικά 
µε άλλα µέσα συνεργασίας µε αφρικανικές χώρες και περιφέρειες. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη συνοχή και τη συνεκτικότητα της συνολικής πολιτικής της 
ΕΕ µε την ενίσχυση της ενσωµάτωσης της εξωτερικής διάστασης των εσωτερικών πολιτικών 
της ΕΕ στον ΜΑΣ και στον προγραµµατισµού του, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες των χωρών εταίρων σύµφωνα µε τις αρχές για την αποτελεσµατικότητα της 
βοήθειας. 

Η σύνδεση ανάµεσα στην ανθρωπιστική αρωγή και την αναπτυξιακή βοήθεια θα αναδειχθεί 
περισσότερο µέσω µιας πολιτικής διαφοροποίησης, καθώς θα παρέχεται προτεραιότητα ως 
προς τη διάθεση των πόρων σε χώρες που αντιµετωπίζουν προκλήσεις στο πλαίσιο της 
διαδικασίας µετάβασης. Ειδικές ρυθµίσεις σε επίπεδο προγραµµατισµού και ευελιξίας για 
χώρες που βρίσκονται σε κρίση ή µετά από περίοδο κρίσης θα επιτρέψουν τον καλύτερο 
συντονισµό ανάµεσα στην αρωγή, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη. Σε αυτό το πνεύµα, 
η δυνατότητα διατήρησης πόρων που δεν διατίθενται θα επιτρέψει την κινητοποίηση πόρων 
για την αντιµετώπιση προκλήσεων µέσω τροποποίησης των πολυετών ενδεικτικών 
προγραµµάτων. 

Η συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού θα συνεχίσει να 
χρηµατοδοτείται βασικά εκτός προϋπολογισµού, στο πλαίσιο του ενδέκατου Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Η συνεργασία µε υπερπόντιες χώρες και εδάφη θα καλύπτεται 
επίσης από το ΕΤΑ. Οι διάφορες κλίµακες συνεισφοράς των κρατών µελών για το 11ο ΕΤΑ 
θα προσεγγίσουν περισσότερο τις κλίµακες συνεισφοράς στον γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ενσωµάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό της ΕΕ σε 
µεταγενέστερο στάδιο. 

Η εταιρική σχέση ΕΕ-Γροιλανδίας αποσκοπεί στη διατήρηση των στενών δεσµών µεταξύ 
τους, µε ταυτόχρονη στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης στην κοινωνία της Γροιλανδίας. Αυτή 
η εταιρική σχέση θα πρέπει να ενισχυθεί και να συµπεριλάβει τοµείς όπως οι πρώτες ύλες, 
λαµβάνοντας υπόψη τη µεγάλη οικονοµική σηµασία τους για τη χώρα αυτή. 

Ο νέος Μηχανισµός Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ) θα αναπτύξει και θα προωθήσει τα ενωσιακά 
και αµοιβαία συµφέροντα και θα προσδώσει παγκόσµια εµβέλεια στη στρατηγική Ευρώπη 
2020. Αντικαθιστά το µέσο για τις εκβιοµηχανισµένες χώρες και θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικό και ευέλικτο τρόπο στους στόχους συνεργασίας που 
απορρέουν από τις σχέσεις µας µε χώρες εταίρους και να αντιµετωπίσει προκλήσεις 
παγκόσµιου ενδιαφέροντος. Παρόλο που θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε στρατηγικούς εταίρους 
και αναδυόµενες οικονοµίες, το µέσο θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Θα µπορεί επίσης να υποστηρίζει νέες σχέσεις µε χώρες που αρχίζουν να 
απεξαρτώνται από τη διµερή αναπτυξιακή συνεργασία. ∆εν θα υπάρχει υποχρεωτική 
ταξινόµηση της δαπάνης ως επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας παρόλο που αυτό θα 
εξακολουθεί να είναι δυνατό. Ο Μηχανισµός Εταιρικής Σχέσης θα µπορούσε επίσης να 
συµβάλλει στην επίτευξη στόχων όπως το κλίµα και η βιοποικιλότητα της ΕΕ, αλλά δεν θα 
καθορίζεται εκ των προτέρων ο προορισµός των πόρων. 

Μελλοντικοί εξωτερικοί µηχανισµοί θα παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στην ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της να αυξήσουν την επιρροή τους σε πολιτικές και οικονοµικές εταιρικές 
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σχέσεις στις οποίες συµµετέχουν και να συµµορφώνονται µε τις δεσµεύσεις που 
αναλαµβάνονται σε διάφορα φόρουµ. Παραδείγµατος χάρη, η ΕΕ έχει τη φιλοδοξία να 
διαθέσει τουλάχιστον 20% του προϋπολογισµού της για να συµβάλει στη δηµιουργία µιας 
κοινωνίας µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και πιο ανθεκτικής στην αλλαγή του 
κλίµατος και να εντάξει τη δράση της για το κλίµα και τη βιοποικιλότητα σε όλους 
εξωτερικούς µηχανισµούς της. 

Επιπλέον, εκτός από το χρηµατοδοτικό κονδύλιο του προγράµµατος «Erasmus για όλους» 
του τοµέα 1 του προϋπολογισµού της ΕΕ, και για να προωθηθεί η διεθνής διάσταση της 
ανώτερης παιδείας, θα διατεθεί ενδεικτικό ποσό ύψους 1 812 100 000 EUR από τους 
διάφορους µηχανισµούς εξωτερικής δράσης (Μηχανισµός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 
ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας, Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας, Μηχανισµός 
Εταιρικής Σχέσης και Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης), σύµφωνα µε τους στόχους εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ που ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ, σε δράσεις µαθησιακής κινητικότητας 
και σε δράσεις συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου µε αρχές/θεσµικά όργανα/οργανισµούς 
επιλέξιµων χωρών βάσει αυτών των µηχανισµών εξωτερικής δράσης. 

6.2 Προάσπιση της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου σε 
παγκόσµιο επίπεδο 

Με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου (ΕΜ∆ΑΑ) η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη 
δυναµικών κοινωνιών των πολιτών και να ενισχύσει τον ιδιαίτερο ρόλο τους ως βασικών 
φορέων για την επίτευξη θετικών αλλαγών που προασπίζουν τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
και τη δηµοκρατία. Ειδικότερα, θα βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται άµεσα 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου και να 
παρέχει µεγαλύτερη στήριξη σε διεθνείς και περιφερειακούς µηχανισµούς προστασίας των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Θα παρέχεται επίσης στήριξη σε αποστολές εκλογικής 
παρατήρησης, στην συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις τους και στη βελτίωση των 
δηµοκρατικών και εκλογικών διαδικασιών. 

6.3 Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων 

Ο Μηχανισµός Σταθερότητας (ΜΣ) θα διευρυνθεί για να ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
µεταβαλλόµενο διεθνές πλαίσιο. Το µη προγραµµατιζόµενο τµήµα του θα διατεθεί για την 
αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσεων, περιλαµβανοµένων των φυσικών καταστροφών. Το 
προγραµµατιζόµενο τµήµα θα εστιαστεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιµότητας για την 
αντιµετώπιση κρίσεων και παγκόσµιων και διαπεριφερειακών απειλών όπως η τροµοκρατία, 
το οργανωµένο έγκληµα, το λαθρεµπόριο, για την προστασία κρίσιµης σηµασίας υποδοµών 
και της δηµόσιας υγείας και για τον µετριασµό των κινδύνων σχετικά µε χηµικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά ή παράγοντες. Θα στηρίζει επίσης µέτρα για την εξασφάλιση 
της επαρκούς κάλυψης των ειδικών αναγκών γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις κρίσης 
και διένεξης, περιλαµβανοµένης της έκθεσής τους σε πράξεις βίας λόγω φύλου. 

Ο Μηχανισµός Συνεργασίας στον Τοµέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (ΜΣΠΑ) θα συνεχίσει 
να υποστηρίζει την προώθηση υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας από τις 
ακτινοβολίες, καθώς και την εφαρµογή αποτελεσµατικών και αποδοτικών διασφαλίσεων 
όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, ιδίως σε γειτονικές χώρες, µε βάση διεθνείς 
συµβάσεις και πρότυπα. 
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6.4 Άλλοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για εξωτερικές δράσεις 

Ένας από τους σηµαντικότερους εξωτερικούς µηχανισµούς που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ 
είναι η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή σε τρίτες χώρες. Το µέσο αυτό 
χρησιµοποιείται σε εξαιρετικές περιστάσεις για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής συνδροµής 
µακροοικονοµικού χαρακτήρα µε στόχο την αντιµετώπιση προσωρινών δυσχερειών στο 
ισοζύγιο πληρωµών. Η συµµετοχή του ∆ΝΤ αποτελεί προαπαιτούµενο και η χρήση του 
εστιάζεται πρωτίστως στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Κάθε απόφαση για τη χορήγηση 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής πρέπει να είναι συνεπής µε τις 
προτεραιότητες εξωτερικής δράσης της ΕΕ. 

Παρόλο που δεν αναπτύχθηκαν λεπτοµερώς ανωτέρω, µέσα όπως η ανθρωπιστική βοήθεια 
και η πολιτική προστασία θα συνεχίσουν να χρηµατοδοτούνται από τον τοµέα «Παγκόσµια 
Ευρώπη» του Π∆Π 2014-2020. 

Επιπλέον, ο προϋπολογισµός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας 
θα εξακολουθήσει να στηρίζει δράσεις χωρίς στρατιωτικές και αµυντικές επιπτώσεις. 

7. ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

∆ιάφοροι µηχανισµοί εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται 
στην ίδια χώρα όπως συνέβαινε και στο παρελθόν. Για τις αναδυόµενες οικονοµίες που 
αρχίζουν να απεξαρτώνται από τη διµερή αναπτυξιακή συνεργασία, όπως η Βραζιλία, η Κίνα 
και η Ινδία, θα θεσπιστούν διάφορες εταιρικές σχέσεις µε τη χρήση διαφόρων διαθέσιµων 
µέσων πέραν της διµερούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Τα µέσα αυτά µπορεί να 
περιλαµβάνουν προγράµµατα συνεργασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και θεµατικά 
προγράµµατα βάσει του Μηχανισµού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Μέσου 
για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, του Μηχανισµού Σταθερότητας, του 
Μηχανισµού Εταιρικής Σχέσης ή των εξωτερικών συνιστωσών των εσωτερικών µηχανισµών, 
κλπ. Σύµφωνα µε τη νέα Συνθήκη, η ΕΥΕ∆ και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα δώσουν 
ιδιαίτερη έµφαση στη συνοχή του µείγµατος των διαφόρων πολιτικών και µηχανισµών κατά 
τη διάρκεια της φάσης προγραµµατισµού. 


