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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της : Γενικής Γραμματείας 
με ημερομηνία : 19 Νοεμβρίου 2007
αριθ. προηγ. εγγρ. : 15113/07
Θέμα : Το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας 

του Πράσινου Ακρωτηρίου
- Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 

των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου

Κατά τη σύνοδό τους της 19ης Νοεμβρίου 2007, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και 

Εξωτερικών Σχέσεων και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενοι 

στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ενέκριναν τα συνημμένα στο παρόν συμπεράσματα.

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με

Το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου 

Ακρωτηρίου

1. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου η οποία, εντός του 
πλαισίου της συμφωνίας του Κοτονού, εκθέτει ένα σύστημα για την ενίσχυση και εμβάθυνση 
των σχέσεων της Ένωσης με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στην ανακοίνωση 
αναγνωρίζονται οι υφιστάμενες μεταξύ των δύο μερών ιδιαίτερες και ισχυρές ιστορικές 
σχέσεις, με βάση τους στενούς ανθρώπινους και πολιτισμικούς δεσμούς και τις κοινές 
κοινωνικο-πολιτικές αξίες. Η «ειδική εταιρική σχέση» που αναφέρεται στην ανακοίνωση 
αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου και της σύγκλισης πολιτικών μεταξύ των δύο μερών, 
προσθέτοντας στην παραδοσιακή σχέση χορηγού-δικαιούχου ένα πλαίσιο αμοιβαίων 
συμφερόντων.

2. Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, εντός του πλαισίου της συμφωνίας του 
Κοτονού, με την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την διαμόρφωση «ειδικής εταιρικής σχέσης» 
μεταξύ των δύο μερών. Προτεραιότητες αυτού του σχεδίου θα είναι η πολιτική συνεργασία, η 
συνεργασία στον τομέα της χρηστής διακυβέρνησης, η ασφάλεια και σταθερότητα 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ανθρώπων 
και ναρκωτικών, της συνεργασίας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, και της καταπολέμησης 
της φτώχειας· η απελευθέρωση του εμπορίου και η περιφερειακή ολοκλήρωση· η συνεργασία 
στον τομέα της παιδείας, των πληροφοριών, της έρευνας, της επιστήμης και του πολιτισμού, 
προάγοντας με αυτόν τον τρόπο μία κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στις περιβαλλοντικές πλευρές· θα προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα αυτόν με την 
ΕΕ και ιδίως με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της εντός των υπαρχόντων πλαισίων.
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3. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης θα είναι ανοικτό στην ενεργό συμμετοχή 
των μη κρατικών παραγόντων του Πράσινου Ακρωτηρίου και όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο τον οποίο η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός 
τομέας, καθώς και η διασπορά του Πράσινου Ακρωτηρίου, μπορούν να διαδραματίσουν στην 
ενίσχυση της «ειδικής εταιρικής σχέσης» καθώς και στην μείωση της φτώχειας και την 
ανάπτυξη. Η Ένωση θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας προς υποστήριξη του σχεδίου 
δράσης με σειρά μέσων κατά τα συμπεφωνημένα νομοθετικά πλαίσιά τους και σύμφωνα με 
τις διαδικασίες κατανομής. Η συνεργασία με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον Βόρειο Ατλαντικό θα αποτελέσει σταθερό θέμα σε όλες τις συνιστώσες του 
σχεδίου δράσης.

4. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τις κοινές αξίες και αρχές όσον αφορά τη δημοκρατία, τη χρηστή 
διακυβέρνηση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

5. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την προθυμία της κυβέρνησης του Πράσινου Ακρωτηρίου να 
προαγάγει την συλλογική ασφάλεια σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
τομείς όπως ο έλεγχος της παράνομης διακίνησης (ναρκωτικά, παράνομη μετανάστευση, 
όπλα κ.λ.π.), η καταπολέμηση της τρομοκρατίας κ.λ.π.· οι εν λόγω τομείς έχουν καίρια 
σημασία τόσο για το Πράσινο Ακρωτήριο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη φιλοδοξία της κυβέρνησης και του λαού του Πράσινου 
Ακρωτηρίου να καταστήσουν στενότερους τους δεσμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εσωτερικής αγοράς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ιδίως δε με τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βόρειο Ατλαντικό όπως είναι οι Κανάριοι 
Νήσοι, οι Αζόρες και η Μαδέρα, με τις οποίες το Πράσινο Ακρωτήριο έχει παλαιόθεν 
κοινούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, γλωσσικούς και οικονομικούς δεσμούς οι οποίοι 
χαρακτηρίζουν ακόμη μέχρι και σήμερα τις σχέσεις και τη συνεργασία τους.
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7. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης του Πράσινου Ακρωτηρίου, την 
οποία συμμερίζεται και υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιδιώξει τις μεταρρυθμίσεις με 
στόχο περαιτέρω βελτιώσεις των προτύπων και των επιδόσεων της διακυβέρνησης της 
χώρας, καθώς και να συνεχίσει τα εν εξελίξει προγράμματα που αποσκοπούν στη μείωση της 
φτώχειας.

8. Το Συμβούλιο συγχαίρει το Πράσινο Ακρωτήριο για τον προβιβασμό του από την ομάδα των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008 και 
αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα προκειμένου να εξασφαλίσει αδιάκοπη 
βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.

9. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχισθεί η πολιτική, οικονομική και 
εμπορική ολοκλήρωση του Πράσινου Ακρωτηρίου με την υπόλοιπη περιοχή της Δυτικής 
Αφρικής η οποία δεν θα θιγεί καθόλου από την πρόοδο προς τη δημιουργία της «ειδικής 
εταιρικής σχέσης» ούτε θα καθυστερήσει εξ αιτίας της και καλεί το Πράσινο Ακρωτήριο να 
διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο της ECOWAS (Οικονομικής Κοινότητας 
των Δυτικοαφρικανικών Κρατών), χρησιμοποιώντας την εμπειρία του ως πρότυπο ειρηνικής 
εξέλιξης.

10. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης του Πράσινου Ακρωτηρίου να 
προαγάγει μία προοδευτική σύγκλιση με τους κανόνες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως μέσο για τη διευκόλυνση της βαθμιαίας σφυρηλάτησης στενότερων δεσμών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

11. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης παρακολούθησης της διαδικασίας 
που αφορά τη διαμόρφωση ειδικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και χαιρετίζει την προτεινόμενη επιτήρηση που θα 
διεξάγεται σε τακτά διαστήματα από την τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολιτικό και 
τεχνικό επίπεδο.

____________________


