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Εισαγωγή

Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) είναι υψίστης σημασίας τόσο για τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο όσο και για την Ευρώπη. Ο πρώτος λόγος είναι συνυφασμένος με την 
έννοια: παρότι η αναπτυξιακή πολιτική θα έπρεπε γενικά να καταστεί εξ ορισμού περιττή, η 
ΣΑΠ θα εξακολουθεί να συνιστά πρόκληση εφόσον οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν εξωτερικό 
αντίκτυπο!

Ωστόσο, συντρέχουν και πολιτικοί λόγοι για τη ΣΑΠ. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
θα μπορούσε να συνάψει πραγματικές εταιρικές σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες (τους 
πόρους των οποίων εμείς εποφθαλμιούμε και όχι το αντίστροφο). Δεύτερον, η ΣΑΠ 
αναμένεται να απαλλάξει την αναπτυξιακή πολιτική από τον ρόλο της ως «συνεργείου 
επισκευών». Και τρίτον, οι αναπτυσσόμενες χώρες και η ΕΕ θα επωφεληθούν από την 
αναπτυξιακή συνοχή, διότι οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες των αναπτυσσόμενων χωρών 
αποκτούν με τον τρόπο αυτόν τη δυνατότητα και την ευθύνη να δημιουργήσουν μόνες τους 
επιτεύγματα.

Κατά την τελευταία διετία έχουν καταβληθεί αξιόλογες προσπάθειες για την εναρμόνιση των 
συναφών πολιτικών της ΕΕ με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΣΑΠ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ΕΚ), από την πλευρά του, έχει θεσμοθετήσει τη θέση μόνιμου εισηγητή για τη 
ΣΑΠ. Εντούτοις, η ενσωμάτωση πολιτικών είναι εγγενώς δύσκολη και εξακολουθούν να 
εγείρονται πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν.

Θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργική χρήση της ΣΑΠ στην πράξη

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ πρέπει να 
συνεχίσουν να αποτελούν το πλαίσιο αρχών της ΣΑΠ. Το «Πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» 
έχει αντιστρέψει την έννοια της ΣΑΠ και αυτό είναι προφανές για δύο λόγους: πρώτον, στο 
έγγραφο δεν αναφέρονται καν οι τρεις πολιτικές της ΕΕ με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες (ήτοι η εμπορική πολιτική, η γεωργική πολιτική και η πολιτική 
αλιείας της Ένωσης, οι δύο από τις οποίες μάλιστα αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο 
διεξοδικής αναθεώρησης). Δεύτερον, το «Πρόγραμμα δράσης για αλλαγή», το οποίο 
εγκρίθηκε μονομερώς από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, παρουσιάζεται —στην πρόταση 
για το νέο μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI)— ως ισοδύναμο της «ευρωπαϊκής κοινής 
αντίληψης» όσον αφορά το πλαίσιο αρχών που θα χρησιμεύσει ως οδηγός για το νέο DCI και, 
συνεπώς, για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020.

Οποιαδήποτε απόπειρα αναθεώρησης των βασικών κατευθυντηρίων γραμμών και αρχών για 
την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή των θεσμικών 
οργάνων που κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία τους.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος θα πρέπει να αναγνωρίσει τον ρόλο της στην υλοποίηση της ΣΑΠ 
μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και ειδικότερα των 
αντιπροσωπειών της. Θα πρέπει να προβεί σε σχετική δήλωση, θέτοντας τη ΣΑΠ ως σαφή 
προτεραιότητα της υπηρεσίας και εδραιώνοντας στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της σημεία 
επαφής ΣΑΠ, τα οποία θα είναι σε θέση να συνεργάζονται στενά με ΜΚΟ, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη. Απαιτείται η παρουσία 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής και πρακτικής σε όλα τα επίπεδα 
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των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΕΔ. Θα μπορούσαν επίσης να 
θεσπιστούν για τις αντιπροσωπείες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενημέρωση των 
ευρωπαίων επενδυτών οι οποίες θα είναι αυστηρά εναρμονισμένες με τη ΣΑΠ.

Η έννοια της «πρωταγωνιστικής δράσης της ΕΕ» («EU Actorness») δημιουργήθηκε για την 
ενίσχυση της προβολής των δράσεων της ΕΕ. Το στοιχείο αυτό προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία στη ΣΑΠ, δεδομένου ότι οιοσδήποτε αρνητικός αντίκτυπος θα είναι ακόμα πιο 
στενά συνυφασμένος με την ΕΕ. Ωστόσο, η «πρωταγωνιστική δράση της ΕΕ» δεν πρέπει να 
έρχεται σε αντίφαση με άλλους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής που καθορίζονται από την 
ΕΕ, όπως είναι, π.χ., ο στόχος του ενστερνισμού. 

Εξίσου αναγκαία κρίνεται και η ενημέρωση σχετικά με τη ΣΑΠ στο εσωτερικό των ίδιων των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Σε γενικές γραμμές, θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν σημεία 
επαφής ΣΑΠ και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως η χρήση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς εσόδων και φόρων 
από τις πρώτες ύλες, εμβασμάτων και ούτω καθεξής. 

Η μέτρηση της ΣΑΠ είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση του αντικτύπου των πολιτικών 
της ΕΕ πέραν των συνόρων της. Λόγω όμως του σύνθετου χαρακτήρα του ζητήματος, δεν 
έχει βρεθεί μέχρι στιγμής καμία κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους της 
έλλειψης συνοχής. Μια πιθανή λύση θα ήταν η συμπλήρωση της έννοιας της 
«αποτελεσματικότητας της βοήθειας» με την έννοια της «αποτελεσματικότητας της 
ανάπτυξης», καθώς η τελευταία ενδείκνυται περισσότερο για τη μέτρηση της ΣΑΠ. Η 
«αποτελεσματικότητα της βοήθειας» χωρίς την «αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης» 
προσομοιάζει με την εφαρμογή μιας τακτικής χωρίς στρατηγική. 

Η χρήση των εκτιμήσεων αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να 
επιδέχεται ορισμένες βελτιώσεις. Η επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εστιάζει σήμερα σε τρεις τομείς ενδιαφέροντος, ήτοι στον περιβαλλοντικό, τον 
κοινωνικό και τον οικονομικό αντίκτυπο. Στη συγκεκριμένη επιλογή πρέπει να 
συμπεριληφθεί και ο εξωτερικός αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για 
τυχόν παρεμφερή θεσμικά όργανα που θεσπίζονται από το ΕΚ. 

Το ΕΚ πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη θεσμική ενίσχυση της ΣΑΠ εντός του οικείου 
πεδίου αρμοδιοτήτων. Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα μπορούσε να θεσμοθετήσει την τακτική 
ανταλλαγή πληροφοριών με τα σημεία επαφής ΣΑΠ στα κράτη μέλη. Θα ήταν ενδεχομένως 
εξίσου σκόπιμο να επισημοποιηθεί η συμμετοχή άλλων αρμόδιων επιτροπών για τη ΣΑΠ, π.χ. 
μέσω της ανάθεσης σημείων επαφής στις αντίστοιχες επιτροπές. Άλλη πιθανή λύση είναι η 
υποχρεωτική προσθήκη ενότητας ΣΑΠ στις εκθέσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) με 
τις οποίες λαμβάνεται θέση έναντι των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Τα στοιχεία που παρατίθενται ακολούθως θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμα υπό το πρίσμα 
της ΣΑΠ: μείωση του αριθμού των γραμμών του προϋπολογισμού και θέσπιση κοινών 
κανόνων εφαρμογής για το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Ανάπτυξης (ΕΤΑ), εξορθολογισμός των διαδικασιών έγκρισης, ιδίως για δραστηριότητες 
μικρής κλίμακας ή ετήσια σχέδια δράσης, όπου έχουν ήδη εγκριθεί πολυετή σχέδια, καθώς 
και μεγαλύτερη συμμετοχή των αντιπροσωπειών στην κατάρτιση περιφερειακών και 
θεματικών προγραμμάτων, ώστε να καταστούν περισσότερο προβλέψιμες οι ροές βοήθειας. 

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2011, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την επέκταση των αρμοδιοτήτων ελέγχου του ΕΤΑ στο 
ΕΚ. Κατά τα φαινόμενα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσύρει αυτήν την πρόταση, διότι δεν 
συμπεριλαμβάνεται πλέον στη νομοθετική πρόταση για το νέο ΕΤΑ.

Εμπόριο

Η εκπόνηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο ξεχωριστών εκθέσεων για το εμπόριο 
γενικότερα και για το εμπόριο και την ανάπτυξη ειδικότερα αποτέλεσε χαμένη ευκαιρία από 
άποψη ΣΑΠ.

Το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), όπως παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, δεν καλύπτει πλέον τις χώρες υψηλού ή ανώτερου μέσου εισοδήματος. Ως εκ 
τούτου, εξαιρούνται από το καθεστώς οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η 
πλειονότητα των νήσων της Καραϊβικής και ορισμένες αφρικανικές χώρες. Παράλληλα, 
οικονομίες ισχυρές όπως της Ινδίας, της Κίνας, της Ινδονησίας και της Ταϊλάνδης, θα 
εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμες, έστω προσωρινά, για το καθεστώς ΣΓΠ. Συνεπώς, 
φαίνεται να είναι άδικη η καθιέρωση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως 
του μοναδικού κριτηρίου επιλεξιμότητας για το καθεστώς ΣΓΠ. Επίσης, θα πρέπει να
επιλυθούν προβλήματα στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και ελεύθερων 
συναλλαγών, π.χ. η διαγραφή 18 χωρών από τον κανονισμό πρόσβασης στην αγορά. 

Η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία νέας ώθησης στον τομέα των 
βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων σε διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αποσύνδεση 
των χορηγήσεων ενίσχυσης και των δανείων αναπτυξιακής βοήθειας, ισχυροποιώντας 
παράλληλα τα εθνικά συστήματα σύναψης συμβάσεων στις χώρες εταίρους ή ευνοώντας τη 
σύναψη τοπικών και περιφερειακών συμβάσεων. 

ΚΓΠ, επισιτιστική ασφάλεια και πολιτική αλιείας

Από τη σκοπιά της αναπτυξιακής πολιτικής, θα μπορούσε ενδεχομένως να προταθεί μια 
εντελώς διαφορετική κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) από εκείνη που παρουσιάζεται στις 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντούτοις, έχουν διαπιστωθεί 
αρκετές ανακολουθίες κατά τη διάρκεια προγενέστερων μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ, τάση που 
εξακολουθεί να παρατηρείται και στις παρούσες προτάσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό και οι ρόλοι των 
μηχανισμών παρέμβασης στην αγορά και των επιστροφών κατά την εξαγωγή έχουν μειωθεί 
σημαντικά.

Ωστόσο, ορισμένες από τις εμμένουσες προκλήσεις δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 
στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της 
ενίσχυσης των αλυσίδων εφοδιασμού ΕΕ-ΑΚΕ και των αλυσίδων εφοδιασμού εντός των 
ιδίων των χωρών ΑΚΕ. Είναι σκόπιμο να προαχθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες η χρήση 
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σύγχρονων μέσων διαχείρισης της αγοράς, όπως η διαφάνεια, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα, οι τεχνικοί κανονισμοί ή η στήριξη στο 
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης συμβάσεων.

Για τη βελτίωση της ΣΑΠ, οι διαπραγματεύσεις των αλιευτικών συμφωνιών πρέπει να 
βασίζονται στις προτεραιότητες της συμβαλλόμενης χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 
οικείου αλιευτικού τομέα και της ίδιας της χώρας συνολικά. Ο αντίκτυπος της πολιτικής θα 
πρέπει να παρακολουθείται στενά από το ΕΚ.

Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση για τη ΣΑΠ, αντιθέτως, 
συγκαταλέγεται μεταξύ των διατομεακών στοιχείων τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν σε 
όλους τους άλλους τομείς πολιτικής, με στόχο τη βελτίωση της ΣΑΠ. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των 
πολιτικών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και των αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά τα εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, τις απρόοπτες δυσμενείς 
παράπλευρες επιπτώσεις ορισμένων πολιτικών, καθώς και τα έμμεσα οφέλη της ανάπτυξης 
και/ή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η επόμενη 
ευκαιρία για την υλοποίηση του εν λόγω στόχου προσφέρεται στο πλαίσιο της διάσκεψης του 
Ρίο +20, δεδομένου ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της διάσκεψης είναι α) η 
εδραίωση πράσινης οικονομίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξάλειψης της 
φτώχειας και β) η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή και οι δυσμενείς επιπτώσεις της θα πρέπει να εκληφθούν ως 
αναπτυξιακά ζητήματα με συνέπειες στη διάσταση του φύλου που αφορούν όλους τους 
τομείς (κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς). Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, μέσω επενδύσεων στην 
εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η αναπτυξιακή βοήθεια δύναται να εκπληρώσει 
πολλούς στόχους ταυτόχρονα, ιδίως όταν οι τελευταίοι επικεντρώνονται στις γυναίκες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμα πρόταση σχετικά με κάποιο πρότυπο 
υπολογισμού της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC). Ελλείψει ανάλογου προτύπου, 
δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί επαρκώς ο αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Επίσης, ο στόχος ΣΑΠ πρέπει να αποτυπώνεται και στην επικείμενη έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της νέας πολιτικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

Μετανάστευση

Η ανακοίνωση του 2011 σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της 
κινητικότητας πρέπει να εγκριθεί, υπό τον όρο ότι έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη ΣΑΠ. 
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 για τη ΣΑΠ επισημαίνεται ήδη ότι «η 
θέσπιση προϋποθέσεων για τη χορήγηση βοήθειας δεν συνιστά αποτελεσματικό τρόπο 
αντιμετώπισης του προβλήματος και ότι η συνολική προσέγγιση είναι η πλέον ενδεδειγμένη 
οδός δράσης».
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Μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να αποδοθεί στην πλήρη συμμετοχή των μεταναστών στις 
κοινωνίες υποδοχής, καθώς και στη στήριξη της ένταξής τους σε τοπικό επίπεδο, 
περιλαμβανομένων των αγορών εργασίας. Εξίσου απαραίτητη είναι η διασφάλιση της 
συμμετοχής των κοινοτήτων διασποράς ως αναπτυξιακών παραγόντων για τη διευκόλυνση 
των εμβασμάτων, την καταπολέμηση της διαρροής και της σπατάλης εγκεφάλων, καθώς και 
για την κατάρτιση προτάσεων σχετικά με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, οι οποίες 
θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τόσο των χωρών καταγωγής και προορισμού όσο και των 
ίδιων των μεταναστών. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση ή 
παραπληροφόρηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση. Το θέμα αυτό αποτελεί 
συχνά αντικείμενο προεκλογικής πολιτικής. 

Άλλα ζητήματα σχετικά με την επικείμενη έκθεση ΣΑΠ αφορούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, 
την υγεία, τις γυναίκες, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική στήριξη.

Συμπέρασμα

Πολλές από τις ανακολουθίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης. Το 
βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης στο πλαίσιο φαινομενικά 
συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων χωρών. 
Εντούτοις, αυτά τα εμφανώς συγκρουόμενα συμφέροντα μπορούν να εναρμονιστούν, εάν 
υιοθετηθεί μια προοπτική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, οι διαρθρωτικές μεταβολές στη διεθνή πολιτική θα μπορούσαν 
να διευκολύνουν και να ενισχύσουν τη ΣΑΠ. Καταρχάς, αναγκάζουν τους πολιτικούς να 
λάβουν συναφείς διορατικές αποφάσεις. Εάν δεν το πράξουν, ενδέχεται να προστατεύουν 
ορισμένα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα ήσσονος σημασίας. Στην προκειμένη περίπτωση 
όμως, η ΕΕ θα ζημιωθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διότι η παγκόσμια ανάπτυξη είναι προς 
το δικό μας συμφέρον. Και τούτο όχι μόνο επειδή επιθυμούμε να έχουμε καλές σχέσεις με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στο μέλλον, αλλά κυρίως επειδή χρειαζόμαστε τις αναδυόμενες 
αγορές και τους πόρους τους. 

Δεύτερον, διαπιστώνεται ένα ακόμη πρόβλημα σε σχέση με τη ΣΑΠ: συχνά η ενημέρωση δεν 
επαρκεί για να επέλθουν αλλαγές στην πολιτική. Η Λέσχη της Ρώμης είχε δημοσιεύσει την 
έκθεσή της σχεδόν πριν από 40 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με τις ίδιες προκλήσεις, διότι έχουμε την τάση να παραμένουμε προσκολλημένοι 
σε παλαιές συνήθειες και προνόμια. Το ίδιο πρόβλημα διαπιστώνεται και στη ΣΑΠ! Και σε 
αυτό ακριβώς το σημείο μπορούν να συνδράμουν οι διαρθρωτικές μεταβολές. Οι παλαιές 
βεβαιότητες καταρρέουν και, αίφνης, δημιουργείται χώρος για καινούριες διορατικές λύσεις 
και νέους τρόπους αντίληψης των πραγμάτων. 

Εντέλει, η ΣΑΠ θα υπερισχύσει επειδή, απλούστατα, πλαισιώνεται από ισχυρότερα και πιο 
βιώσιμα επιχειρήματα. Διαχρονικές πολιτικές είναι μόνο οι πολιτικές που εναρμονίζονται με 
τη ΣΑΠ!

Η εκτίμηση ότι η ΣΑΠ βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο και ότι ο ζήλος έχει εξασθενήσει είναι εν 
μέρει αληθής. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ΕΕ θα κληθεί να αναζητήσει τρόπους για την 
προώθηση της ΣΑΠ στο επόμενο επίπεδο. Μια πιθανή λύση θα ήταν ο αναπροσανατολισμός 
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της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προς μια Υπηρεσία Εξωτερικής Συνοχής, πρωταρχικοί 
στόχοι της οποίας θα είναι η παγκόσμια ανάπτυξη και ασφάλεια. Το ίδιο θα μπορούσε να 
προβλεφθεί και για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσε 
ενδεχομένως να διασφαλιστεί ότι η ΣΑΠ λαμβάνεται πραγματικά σοβαρά υπόψη σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ένα τόσο μεγάλο βήμα προόδου απαιτεί, 
ασφαλώς, πολλές έρευνες και εντατικές διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
παρέχει όμως στη ΣΑΠ τα μέσα που χρειάζεται.


