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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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CONV 161/02 
 
 
 
 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
της :  Γραµµατείας 
προς:  τη Συνέλευση 
Θέµα :  Εξωτερική δράση της ΕΕ 
 
 

Επισυνάπτεται για τα µέλη της Συνέλευσης έγγραφο συζήτησης για την εξωτερική δράση της ΕΕ. 

 

Το έγγραφο αυτό, και τα ερωτήµατα που αναδεικνύει, προορίζεται να χρησιµεύσει ως βάση για τη 

συζήτηση κατά την ολοµέλεια της Συνέλευσης στις 11 και 12 Ιουλίου 2002. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ι  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
1. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναγνωρίζουν ευρέως τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν όταν η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργεί συλλογικά στην παγκόσµια σκηνή. Συγχρόνως, ασκείται η 
κριτική ότι η διεθνής επίδραση της Ένωσης υπολείπεται προς το παρόν από αυτό που εύλογα 
θα αναµενόταν αν ληφθεί υπόψη το οικονοµικό βάρος της, ο υψηλός βαθµός εσωτερικής 
ολοκλήρωσης και οι πόροι που έχει συλλογικά στη διάθεσή της. Αυτό το ζήτηµα αναδείχθηκε 
στη ∆ιακήρυξη του Λάκεν, και έχει τεθεί από διάφορα µέλη της Συνέλευσης.  

 
2. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι:  
 

− πρώτον, να εκθέσει το υπάρχον πλαίσιο για τη δράση της Κοινότητας /της Ένωσης στον 
τοµέα των εξωτερικών σχέσεων. Αυτό απαιτεί να εξετασθούν i) η νοµική βάση για µια 
τέτοια δράση (δηλ. οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Κοινότητα/την Ένωση), 
ii) τα διαθέσιµα εργαλεία και iii) οι ευθύνες καθενός από τους διάφορους σχετικούς 
φορείς. Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει και µερικά ερωτήµατα που προσιδιάζουν σε 
ιδιαίτερες πτυχές των εξωτερικών σχέσεων, οι οποίες αξίζουν συζήτηση· και  

 
− δεύτερον, να εντοπίσει κάποια γενικότερα ζητήµατα που θα µπορούσαν επίσης να 

µελετηθούν κατά την εξέταση της διεθνούς επιρροής της Ένωσης· και να προτείνει 
διάφορα πιθανά πεδία προβληµατισµού για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε 
συνολικά να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρόλος της Ένωσης.  

 
ΙΙ  Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
3. Οι κύριες πολιτικές στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, για τις οποίες δόθηκε στην 

Κοινότητα ένας ρόλος από την έναρξή της (τον οποίο διατηρεί µέχρι σήµερα) µπορούν να 
ενταχθούν σε δύο ευδιάκριτες κατηγορίες: εµπόριο και αναπτυξιακή συνεργασία. Έκτοτε, η 
Κοινότητα έχει αποκτήσει βαθµιαία σηµαντικές πρόσθετες αρµοδιότητες σε άλλες πτυχές 
των εξωτερικών σχέσεων. Εκτός από διάφορες ρητές εξωτερικές κοινοτικές αρµοδιότητες, το 
∆ικαστήριο έχει αναγνωρίσει έµµεση εξωτερική κοινοτική αρµοδιότητα στην περίπτωση που 
διεθνείς συµφωνίες απαιτούνται για την πραγµατοποίηση εσωτερικών στόχων βάσει της 
Συνθήκης ή έχουν επιπτώσεις στην εσωτερική κοινοτική νοµοθεσία.  

 
4. Η άτυπη συνεργασία στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

αναπτύχθηκε αρχικά έξω από τις κοινοτικές δοµές. Ωστόσο, µε τη θέσπιση της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993, καθιερώθηκε νέο πλαίσιο υπό τον τίτλο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το πεδίο του έχει επεκταθεί πρόσφατα µετά 
την απόφαση να καθιερωθεί ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας. Η ΣΕΕ προβλέπει 
επίσης εξωτερική δράση στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Όλες 
αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε διάφορες διευθετήσεις για την εκπροσώπηση σε διεθνείς 
οργανισµούς.  

 
5. Στην επόµενη ενότητα του παρόντος εγγράφου, οι έξι αυτοί τοµείς παρουσιάζονται χωριστά. 

Ωστόσο, στην πράξη συνδέονται στενά µεταξύ τους· η ΣΕΕ απαιτεί από την Ένωση να 
εξασφαλίζει τη συνoχή τoυ συνόλoυ της εξωτερικής της δράσης στα πλαίσια των πoλιτικών 
της στoν τoµέα των εξωτερικών σχέσεων, της ασφάλειας, της oικoνoµίας και της ανάπτυξης· 
την ευθύνη να εξασφαλίζoυν τη συνoχή αυτή έχoυν τo Συµβoύλιo και η Επιτρoπή (άρθρο 3 
ης ΣΕΕ).  
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Α.  ΕΜΠΟΡΙΟ  
 
Νοµικές βάσεις  
 
6. Η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για την κοινή εµπορική πολιτική (ΣΕΚ, άρθρο 

133 § 1). Αυτό οφείλεται στην απαίτηση να έχει η Κοινότητα την ευθύνη για τις εξωτερικές 
συνέπειες της εσωτερικής πολιτικής για την καθιέρωση τελωνειακής Ένωσης. Το άρθρο 133 
§ 1 προβλέπει αποκλειστική κοινοτική αρµοδιότητα κατά βάση για το εµπόριο αγαθών, τις 
διασυνοριακές υπηρεσίες και µερικές πολύ ειδικές πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Ωστόσο, το πεδίο του προβλέπεται να επεκταθεί ώστε να περιλάβει το σύνολο 
του εµπορίου υπηρεσιών και την πνευµατική ιδιοκτησία, εάν το Συµβούλιο αποφασίσει 
οµόφωνα περί αυτού (αυτή η διεύρυνση των αποκλειστικών εξουσιών επεκτείνεται 
περαιτέρω µε τη Συνθήκη της Νίκαιας).  

 
Μέσα  
 
7. Τα κύρια µέσα εµπορικής πολιτικής είναι συµφωνίες εµπορικής συνεργασίας µε ένα ή 

περισσότερα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς, καθώς και διάφορα αυτόνοµα νοµικά µέσα όπως 
ο κανονισµός αντιντάµπινγκ και το γενικευµένο σύστηµα προτιµήσεων (ΓΣΠ).  

 
Φορείς  
 
8. Στην περίπτωση των επίσηµων συµφωνιών, κανονικά η Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση 

στο Συµβούλιο σχέδια διαπραγµατευτικών οδηγιών. Αυτές, µόλις συµφωνηθούν, αποτελούν 
τη βάση για τις διαπραγµατεύσεις, τις οποίες διεξάγει η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων µε 
µια επιτροπή που ορίζει το Συµβούλιο βάσει της Συνθήκης (η Επιτροπή του άρθρου 133). Το 
Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη σύναψη των συµφωνιών. Η ευθύνη για την καθηµερινή 
διαχείριση της εµπορικής πολιτικής ανήκει στην Επιτροπή, σε στενή επαφή µε το Συµβούλιο. 
Η Επιτροπή επικουρείται σε αυτό το στόχο από την Επιτροπή του άρθρου 133, η οποία 
συνεδριάζει σε τακτική βάση.  

 
9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µολονότι ενηµερώνεται τακτικά στα ζητήµατα εµπορικής 

πολιτικής και ερωτάται για κοµβικά ζητήµατα, δεν έχει κανέναν επίσηµο ρόλο. Το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει αναπτύξει σηµαντική νοµολογία σε εµπορικά θέµατα. Η ίδρυση 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και η ένταξη στους πολυµερείς κανόνες εµπορίου 
τοµέων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της κοινής εµπορικής πολιτικής οδήγησε σε µια 
πραγµατιστική ρύθµιση, η οποία βασίζεται στο καθήκον συνεργασίας µεταξύ των κρατών 
µελών και των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας, αλλά επιτρέπει στην Επιτροπή να 
διατηρήσει την ευθύνη της διαπραγµάτευσης σε όλους τους τοµείς και της χρήσης των 
µηχανισµών του ΠΟΕ για διακανονισµό των διαφορών. Η επιρροή της Κοινότητας στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ αντανακλά τη θέση της ως του µεγαλύτερου εµπορικού µπλοκ στον κόσµο.  

 
  Προς συζήτηση: ποια διδάγµατα µπορούν να αντληθούν από τη σχετική αποτελεσµατικότητα 

της πολιτικής εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας; Πώς θα µπορούσε να γίνει ακόµα 
αποτελεσµατικότερη; Και θα µπορούσαν οι παράγοντες που συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατικότητά της να τύχουν ευρύτερης εφαρµογής;  
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Β.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
 
Νοµικές βάσεις  
 
10. Η Συνθήκη προβλέπει κοινοτική δράση στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας (άρθρα 

177 - 181 ΣΕΚ). Η δράση αυτή προστίθεται στα προγράµµατα ανάπτυξης και συνεργασίας 
που οργανώνονται από τα κράτη µέλη. Εκτός από αυτές τις διατάξεις, µια άλλη σηµαντική 
πτυχή της κοινοτικής αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η από µακρού υφιστάµενη σχέση 
µεταξύ της ΕΚ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η οποία 
ρυθµίζεται από τη Συνθήκη της Κοτονού µεταξύ των χωρών ΑΚΕ, της ΕΚ και των κρατών 
µελών (µια αυτοτελής πολυµερής συµφωνία βάσει του άρθρου 310 ΣΕΚ). Επιπλέον, 
υπάρχουν διάφορα αυτόνοµα προγράµµατα τεχνικής βοήθειας (δηλ. MEDA, TACIS) που 
έχουν αναπτυχθεί βάσει του άρθρου 308. Άλλες κοινοτικές πολιτικές ενδέχεται να έχουν 
σηµαντικές πτυχές σχετικές µε την ανάπτυξη.  

 
Μέσα  
 
11. Η Κοινότητα είναι ο µεγαλύτερος παγκοσµίως χορηγός βοήθειας για την ανάπτυξη και τη 

συνεργασία. Ο προϋπολογισµός της για την αναπτυξιακή βοήθεια υπερβαίνει τα 6 
δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως (χωρίς να υπολογίζεται η προενταξιακή ενίσχυση), στα οποία 
περιλαµβάνεται περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για βοήθεια έκτακτης ανάγκης και 
ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει επιπλέον χωριστό ταµείο για τη βοήθεια στις χώρες ΑΚΕ 
(Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταµείο) που δεν υπάγεται στον κοινοτικό προϋπολογισµό και 
ακολουθεί δικές του χωριστές διαδικασίες. ∆άνεια σε τρίτες χώρες παρέχονται από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι ρυθµίσεις για κοινοτική αναπτυξιακή συνεργασία 
µπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείµενο εσωτερικών νοµικών πράξεων, καθώς και 
συµφωνιών µε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς.  

 
Φορείς  
 
12. Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής και σε συναπόφαση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να θεσπίσει το νοµικό πλαίσιο για την κατανοµή της κοινοτικής 
βοήθειας για την ανάπτυξη και τη συνεργασία, καθώς και για τον καθορισµό του συνολικού 
χρηµατικού όγκου. Η διαδικασία σύγκρισης δεν ισχύει για τη σύναψη διεθνών συµφωνιών, οι 
οποίες συνάπτονται από το Συµβούλιο. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή και τη 
διαχείριση, για τις οποίες οι κανόνες περιέχονται στο νοµικό πλαίσιο, και οι οποίες συνήθως 
περιλαµβάνουν κάποιο βαθµό επίβλεψης των κρατών µελών βάσει της διαδικασίας 
επιτροπολογίας.  

 
 Προς συζήτηση: θα µπορούσε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής 
από κάποια συγχώνευση διαφορετικών µέσων πολιτικής; Εν όψει πρόσφατων αποφάσεων της 
Σεβίλλης, θα µπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω η συνοχή µεταξύ της αναπτυξιακής 
πολιτικής και άλλων εξωτερικών πολιτικών µε δοµικές αλλαγές α) στην Επιτροπή ή/και β) το 
Συµβούλιο, ή/και µε την αύξηση του ρόλου του Κοινοβουλίου;  
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Γ.  ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
 
Νοµικές βάσεις  
 
13. Η Συνθήκη προβλέπει ρητά κοινή εξωτερική αρµοδιότητα Κοινότητας/κρατών µελών στους 

ακόλουθους τοµείς: νοµισµατική πολιτική (ΣΕΚ, άρθρο 111), έρευνα (ΣΕΚ, άρθρο 170) και 
περιβάλλον (ΣΕΚ, άρθρο 174). Εκτός από αυτούς τους τοµείς, το ∆ικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει έµµεση κοινοτική αρµοδιότητα εξωτερικώς στην περίπτωση που διεθνείς 
συµφωνίες απαιτούνται για την πραγµατοποίηση εσωτερικών στόχων βάσει της Συνθήκης ή 
έχουν επιπτώσεις στην εσωτερική κοινοτική νοµοθεσία, π.χ. αλιεία, µεταφορές και γεωργία. 
Το άρθρο 310 προβλέπει τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνιών σύνδεσης.  

 
Μέσα  
 
14. Τα κύρια νοµικά µέσα για τη διαχείριση των εξωτερικών πτυχών των κοινοτικών πολιτικών 

είναι συµφωνίες µε ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς, για τις οποίες οι 
διαδικασίες καθορίζονται στο άρθρο 300 ΣΕΚ. Αυτές οι συµφωνίες συγκεντρώνουν συχνά σε 
ένα έγγραφο ένα ευρύ φάσµα εργαλείων για τη διαχείριση της σχέσης (π.χ. εµπόριο, 
αναπτυξιακή συνεργασία, πολιτικές για το περιβάλλον, ερευνητική συνεργασία και πολιτικός 
διάλογος). Με την πάροδο των ετών η Κοινότητα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συµφωνιών µε 
µεµονωµένες χώρες, οµάδες χωρών και διεθνείς οργανισµούς. Οι παλαιότερες συµφωνίες 
έχουν ενηµερωθεί σε πολλές περιπτώσεις, το πεδίο τους εκτεταµένο, και σε µερικές 
περιπτώσεις αντικαταστάθηκαν µε συµφωνίες σύνδεσης που περιλαµβάνουν αµοιβαία 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, κοινή δράση και ειδικές διαδικασίες. Το αποτέλεσµα είναι ότι η 
Κοινότητα έχει ένα εκτενές και ετερογενές δίκτυο συµβατικών σχέσεων που εκτείνονται σε 
όλη την υδρόγειο. Αυτές οι συµφωνίες σχεδόν παγίως περιλαµβάνουν υποχρεώσεις για 
κανονικές διαβουλεύσεις τόσο σε υπουργικό όσο και σε επίσηµο επίπεδο· αυτό ποικίλλει 
ανάλογα µε κάθε συµφωνία ως προς τη συχνότητα, το επίπεδο, και τον τύπο εκπροσώπησης 
της ΕΚ/ΕΕ (δηλ. Συµβούλιο ή Επιτροπή), καθώς και διατάξεις για το διακανονισµό των 
διαφορών.  

 
Φορείς  
 
15. Η διαχείριση των εξωτερικών πτυχών αυτών των τοµέων πολιτικής µοιράζεται στην πράξη 

µεταξύ της Επιτροπής, του Συµβουλίου και των κρατών µελών. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για 
τη διαπραγµάτευση διεθνών συµφωνιών, βάσει έγκρισης και καθοδήγησης που 
συµφωνούνται από το Συµβούλιο, ενώ το Συµβούλιο τις ολοκληρώνει, αφού συµβουλευθεί ή 
λάβει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διεθνείς συµφωνίες περιλαµβάνουν 
συχνά µερικές διατάξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Κοινότητας και µερικές που 
εξαιρούνται απ’ αυτήν («µικτές» συµφωνίες). Υπογράφονται από κοινού από την Κοινότητα 
και τα κράτη µέλη και, πριν συναφθούν, προηγούνται οι εθνικές διαδικασίες επικύρωσης 
όσον αφορά εκείνες τις διατάξεις που υπάγονται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Αυτό 
σηµαίνει ότι η κοινή συµφωνία των κρατών µελών απαιτείται ακόµη και για τις διατάξεις που 
καλύπτονται από την κοινοτική αρµοδιότητα και εγκρίνονται δια ψηφοφορίας µε ειδική 
πλειοψηφία: αν ένα κράτος µέλος δεν επικυρώσει τις διατάξεις που εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητά του, αυτό σηµαίνει ότι ολόκληρη η συµφωνία, περιλαµβανοµένων των 
διατάξεων που εµπίπτουν στην κοινοτική αρµοδιότητα, δεν µπορεί να τεθεί σε ισχύ. Για την 
εφαρµογή των κοινοτικών πτυχών αυτών των συµφωνιών σε προσωρινή βάση µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές συµφωνίες.  

 
Προς συζήτηση: θα µπορούσε να βελτιωθεί η συνοχή µεταξύ των εξωτερικών πτυχών των 
κοινοτικών πολιτικών (π.χ. περιβάλλον, γεωργία) και άλλων εξωτερικών πολιτικών µε δοµικές 
αλλαγές α) στην Επιτροπή ή/και β) το Συµβούλιο; Θα µπορούσαν να απλουστευθούν οι 
διαδικασίες για τις µικτές συµφωνίες;  
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∆.  Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Νοµικές βάσεις  
 
16. Οι στόχοι της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, όπως καθορίζονται στη 

Συνθήκη, περιλαµβάνουν την διαφύλαξη των κoινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, 
της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης, της ενίσχυσης της ειρήνης και της 
ασφάλειας τόσο εντός της Ένωσης όσο και στη διεθνή σκηνή και η προώθηση της διεθνούς 
συνεργασίας, της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων (ΣΕΕ, 
τίτλος V).  

 
17. Τα κράτη µέλη δεσµεύονται από τη Συνθήκη να υποστηρίζουν την ΚΕΠΠΑ της Ένωσης 

ενεργά και χωρίς επιφύλαξη, να ενισχύουν την αµοιβαία πολιτική αλληλεγγύη και να 
απόσχουν από οποιαδήποτε δράση που αντιτίθεται τα συµφέροντα της Ένωσης ή που 
υπονοµεύει την αποδοτικότητά της στη διεθνή σκηνή. Προκειµένου να διατυπωθεί και να 
εφαρµοστεί αυτή η κοινή πολιτική, δηµιουργήθηκαν µέσα όπως η «κοινή δράση» και η 
«κοινή θέση», εκτός από τους υπάρχοντες µηχανισµούς για συντονισµό και διαβουλεύσεις. Η 
Συνθήκη του Άµστερνταµ ενίσχυσε περαιτέρω την ΚΕΠΠΑ: δηµιούργησε τη θέση του 
Ύπατου Εκπροσώπου, καθόρισε µε πιο ρητό τρόπο την αρµοδιότητα της Ένωσης στη 
διαχείριση κρίσεων και προσέθεσε το µέσο της «κοινής στρατηγικής», η οποία καλύπτει 
διαστάσεις σχετικές τόσο µε την Κοινότητα όσο και µε την ΚΕΠΠΑ και επεκτείνει τη 
δυνατότητα ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία.  

 
18. Στους τοµείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας δεν υπάρχει κανένα όριο στο 

ενδεχόµενο πεδίο και την ένταση µιας κοινής πολιτικής. Η απόφαση εάν και κατά πόσο θα 
χρησιµοποιηθούν οι υπάρχουσες επιλογές που προβλέπονται στη Συνθήκη εξαρτάται εξ 
ολοκλήρου από την πολιτική θέληση των διάφορων εµπλεκόµενων φορέων. Με άλλα λόγια, 
δεν υπάρχουν εµπόδια που να προκύπτουν από την οριοθέτηση αρµοδιοτήτων µεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών µελών. (Ο µόνος περιορισµός στη δράση της Ένωσης είναι 
διαφορετικού είδους: πρέπει να τηρείται η κατανοµή αρµοδιοτήτων µε την ΕΚ (άρθρο 47 
ΣΕΕ).)  

 
Μέσα  
 
19. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται στην ΚΕΠΠΑ είναι διαφορετικής φύσεως από εκείνα που 

χρησιµοποιούνται στον τοµέα της Κοινότητας. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ 
δεν είναι όλες αποτέλεσµα νοµικά δεσµευτικών πράξεων. Ουσιαστικά, η κατευθυντήρια 
δύναµη της ΚΕΠΠΑ είναι η πολιτική θέληση των κρατών µελών να συντονίσουν τις θέσεις 
τους και να φθάσουν σε µια κοινή άποψη προκειµένου να είναι σε θέση συλλογικά να 
ασκήσουν περισσότερη επιρροή στη διεθνή σκηνή. Για το λόγο αυτό, τα κράτη µέλη 
συµφώνησαν στη Συνθήκη να ενισχύσουν τη συστηµατική συνεργασία σε ζητήµατα 
εξωτερικών υποθέσεων (χωρίς πάντως να είναι υποχρεωτικό να συµφωνηθεί κοινή θέση). 
Μόλις συµφωνηθεί µια θέση, µπορεί να τεθεί σε ισχύ µέσω νοµικής πράξης ΚΕΠΠΑ, καίτοι 
αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο.  

 
α)  Νοµικές πράξεις: κοινές στρατηγικές, κοινές δράσεις, κοινές θέσεις και αποφάσεις  
 
20. Οι νοµικές πράξεις απαιτούν επίσηµη απόφαση είτε του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, είτε του 

Συµβουλίου. Οι κοινές στρατηγικές αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σε βάση 
οµοφωνίας, όσον αφορά τις χώρες, τους τοµείς ή τα θέµατα όπου τα κράτη µέλη µοιράζονται 
ένα ισχυρό κοινό συµφέρον, και καλύπτουν πτυχές τόσο της Κοινότητας όσο και της 
ΚΕΠΠΑ. Μόλις υιοθετηθεί µια κοινή στρατηγική, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει για 
επακόλουθα µέτρα µε ειδική πλειοψηφία. Τρεις κοινές στρατηγικές έχουν συµφωνηθεί µέχρι 
τώρα: Ρωσία, Ουκρανία και η περιοχή της Μεσογείου. Οι κοινές δράσεις χρησιµοποιούνται 
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σε περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη επιχειρησιακή δραστηριότητα της Ένωσης. 
Αποφασίζονται οµόφωνα (εκτός από την περίπτωση της κοινής στρατηγικής) και είναι 
δεσµευτικές για τα κράτη µέλη. Το Συµβούλιο µπορεί επίσης να υιοθετήσει κοινές θέσεις στα 
διεθνή, περιφερειακά ή θεµατικά ζητήµατα. Αυτές απαιτούν οµοφωνία, εκτός εάν υπάρχει 
κοινή στρατηγική. Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να ευθυγραµµίσουν τις εθνικές 
πολιτικές τους µε τις κοινές θέσεις και να τις υποστηρίξουν, µεταξύ άλλων  και στο πλαίσιο 
διεθνών οργανισµών. Το Συµβούλιο εκδίδει αποφάσεις κυρίως για να επεκτείνει ή να 
τροποποιήσει υπάρχουσες κοινές θέσεις ή κοινές δράσεις. Τα κράτη µέλη που δεν επιθυµούν 
είτε να µετάσχουν, είτε να παρακωλύσουν τη συναίνεση, µπορούν να χρησιµοποιήσουν το 
δικαίωµά τους προς εποικοδοµητική αποχή (άρθρο 23).  

 
β)  Συστηµατική συνεργασία: συντονισµός, διαβούλευση και πληροφόρηση  
 
21. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα κράτη µέλη συντονίζουν τις θέσεις τους στους διεθνείς οργανισµούς 

και κατά τη διάρκεια ∆ιεθνών ∆ιασκέψεων. Ο συντονισµός αυτός οδηγεί σε πολλές 
περιπτώσεις σε κοινή προσέγγιση της ΕΕ. Συντονισµός και διαβουλεύσεις πραγµατοποιούνται 
επίσης σε τρίτες χώρες, µέσω της διπλωµατικής εκπροσώπησης των κρατών µελών και των 
αντιπροσωπιών της Επιτροπής. Οι τακτικές συνεδριάσεις επιτρέπουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την προετοιµασία κοινών αναλύσεων για τα πολιτικά ζητήµατα, που 
µπορούν στη συνέχεια να χρησιµεύσουν ως εισαγωγή για τις συζητήσεις στο Συµβούλιο. Το 
δίκτυο κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων (COREU) που συνδέει τα κράτη µέλη, την Επιτροπή 
και τη Γενική Γραµµατεία είναι σηµαντικός δίαυλος για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
ανάλυσης και για την προετοιµασία των αποφάσεων και των δηλώσεων ΚΕΠΠΑ.  

 
γ)  Ειδικοί αντιπρόσωποι, πολιτικός διάλογος, δηλώσεις και διαβήµατα 
 
22. Η πρακτική του Συµβουλίου να διορίζει ειδικούς αντιπροσώπους επισηµοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της Συνθήκης του Άµστερνταµ (άρθρο 18.5). Το διάστηµα αυτό, η Ένωση έχει επί 
τόπου ενεργούς ειδικούς αντιπροσώπους στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, στην 
ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, στο σύµφωνο σταθερότητας για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, το Αφγανιστάν, την ΠΓ∆Μ και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η ΕΕ 
συµµετέχει σε πολιτικό διάλογο µε περισσότερες από 50 χώρες και 10 διεθνείς οργανισµούς. 
Πραγµατοποιούνται σχεδόν 300 συνεδριάσεις ετησίως, από Συνόδους Κορυφής µέχρι ειδικές 
συνεδριάσεις σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Ένωση αντιπροσωπεύεται από την Προεδρία, 
επικουρούµενη από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, ή από την τρόικα (όπως συµβαίνει για τις 
περισσότερες συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου) ή µόνο από τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Οι 
δηλώσεις (που δεν αναφέρονται στο κεφάλαιο V της Συνθήκης) χρησιµοποιούνται ευρέως για 
να κάνουν γνωστή την άποψη της Ένωσης για τις διεθνείς εξελίξεις: περισσότερες από 100 
δηλώσεις δηµοσιεύονται ετησίως. Τα διαβήµατα χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η 
Ένωση επιθυµεί να εκφράσει τις απόψεις της άµεσα στους ενδιαφερόµενους και να τους 
ζητήσει να αναλάβουν δράση: είναι συχνά εµπιστευτικής φύσεως, αλλά µπορούν να 
δηµοσιοποιηθούν εάν κριθεί απαραίτητο.  

 
δ)  Σύναψη διεθνών συµφωνιών  
 
23.  Το Συµβούλιο µπορεί να συνάψει διεθνείς συµφωνίες µε ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς 

οργανισµούς (άρθρο 24 ΣΕΕ). Η Προεδρία διαπραγµατεύεται βάσει εξουσιοδότησης από το 
Συµβούλιο (βάσει οµοφωνίας). Τέτοιες συµφωνίες, µόλις συναφθούν, είναι κατ’ αρχήν 
δεσµευτικές για όλα τα κράτη µέλη.  

 
ε)  Χρηµατοδότηση της ΚΕΠΠΑ  
 
24.  Ο προϋπολογισµός ΚΕΠΠΑ, µέρος του γενικού προϋπολογισµού των Κοινοτήτων (κεφάλαιο 

B8), προβλέφθηκε για να χρηµατοδοτήσει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (οι διοικητικές 
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δαπάνες της ΚΕΠΠΑ επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό των ΕΚ για το κοινοτικό όργανο στο οποίο 
υπάγονται οι δαπάνες αυτές). Η δηµοσιονοµική διαχείριση των δαπανών ΚΕΠΠΑ που υπάγονται στον 
προϋπολογισµό των ΕΚ είναι ευθύνη της Επιτροπής. Ο προϋπολογισµός ΚΕΠΠΑ είναι κατά µέσον 
όρο περίπου 30-40 εκατοµµύριο ευρώ ετησίως (λιγότερο από 1% του συνολικού προϋπολογισµού 
εξωτερικών σχέσεων) και τακτικά αποδεικνύεται ανεπαρκής για τη χρηµατοδότηση και την εφαρµογή 
των αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής. Είναι τότε κατ’ αρχήν δυνατό να µεταφερθούν κεφάλαια από 
διαφορετικό κονδύλι του (κοινοτικού) προϋπολογισµού, αλλά η δυνατότητα αυτή, χρονοβόρα και 
θεσµικά ευαίσθητη, έχει χρησιµοποιηθεί µόνο µία φορά. Η χρηµατοδότηση της δράσης της ΚΕΠΠΑ 
άµεσα από τα κράτη µέλη είναι επίσης δυνατή, αλλά σπανίως έχει συµβεί (π.χ. για να χρηµατοδοτηθεί 
η µεταφορά πόρων της ∆ΕΕ στην ΕΕ). Οι αποφάσεις χρηµατοδότησης είναι ιδιαίτερα σύνθετες στους 
τοµείς όπου υπάρχει µια ισχυρή διάσταση (και επιπτώσεις) εξωτερικής πολιτικής και όπου η 
Κοινότητα έχει αποκτήσει και ασκήσει αρµοδιότητες.  

 
Φορείς  
 
25.  Η ΚΕΠΠΑ είναι µέρος του ενιαίου θεσµικού πλαισίου. Αυτό σηµαίνει ότι τα ίδια όργανα 

εξυπηρετούν τόσο την Κοινότητα όσο και την ΚΕΠΠΑ. Αλλά στην ΚΕΠΠΑ η εκτέλεση της 
πολιτικής επαφίεται κατά µεγάλο µέρος στα κράτη µέλη, και οι αντίστοιχοι ρόλοι του Συµβουλίου, 
των κρατών µελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφέρουν στις δύο 
περιπτώσεις.  

 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισµούς, 
περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν την άµυνα και την ασφάλεια. Αποφασίζει επίσης, 
οµόφωνα, σχετικά µε τις κοινές στρατηγικές που προτείνονται από το Συµβούλιο.  
 
Το Συµβούλιο (υπό σύνθεση ΚΣΕ), συγκεντρώνει τους Υπουργούς Εξωτερικών, τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο και τον Επίτροπο Εξωτερικών Σχέσεων για να συζητήσουν ζητήµατα ΚΕΠΠΑ και να 
εξασφαλίσουν την ενότητα, τη συνοχή και την απoτελεσµατικότητα της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης (άρθρο 13 ΣΕΕ). Αναπτύσσει κοινές πολιτικές βάσει των οδηγιών, των 
προσανατολισµών και των κοινών στρατηγικών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και εκδίδει προς 
τούτο κοινές δράσεις, κοινές θέσεις, αποφάσεις, συµπεράσµατα, δηλώσεις κλπ.  
 
Η µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της ΚΕΠΠΑ οφείλει τα τελευταία χρόνια πολύ στον κεντρικό 
ρόλο που παίζει, από τον Οκτώβριο του 1999, ο Ύπατος Εκπρόσωπος, επικουρώντας το 
Συµβούλιο κατά την κατάρτιση και την ανάληψη πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής. Μπορεί 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί, από το Συµβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, να ενεργήσει εξ 
ονόµατος της Ένωσης, όπως στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Η Συνθήκη (άρθρα 18 και 26) 
του χορηγεί ειδικές αρµοδιότητες για την εκπροσώπηση της Ένωσης στις συνεδριάσεις πολιτικού 
διαλόγου µε τρίτα µέρη. Επικουρείται από µια µονάδα πολιτικού προγραµµατισµού και έγκαιρης 
ειδοποίησης, που συστάθηκε βάσει δήλωσης προσαρτηµένης στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Ο 
ενεργός ρόλος του στη διπλωµατία «καυτών σηµείων», π.χ. στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, 
έχει ευρέως διαπιστωθεί.  
 
Το κράτος µέλος που αναλαµβάνει την εξαµηνιαία Προεδρία του Συµβουλίου διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο υποβάλλοντας πρωτοβουλίες, προσδιορίζοντας το κοινό έδαφος και 
εξασφαλίζοντας την εφαρµογή των αποφάσεων. Η Προεδρία αντιπροσωπεύει την Ένωση στις 
συνεδριάσεις διαλόγου µε τρίτες χώρες και παρουσιάζει τη θέση της Ένωσης στα πολυµερή 
φόρουµ, όπως τα Η.Ε, το Συµβούλιο της Ευρώπης ή ο ΟΑΣΕ.  
 
Η Επιτροπή συνδέεται πλήρως και έχει από κοινού µε τα κράτη µέλη το δικαίωµα να θέτει 
ερωτήσεις σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ και να υποβάλλει προτάσεις στο Συµβούλιο (άρθρα 27 και 22 
ΣΕΕ). Συνδέεται επίσης στην εκπροσώπηση της Ένωσης, ένα καθήκον που ανατίθεται κατά 
πρώτον στην Προεδρία επικουρούµενη από τον Ύπατο Εκπρόσωπο (άρθρο 18 ΣΕΕ). Οι 
αντιπροσωπίες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες συνδέονται επίσης µε δραστηριότητες ΚΕΠΠΑ.  
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Η Προεδρία και η Επιτροπή ενηµερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέµατα 
ΚΕΠΠΑ (άρθρο 21 ΣΕΕ). Ο Ύπατος Εκπρόσωπος επίσης οµιλεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε τακτική βάση. Η Συνθήκη (άρθρο 21) ορίζει επίσης ότι η Προεδρία ζητά 
τη γνώµη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και ότι οι απόψεις του λαµβάνονται υπόψη.  

 
Το ∆ικαστήριο δεν έχει κανέναν ρόλο σε θέµατα ΚΕΠΠΑ, παρά µόνο όσον αφορά την 
οριοθέτηση αρµοδιοτήτων µεταξύ της Κοινότητας και της Ένωσης.  

 
  Προς συζήτηση: πώς θα µπορούσε να µεγιστοποιηθούν οι βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα 

της ΚΕΠΠΑ συνεπεία του διορισµού του Ύπατου Εκπροσώπου; Θα έπρεπε να ενισχυθεί ο ρόλος 
του; εάν ναι, πώς; (παραδείγµατος χάριν, να του δοθεί η δυνατότητα να εισηγείται); Πώς θα 
µπορούσε να βελτιωθεί η συνοχή µεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των ειδικών εξωτερικών πολιτικών; 
Θα µπορούσαν να απλουστευθούν τα µέσα της ΚΕΠΠΑ, ιδίως µε το να επιτραπεί περισσότερη 
χρήση του εργαλείου της κοινής στρατηγικής, µε τις βελτιωµένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
που διευκολύνει; Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθούν καλύτερα οι διπλωµατικές δυνάµεις, 
ανάλυσης και εκπροσώπησης, των κρατών µελών; Μπορούν να επινοηθούν 
αποτελεσµατικότερα µέσα και διαδικασίες για τη χρηµατοδότηση της ΚΕΠΠΑ;  

 
 
Ε.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ  
 
Νοµικές βάσεις  
 
26.  Τα ζητήµατα ασφάλειας έχουν θεωρηθεί µέρος της ΚΕΠΠΑ από την ίδρυσή της βάσει της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η Συνθήκη του Άµστερνταµ περιλάµβανε µια 
πιο σαφή βάση στις Συνθήκες για ζητήµατα ασφάλειας. Αναφερόταν πλέον ρητά στη 
δυνατότητα της Ένωσης να συµµετέχει, ή να ηγείται, σε µια σειρά αποστολών διαχείρισης 
κρίσεων (τα λεγόµενα «καθήκοντα του Petersberg»). Αποτέλεσµα των διατάξεων αυτών ήταν 
ότι η πολιτική ασφάλειας και άµυνας ορίζεται κατ’ ουσίαν ως διαχείριση κρίσεων και όχι ως 
εδαφική άµυνα, µολονότι η Συνθήκη αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα (άρθρο 17) η ΚΕΠΠΑ να 
οδηγήσει σε µια κοινή αµυντική πολιτική εάν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το αποφασίσει. 
Ένδεκα κράτη µέλη είναι σύµµαχοι στο ΝΑΤΟ (10 είναι µέλη της ∆ΕΕ) και έτσι έχουν ήδη 
υποχρεώσεις αµοιβαίας βοήθειας: τα άλλα κράτη µέλη έχουν καθεστώς ουδετερότητας. Βάσει 
ενός πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην επεξεργασία 
των αποφάσεων και των ενεργειών της Ένωσης που έχουν αµυντικές επιπτώσεις.  

 
Μέσα  
 
27.  Τα νοµικά µέσα στον τοµέα της ΕΠΑΑ είναι ουσιαστικά τα ίδια µε εκείνα της ΚΕΠΠΑ. Οι 

τυχόν αποφάσεις περί έναρξης αποστολή διαχείρισης κρίσεων λαµβάνονται βάσει κοινής 
δράσης. Ωστόσο η Συνθήκη (άρθρο 23) ρητά αποκλείει τη διεξαγωγή ψηφoφoρίας σε 
οποιαδήποτε απόφαση έχει στρατιωτικές ή αµυντικές επιπτώσεις (και οι διατάξεις της 
Συνθήκης της Νίκαιας περί «ενισχυµένης συνεργασίας» δεν ισχύουν σε αυτό τον τοµέα). Για 
τα επιχειρησιακά µέσα η Συνθήκη (άρθρο 17) πρόβλεψε µια λύση κατά την οποία η Ένωση  
βασίζεται στη ∆ΕΕ για να διαµορφώσει και να εφαρµόσει αποφάσεις και δράσεις µε 
αµυντικές επιπτώσεις. Στην πράξη ωστόσο αυτή η διάταξη έχει υπερκεραστεί από το γεγονός 
ότι η Ένωση αναπτύσσει η ίδια επιχειρησιακές αρµοδιότητες, και η Συνθήκη της Νίκαιας 
περιλαµβάνει νέες διατάξεις που αντανακλούν αυτή την πραγµατικότητα. Η γενική 
προσέγγιση για την ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων είναι να διερευνηθεί τόσο α) η χρήση του 
συνόλου των εργαλείων, πολιτικών και στρατιωτικών, που διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη 
µέλη, όσο και β) η ανάγκη συνεργασίας και συµπληρωµατικότητας µε το ΝΑΤΟ. (Μερικά 
κράτη µέλη έχουν συστήσει κοινές µονάδες, σε βάση εθελοντική - και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -, π.χ. Eurocorps.)  
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Φορείς  
 
28.  Οι φορείς είναι ουσιαστικά οι ίδιοι µε εκείνους της ΚΕΠΠΑ, αλλά οι ρόλοι και οι ευθύνες 

τους είναι λίγο διάφοροι. Τα κράτη µέλη είναι η κατευθυντήρια δύναµη πίσω από την 
πολιτική ασφάλειας και άµυνας. Ενόψει της ευθύνης των αρχηγών κράτους και κυβέρνησης 
για εθνικές αποφάσεις σχετικά µε τα αµυντικά ζητήµατα και τη διαχείριση κρίσεων, ο ρόλος 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Εναπόκειται στο Συµβούλιο να 
αποφασίσει, οµόφωνα, την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης. Κατόπιν τούτου, εναπόκειται 
σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίσει εάν και πώς θα συµβάλει. Καταβάλλονται προσπάθειες 
να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων των κρατών να συµβάλλουν, προς το παρόν µε 
ανάµικτα αποτελέσµατα.  

 
29.  Η καθιέρωση της ΕΠΑΑ έχει οδηγήσει στη δηµιουργία µερικών νέων δοµών στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου, και συγκεκριµένα της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, η οποία εκτός από 
το γενικό της ρόλο κατά την κατάρτιση πολιτικής για την ΚΕΠΠΑ έχει µια ειδική λειτουργία 
πολιτικού ελέγχου και στρατηγικής διεύθυνσης σε περιόδους κρίσης, της Στρατιωτικής 
Επιτροπής, η οποία έχει συµβουλευτικό ρόλο σε στρατιωτικά θέµατα, και στρατιωτικού 
προσωπικού, αποτελούµενου από στελέχη αποσπασµένα από τα κράτη µέλη, το οποίο 
παρέχει στρατιωτική εµπειρογνωµοσύνη και επικουρεί τη Στρατιωτική Επιτροπή. Ο 
ιδιαίτερος ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου σε αποστολές διαχείρισης κρίσεων 
αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, το οποίο συµφώνησε ότι θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προεδρεύει της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σε περιόδους 
κρίσης. Η Επιτροπή συµµετέχει πλήρως στην εξέταση των µη στρατιωτικών πτυχών της 
ΕΠΑΑ.  

 
  Προς συζήτηση: πώς µπορεί να οικοδοµηθεί µια γνήσια ΕΠΑΑ, που να λαµβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες προσεγγίσεις στα ζητήµατα άµυνας και ασφάλειας των κρατών µελών; Πώς µπορεί 
να εξασφαλισθεί πραγµατική βελτίωση των ικανοτήτων σε αυτό τον τοµέα;  

 
ΣΤ.  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 
30.  Η συνεργασία στους διεθνείς οργανισµούς και τα πολυµερή φόρουµ είναι απαραίτητο 

στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής εν γένει. Η πολυµερής δράση, είτε είναι 
χρηµατοπιστωτική, είτε οικονοµική, είτε πολιτική, χρησιµεύει για να υποστηρίζει τη 
σταθερότητα και την αλληλοεξάρτηση στην παγκόσµια σκηνή. Οι διεθνείς επιπτώσεις των 
πολιτικών της Ένωσης, εσωτερικά όσο και εξωτερικά, αναγνωρίζεται ευρέως. Αλλά η θέση 
και το καθεστώς της Ένωσης στους διεθνείς οργανισµούς είναι λιγότερο σαφή και εξαιρετικά 
πολύπλοκα.  

 
31.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθαυτή δεν έχει κανένα νοµικό καθεστώς στους πολυµερείς 

οργανισµούς όπως τα Η.Ε, ο ΟΑΣΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης, οι διεθνείς χρηµατοδοτικοί 
οργανισµοί, ή τα διεθνή φόρουµ όπως η G7 ή G8. Τα καταστατικά των οργανισµών αυτών 
γενικώς αναγνωρίζουν πλήρη ιδιότητα µέλους µόνο σε κυρίαρχα κράτη.  

 
32.  Παρά τον γενικό αυτό κανόνα, η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στους οργανισµούς 

και τους θεσµούς των Η.Ε. έχει αναπτυχθεί αρκετά κατά τη διάρκεια των ετών. Σε 
ορισµένους τοµείς όπου η ΕΚ/ΕΕ έχει αποκλειστικές ή κοινές αρµοδιότητες, τα κράτη µέλη 
έχουν διαπραγµατευτεί µε το αρµόδιο σώµα των Η.Ε. την αναγνώριση ή και την ενίσχυση της 
θέσης της ΕΚ. Αυτό ουδόλως έχει µεταβάλει το νοµικό καθεστώς των κρατών µελών στο 
πλαίσιο αυτών των οργανισµών. Το καθεστώς της ΕΚ, εκπροσωπούµενης από την Επιτροπή, 
ποικίλλει αυτή τη στιγµή από ένα σώµα των Η.Ε. σε άλλο. Η ΕΚ έχει ιδιότητα πλήρους 
µέλους του ΠΟΕ και του FAO και του οργανισµού αλιείας, αλλά έχει απλώς καθεστώς 
παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Η.Ε, στην ECOSOC και στα περισσότερα από τα 
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όργανα που υπάγονται σε αυτά. ∆εν έχει καµία θέση στο διεθνές ∆ικαστήριο, στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας των Η.Ε. ή στην UNICEF. Η ΕΚ έχει καθεστώς «πλήρους µετέχοντος» στον 
ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της ΕΚ, είναι παρατηρητής στο Συµβούλιο της Ευρώπης 
και τον ΟΑΣΕ και συµµετέχει στις περισσότερες δραστηριότητες του G7/G8 (µε εξαίρεση το 
χρηµατοδοτικό τοµέα της G7). Όταν µια χώρα που δεν είναι µέλος του G7/G8 έχει την 
Προεδρία του Συµβουλίου, προσκαλείται στις Συνόδους Κορυφής και τις υπουργικές 
συνεδριάσεις της G7/G8. Οι σχέσεις µεταξύ της Κοινότητας και ορισµένων διεθνών 
οργανισµών ή των οργάνων που υπάγονται σε αυτούς διέπονται από ειδικές διατάξεις της 
Συνθήκης (Η.Ε: ΣΕΚ, άρθρο 302, Συµβούλιο της Ευρώπης: ΣΕΚ, άρθρο 303, ΟΟΣΑ: ΣΕΚ, 
άρθρο 304).  

 
33.  Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναγνωρισµένο νοµικό καθεστώς στους 

διεθνείς οργανισµούς, τα κράτη µέλη της δεσµεύονται από την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας να υποστηρίζουν τις θέσεις της Ένωσης, τις οποίες γενικά παρουσιάζει η 
Προεδρία, στο πλαίσιο αυτών των οργανισµών. Αυτή η αρχή ισχύει π.χ. στο πλαίσιο 
διάφορων επιτροπών της Γ.Σ. των Η.Ε., της Επιτροπής των Η.Ε. για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Το κράτος µέλος που έχει την 
Προεδρία µπορεί να υποβάλει πρωτοβουλίες εξ ονόµατος της ΕΕ, µια δυνατότητα που έχει 
χρησιµοποιηθεί όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Επιπλέον, το 
άρθρο 19 ΣΕΕ ορίζει ότι τα κράτη µέλη της ΕΕ που είναι µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας 
των Η.Ε. συνεννooύνται µεταξύ τoυς, ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και υπερασπίζoνται 
τις θέσεις και τα συµφέρoντα της Ένωσης: ο συντονισµός πραγµατοποιείται τώρα πριν από 
τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας.  

 
34.  Στα όργανα του Bretton Woods (∆ΧΟ), κράτη µέλη της ΕΕ ανήκουν σε πολλά διαφορετικά 

εκλογικά σώµατα του ∆ΝΤ, τα οποία εκπροσωπούνται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο (η ΕΚΤ 
προσκαλείται ως παρατηρητής όταν το Εκτελεστικό Συµβούλιο συζητά ζητήµατα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος). Τα κράτη µέλη συντονίζουν ανεπίσηµα τις θέσεις τους σε 
τακτικές συνεδριάσεις, στις οποίες είναι παρούσα η Επιτροπή. Σε µερικά ζητήµατα, ο 
συντονισµός πραγµατοποιείται στο επίπεδο της Επιτροπής οικονοµίας και οικονοµικών, ή 
µεταξύ των Υπουργών οικονοµικών στο Συµβούλιο. Ο συντονισµός αυτός είναι πολύ 
σπανιότερος για τις συζητήσεις της ∆ΤΑΑ (Παγκόσµια Τράπεζα). Στις ετήσιες κοινές 
συνεδριάσεις του ∆ΝΤ/της ∆ΤΑΑ, κάθε κράτος µέλος υποβάλλει µια γραπτή συµβολή, ο 
Πρόεδρος του Συµβουλίου ECOFIN υποβάλλει µια γραπτή οµιλία εξ ονόµατος της ΕΕ, η 
Επιτροπή και η ΕΚΤ έχουν καθεστώς παρατηρητών για ανοικτό µέρος της συνεδρίασης, και η 
Επιτροπή, που ενεργεί εξ ονόµατος της Κοινότητας, υποβάλλει µια γραπτή οµιλία στην 
Επιτροπή Ανάπτυξης.  

 
  Προς συζήτηση: θα µπορούσε η Ένωση να οµιλεί, σε ευρύτερο φάσµα διεθνών οργανισµών, α) 

µε µια φωνή, ή β) µε ένα κοινό µήνυµα, ή γ) µε καλύτερο συντονισµό;  
 
ΙΙΙ.  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
 
35.  Στην εξέταση πώς περαιτέρω πρόοδος να µεγιστοποιήσει το διεθνή αντίκτυπο µπορεί 

καλύτερα να σηµειωθεί, εκτίµηση αξίας τεσσάρων ειδικών τοµέων. Μερικοί θα 
συνεπάγονταν την αναθεώρηση Συνθήκης.  

 
α)  Εξασφάλιση συνοχής  
 

 Υπάρχει γενική συµφωνία ότι η Ένωση πρέπει να αναπτύξει τις πολιτικές της και να 
χρησιµοποιήσει τους πόρους της µε συνεπή τρόπο προκειµένου να είναι αξιόπιστος και 
αποτελεσµατικός φορέας στη διεθνή σκηνή. Οι οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις της Ένωσης µε 
τρίτες χώρες/περιοχές και η δράση της στους διεθνείς οργανισµούς διέπονται από διαφορετικούς 
κανόνες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μερικοί έχουν υποστηρίξει ότι το τρέχον σύστηµα 
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δυσχεραίνει την αρµονική χρήση του πλήθους των οργάνων κατά την αναζήτηση κοινών στόχων. 
Μήπως αυτό αναδεικνύει την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών, στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου, της 
Επιτροπής και του Συµβουλίου και µεταξύ των οργάνων αυτών; Μήπως θα µπορούσε  - ιδιαίτερα 
υπό συνθήκες κρίσης - να εξεταστεί το ενδεχόµενο να δοθεί στο Συµβούλιο µια ενιαία πρόταση 
που να καλύπτει τις προτεινόµενες χρήσεις όλων των ιδιαίτερων διοικητικών εργαλείων; 

 
β)   Προσδιορισµός των κοινών συµφερόντων 
 

 Η έκταση της ολοκλήρωσης που επιτυγχάνεται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης 
σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη έχουν όλο και περισσότερα κοινά συµφέροντα. Ο προσδιορισµός 
τέτοιων κοινών συµφερόντων εξαρτάται εν µέρει από την κοινοποίηση και την από κοινού 
αξιολόγηση πληροφοριών. Αυτό µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο και στην προώθηση της 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή έχουν µεν από κοινού το δικαίωµα να 
θέτουν ζητήµατα στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, αλλά µια κοινή προσέγγιση µόνο συλλογικά µπορεί να 
καθοριστεί. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξετάζει πώς θα µπορούσε να εξοπλιστεί καλύτερα για το 
στρατηγικό ρόλο του. Οι ρυθµίσεις στο πλαίσιο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων τελούν 
επίσης υπό εξέταση. Τι περισσότερο θα µπορούσε να γίνει για να οριστούν και να ιεραρχηθούν 
κοινά συµφέροντα;  

 
γ)   Προώθηση της ευελιξίας  
 

  Μια δυναµική εξωτερική πολιτική προϋποθέτει ότι η Ένωση είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
αµέσως στις διεθνείς εξελίξεις, αντλώντας από τις πιο κατάλληλες πηγές. Πολλοί θεωρούν ότι οι 
ισχύοντες οικονοµικοί καταναγκασµοί επί της ΚΕΠΠΑ, καθώς και ο κανόνας βάσει του οποίου η 
Ένωση δεν µπορεί να ενεργήσει στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ αν δεν συµφωνούν όλα τα κράτη µέλη, 
περιορίζουν την ικανότητα της Ένωσης να δρα και παράγουν µια πολιτική που καθορίζεται από α) 
τη µείωση του κόστους και β) τον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή των απόψεων. Μήπως πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόµενο πρόβλεψης µεγαλύτερης ευελιξίας ώστε να υπερνικηθούν αυτές οι 
δυσκολίες;  

 
δ)   Εξασφάλιση µιας σαφέστερης φωνής της Ένωσης  
 

   Παραδοσιακά, την εξωτερική εκπροσώπηση την αναλαµβάνει η Προεδρία ή η Επιτροπή, ανάλογα 
µε το αντικείµενο. Στην πράξη, ιδιαίτερα σε πρωτεύουσες όπου λίγα κράτη µέλη έχουν 
διπλωµατική εκπροσώπηση, έχει µερικές φορές αναπτυχθεί µια άτυπη πρακτική «ηγεσίας» µιας 
χώρας. Επιπλέον, η δηµιουργία της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου σηµαίνει ότι, ιδιαίτερα σε 
καταστάσεις κρίσης, ο Εκπρόσωπος είναι συχνά αυτός που αντιπροσωπεύει στην πράξη την 
Ένωση και παίρνει το προβάδισµα στον πολιτικό διάλογο εξ ονόµατος του Συµβουλίου. 
(Ο πολιτικός διάλογος συχνά διεξάγεται και µε τη σύνθεση της «τρόικας», την οποία πολλοί 
βρίσκουν άβολη και ανεπαρκή). Μολονότι σε ειδικές περιστάσεις είναι ίσως σαφές ποιος είναι 
στην πράξη ο βασικός συνοµιλητής εκ µέρους της Ένωσης, η γενική κατάσταση είναι πολύπλοκη 
για όσους εκτός της Ένωσης θέλουν να ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν. Ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος να εξασφαλίσουµε µια σαφέστερη φωνή της Ένωσης;  

 
36.  Κατά την εξέταση των τεσσάρων αυτών ζητηµάτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ακόλουθοι, όχι 

τόσο εµφανείς παράγοντες: 
 

α) Η αύξουσα παγκοσµιοποίηση και το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα ζητήµατα εσωτερικής 
κατ’ ουσίαν κοινοτικής πολιτικής έχει τώρα µια σηµαντική διεθνή διάσταση, δηµιουργούν την 
ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσµατικής στρατηγικής επισκόπησης των διεθνών επιπτώσεων 
τέτοιων πολιτικών. Οµοίως, το εξωτερικό εµπόριο και οι πολιτικές ανάπτυξης έχουν άµεσες 
επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική, ενώ η αξιοπιστία και ο αντίκτυπος της εξωτερικής πολιτικής 
απαιτούν συχνά συγκεκριµένες αποδόσεις. Εποµένως, η εξασφάλιση συνοχής έχει µεγάλη 
σηµασία. 
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β)  Λίγα όµως διεθνή γεγονότα παράγουν την ίδια, ή ίσης έντασης, αντίδραση, σε κάθε 
κράτος µέλος. Η γεωγραφική θέση και το ιστορικό υπόβαθρο διαφέρουν, όπως και οι 
ανθρώπινοι και οικονοµικοί παράγοντες. Οι εθνικές παραδόσεις εµπλοκής σε  
συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές και ο βαθµός στους οποίους τα κράτη µέλη είναι 
πρόθυµα να αναµιχθούν στις περιοχές αυτές, ποικίλλουν αρκετά. Αυτές οι παραδοσιακές 
συνδέσεις ωστόσο θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως προτερήµατα για την Ένωση.  

 
γ)  Όλοι συµφωνούν ότι η Ένωση πρέπει να ενεργεί από κοινού όπου αυτό είναι δυνατό. Ίσως 

να µην είναι ρεαλιστικό να υποτεθεί ότι, αν η Ένωση δεν οµοφωνεί για µια δράση, τα 
κράτη µέλη που επηρεάζονται άµεσα ή έντονα από ένα εξωγενές γεγονός δεν θα 
αναλάβουν δράση τα ίδια. Όταν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι τα ζωτικά εθνικά του 
συµφέροντα θίγονται σοβαρά, η πίεση από την κοινή γνώµη και το εθνικό του 
Κοινοβούλιο ίσως του επιβάλλει να λάβει µέτρα.  

 
 Επιπλέον, ενώ διάφορα κράτη µέλη είναι µέρη στις αµοιβαίες αµυντικές υποχρεώσεις του 

ΝΑΤΟ/∆ΕΕ, η συλλογική στρατιωτική δράση της ΕΕ δεν θα ήταν δυνατή στο πλαίσιο των 
τρεχουσών συµφωνιών εάν ένα κράτος µέλος δεχόταν επίθεση ή εάν απειλούνται ζωτικά 
του συµφέροντα. Μερικά κράτη µέλη ίσως να µην είναι πρόθυµα να δεσµευθούν επαρκώς, 
είτε από άποψη πολιτικής θέλησης είτε από άποψη στρατιωτικών δυνάµεων. Άλλοι 
υποστηρίζουν ότι κοινή άµυνα χωρίς βούληση και πόρους δεν θα ήταν αξιόπιστη.  

 
δ)  Η καθιέρωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, µε τα 

συγκεκριµένα νοµικά πλαίσια, µέσα και διαδικασίες, εκπροσωπεί την αναγνώριση, εκ 
µέρους των κρατών µελών, ότι ενώ τα ζωτικά τους συµφέροντα δεν συµπίπτουν πάντα, 
µοιράζονται ένα κοινό συµφέρον να εργαστούν µαζί όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτή η 
συνεργασία αυξάνεται, και η τάση αυτή έχει καταγραφεί στις επόµενες διαδικαστικές 
τροποποιήσεις και στην καθιέρωση νέων µέσων, όπως στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Θα 
µπορούσαν να αναζητηθούν τρόποι να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η τάση.  

 
 
IV ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ   
 
37. Η βάση της προσέγγισης της ΕΕ για τις εξωτερικές σχέσεις είναι ότι η Ένωση ωφελείται όταν 

ενεργεί συλλογικά στη διεθνή σκηνή, και ότι οι δυνάµεις της πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε 
συνοχή και αποτελεσµατικότητα. Κατά τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο αυτές οι 
βλέψεις θα µπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα στο µέλλον, θα µπορούσαν να εξεταστούν τα 
ακόλουθα γενικά ερωτήµατα.  

 
i)  Πώς µπορεί να ενισχυθεί η σύγκλιση απόψεων µεταξύ των κρατών µελών στα διάφορα 

θέµατα εξωτερικής πολιτικής, εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές εθνικές παραδόσεις και 
συµφέροντα, και να ενθαρρυνθεί η αλληλεγγύη µεταξύ τους; Και πώς µπορεί να 
εξασφαλισθεί ότι η συνακόλουθη διαδικασία υπαγόρευσης πολιτικής δεν θα παράγει 
σύγκλιση σε µια κοινή πολιτική που ορίζεται στο λιγότερο φιλόδοξο επίπεδο;  

 
ii)  Πώς µπορεί να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των διαφορετικών στόχων των πολιτικών της 

Ένωσης, π.χ. µεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και άλλων πολιτικών, εξωτερικών ή 
εσωτερικών;  

 
iii)  Μέχρι ποιο σηµείο θα µπορούσε η χρήση της κοινοτικής µεθόδου να επεκταθεί σε άλλους 

τοµείς πολιτικής; Στα θέµατα που εξετάστηκαν το διάστηµα αυτό στην ΚΕΠΠΑ, θα 
µπορούσαν άραγε να προβλεφθούν δυνατότητες, µέσω των οποίων το Συµβούλιο να 
µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις χωρίς την ανάγκη οµοφωνίας; Ή/και θα έπρεπε µήπως να 
εισαχθούν πιο εύκαµπτες ρυθµίσεις, που να επιτρέπουν σε µια οµάδα κρατών µελών να 
αναλαµβάνουν µια πρωτοβουλία εξ ονόµατος της Ένωσης;  
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iv)  Πώς θα µπορούσε να γίνει αποτελεσµατικότερη η χρήση της κοινοτικής µεθόδου, π.χ. µε 

µεγαλύτερη συνοχή εντός και µεταξύ α) της Επιτροπής ή/και β) του Συµβουλίου ή/και γ) 
µε αύξηση του ρόλου του Κοινοβουλίου;  

 
v)  Ποια διδάγµατα µπορούν να αντληθούν από την εµπειρία της πρόσφατα δηµιουργηµένης 

θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου;  
 
vi) Στην κοινή αµυντική πολιτική, πρέπει να ανατεθούν στην Ένωση άλλες αποστολές πέρα 

από τους στόχους του Petersberg και, αν ναι, ποιες; Θέλουµε να παράσχουµε στην Ένωση 
πραγµατική επιχειρησιακή ικανότητα, µεταξύ άλλων  και στρατιωτική; Εάν ναι, πώς 
µπορούµε να εξασφαλίσουµε την πρόβλεψη των ικανοτήτων εκείνων που απαιτούνται 
ώστε να είναι αξιόπιστη; Θα έπρεπε µήπως να εξετάσουµε το ενδεχόµενο, όπως έχει γίνει 
για τη νοµισµατική Ένωση, να θεσπιστούν κριτήρια αποδοχής και ένα σύµφωνο στο οποίο 
εν συνεχεία θα πρέπει να υπάρξει συµµόρφωση;  

 
vii)Υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν οι τρέχουσες ρυθµίσεις για την εκπροσώπηση της Ένωσης/ 

Κοινότητας σε τρίτες χώρες ή/και σε διεθνείς οργανισµούς; 
 
 
 

_______________ 
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