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- Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουνίου 

2011.

_____________________



11850/11 ΕΠ/μκ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TEFS EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

1. Αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της κοινής ανακοίνωσης με θέμα 

«Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» της 25ης Μαΐου 2011, το Συμβούλιο 

ευχαρίστησε την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή για την ανταπόκρισή τους στην 

πρόσκλησή του της 26ης Ιουλίου 2010 να ξεκινήσει προβληματισμός για την μελλοντική 

εφαρμογή της ΕΠΓ. Το Συμβούλιο εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τις διαβουλεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ενόψει της κοινής ανακοίνωσης.

2. Η νέα προσέγγιση της ΕΕ θα βασίζεται στην αμοιβαία ευθύνη και στην κοινή προσήλωση 

στις οικουμενικές αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Η εταιρική σχέση 

μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες, τις ικανότητες και 

στόχους τους για μεταρρυθμίσεις. Θα βασίζεται στην κοινή ευθύνη και στη διαφοροποίηση.

Μια τέτοια εταιρική σχέση μπορεί να οδηγήσει τις χώρες εκείνες που είναι πρόθυμες και 

ικανές να προχωρήσουν σε στενότερη πολιτική σύνδεση και σε προοδευτική οικονομική 

ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Τα σχέδια δράσης και τα ισοδύναμα με αυτά 

έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα και θα επικεντρωθούν σε περιορισμένο 

αριθμό προτεραιοτήτων με σαφέστερη αλληλουχία δράσεων, θα περιλαμβάνουν σαφέστερους 

στόχους και ακριβέστερα κριτήρια αναφοράς, η δε υλοποίησή τους θα τύχει στενότερης 

πολιτικής καθοδήγησης. Αυτό θα επιτρέψει στους εταίρους να δώσουν τις δέουσες 

προτεραιότητες στις μεταρρυθμίσεις, καθώς και την καλύτερη σύνδεση μεταξύ στόχων 

πολιτικής και προγραμματισμού της στήριξης.
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3. Το Συμβούλιο συμφωνεί με την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους εταίρους που 

δεσμεύονται για την οικοδόμηση βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας, για την υποστήριξη 

οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και για την ενίσχυση τόσο της Ανατολικής όσο 

και της Νότιας διάστασης της ΕΠΓ, ιδίως στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Τονίζει ότι η ισχυρότερη πολιτική συνεργασία, η 

μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και η αύξηση της στήριξης της ΕΕ θα εξαρτηθούν από 

την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εταίρων που 

είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν μεταρρυθμίσεις και να συνεργαστούν αποτελεσματικά με την 

ΕΕ σε όλους τους σχετικούς τομείς, μπορούν δε να επαναξιολογούνται εάν οι μεταρρυθμίσεις 

δεν πραγματοποιούνται. Οι αρχές αυτές θα ισχύουν εξ ίσου για όλους τους εταίρους. Το 

Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να εξεύρουν τους κατάλληλους 

μηχανισμούς και τα μέσα που συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων αυτών.

4. Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έμφαση που δίνει η κοινή ανακοίνωση στην 

εταιρική σχέση με τις κοινωνίες. Καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 

προωθήσουν συγκεκριμένες προτάσεις υπέρ της κοινωνίας των πολιτών, που θα 

περιλαμβάνουν ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και έναν μηχανισμό για την 

κοινωνία των πολιτών, ώστε η ΕΕ να αναπτύξει νέους τρόπους υποστήριξης της ανάπτυξης 

και της λειτουργίας μιας βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας στις γειτονικές χώρες, οι οποίοι θα 

είναι συνεκτικοί με τα υφιστάμενα μέσα και δομές.
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5. Αναγνωρίζοντας τα οικονομικά οφέλη από την τόνωση των συναλλαγών σε αγαθά και 
υπηρεσίες, τις δυνατότητες αύξησης των επενδυτικών ροών και τη σημασία της προοδευτικής 
οικονομικής ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, το Συμβούλιο τάσσεται υπέρ της 
επιδίωξης της ΕΕ να συνεχιστεί η ενσωμάτωση αυτή μέσω της δημιουργίας σφαιρικών και σε 
βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με τους εταίρους της ΕΠΓ, όπως προτείνεται 
στην κοινή ανακοίνωση, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η έναρξη διαπραγματεύσεων για 
τις DCFTA απαιτεί την ιδιότητα του μέλους στον ΠΟΕ και διεξοδική προετοιμασία βάσει 
των κυριότερων συστάσεων. Το Συμβούλιο αναμένει ότι οι υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις με 
την Ουκρανία για την DCFTA θα προχωρήσουν γρήγορα και σημειώνει την ικανοποιητική 
πρόοδο που έχουν επιτύχει ορισμένοι από τους λοιπούς ανατολικούς εταίρους όσον αφορά 
την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Επικροτεί την έγκριση, σήμερα, των 
διαπραγματευτικών οδηγιών για DCFTA με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Όσον αφορά τη 
Νότια Μεσόγειο, το Συμβούλιο ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με εταίρους που έχουν δεσμευτεί να 
πραγματοποιήσουν δημοκρατικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Για τον σκοπό αυτόν, το 
Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις για διαπραγματευτικές οδηγίες για 
DCFTA με επιλεγμένους εταίρους της Νότιας Μεσογείου. Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι, στο 
πλαίσιο των υπό εξέλιξη ή μελλοντικών συμφωνιών, η ΕΕ θα επιδιώξει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά επεκτείνοντας, μεταξύ άλλων και όπου είναι δυνατό, τις 
εμπορικές παραχωρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε χώρα-
εταίρο.

6. Η ορθή διαχείριση της κινητικότητας των προσώπων έχει καίρια σημασία για την αμοιβαία 
κατανόηση, τους επιχειρηματικούς δεσμούς και την οικονομική μεγέθυνση, τόσο στην ΕΕ 
όσο στις χώρες-εταίρους. Υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης 
Μαρτίου 2011 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές 
Υποθέσεις» της 9ης Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να 
εντείνει τις εργασίες με τους εταίρους σε αυτόν τον τομέα, με βάση τη Συνολική Προσέγγιση 
για τη Μετανάστευση. Η ΕΕ θα προετοιμάσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τις εταιρικές 
σχέσεις κινητικότητας με μια πρώτη ομάδα που θα περιλαμβάνει το Μαρόκο, την Τυνησία 
και την Αίγυπτο, όπως πρότεινε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της τής 25ης Μαΐου 2011. Η 
ΕΕ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του κώδικα θεωρήσεων της ΕΕ για τους 
καλόπιστους ταξιδιώτες μεταξύ της ΕΕ και όλων των εταίρων. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου ΔΕΥ της 9ης και 10ης Ιουνίου, η ΕΕ θα μελετήσει την 
έναρξη, σε κατά περίπτωση βάση, συμφωνιών επανεισδοχής και απλούστευσης της έκδοσης 
θεωρήσεων με τους Νότιους εταίρους, η δε δέσμευση της ΕΕ θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, 
από την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την παράνομη μετανάστευση, 
περιλαμβανομένης της επανεισδοχής και της διαχείρισης των συνόρων.
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Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά της τής 25ης Οκτωβρίου 2010 για την Ανατολική εταιρική 
σχέση, η ΕΕ θα επιδιώξει να προβεί σε διαπραγματεύσεις για μια Εταιρική Σχέση για την 
Κινητικότητα με την Αρμενία και θα προσπαθήσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για 
συμφωνίες απλούστευσης των θεωρήσεων, παράλληλα με τις συμφωνίες επανεισδοχής με τη 
Λευκορωσία, προς όφελος του πληθυσμού, καθώς και με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.
Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος των συμφωνιών με τη Γεωργία 
για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή. Το Συμβούλιο επικροτεί 
την υποβολή των εκθέσεων προόδου για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης της Ουκρανίας 
και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, 
τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα πρότυπα για τους άλλους ανατολικούς 
εταίρους, έχοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την πρόοδο κάθε χώρας, σύμφωνα με 
τη δήλωση της Πράγας και τα συναφή συμπεράσματα του Συμβουλίου.

7. Το Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υλοποιήσουν τις προτάσεις 
της ανακοίνωσης σχετικά με την τομεακή συνεργασία, σε στενή συνεργασία με άλλες 
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στην περιοχή. Η ΕΕ θα διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή 
των χωρών-εταίρων σε προγράμματα και σε υπηρεσίες της ΕΕ.

8. Η σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης μέχρι 1,242 δισ. ευρώ για την 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών και την ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις και στους 
μετασχηματισμούς που υφίσταται η Γειτονία θα αποφασισθεί σύμφωνα με τις συνήθεις 
διαδικασίες και κυρίως χωρίς να θίγεται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο 
αναμένει με ενδιαφέρον τη σχετική πρόταση της Επιτροπής προς την αρμόδια επί του 
προϋπολογισμού αρχή. Οι πόροι αυτοί θα κατανεμηθούν λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
ανάγκες των χωρών-εταίρων, την προθυμία τους να προβούν σε μεταρρυθμίσεις και την 
πρόοδό τους στη βαθιά και βιώσιμη δημοκρατία, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση. Το 
Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, με ποιον τρόπο 
θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι πράξεις επί επιχειρηματικών κεφαλαίων στη γειτονία, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο τονίζει επίσης την 
ανάγκη να ιεραρχηθούν εκ νέου οι υφιστάμενοι πόροι και επαναβεβαιώνει ότι τάσσεται υπέρ 
της αύξησης του δανεισμού από την ΕΤΕπ. Το Συμβούλιο δηλώνει επίσης εκ νέου την 
υποστήριξή του στην επέκταση του πεδίου δραστηριοτήτων της ΕΤΑΑ στους Νότιους 
εταίρους που έχουν ξεκινήσει τη μετάβαση στη δημοκρατία και απευθύνει έκκληση σε 
άλλους σημαντικούς χορηγούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμβάλουν στην 
προσπάθεια αυτή.
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9. Στο πλαίσιο της ενισχυμένης προσέγγισης για την ΕΠΓ, το Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου μέσου ευρωπαϊκής γειτονίας, δυνάμει του 
επόμενου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, που θα βασίζεται σε απλουστευμένο 
προγραμματισμό, θα διέπεται από άξονες πολιτικής και θα προβλέπει σημαντική διαφοροποίηση που 
θα βασίζεται σε μια προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», θα περιλαμβάνει ευελιξία που θα 
επιτρέπει την καλύτερη στοχοθέτηση των πόρων, σύμφωνα με τις επιδόσεις των μεταρρυθμίσεων και 
τις ανάγκες, και θα αντικατοπτρίζει το νέο επίπεδο των φιλοδοξιών της πολιτικής. Το νέο μέσο θα 
υποστηρίζει επίσης την περιφερειακή συνεργασία και τη διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ και, σε αυτή τη συνάρτηση, το Συμβούλιο τονίζει επίσης τη σημασία της ύπαρξης 
ευέλικτων μηχανισμών για την ουσιαστική εφαρμογή. Το Συμβούλιο θα επανέλθει στα ζητήματα αυτά 
κατά τη διεξαγωγή των συζητήσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

10. Το Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον τη διάσκεψη κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση που 
θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011 με σκοπό την ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών εταίρων. Επιδίωξη της ανατολικής εταιρικής σχέσης 
είναι να επιταχύνει την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ενσωμάτωση, όπως αυτή καθορίστηκε 
στην κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση που 
πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009, η οποία βασίζεται στις κοινές αρχές της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών 
ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Τις αξίες αυτές συμμερίζονται όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες και την ευρωπαϊκή 
επιλογή ορισμένων από τους εταίρους. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Ύπατη Εκπρόσωπο και την 
Επιτροπή να προτείνουν οδικό χάρτη ο οποίος θα κατευθύνει την περαιτέρω εφαρμογή της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης βάσει των αποτελεσμάτων της διάσκεψης κορυφής και λαμβάνοντας 
υπόψη την περαιτέρω εφαρμογή των εμβληματικών πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων σχεδίων, και 
περιλαμβάνοντας προτάσεις για τρόπους ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας.

11. Το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), η οποία συμπληρώνει τις 
διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων στο Νότο και θα πρέπει να ενισχυθεί με 
συγκεκριμένα σχέδια προκειμένου να οργανωθεί μια ουσιαστική και προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα περιφερειακή συνεργασία. Το Συμβούλιο επικροτεί τον διορισμό του κ. Youssef 
Amrani στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γραμματείας της ΕγΜ. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει 
τη στήριξή του στη Γραμματεία της ΕγΜ, η οποία οφείλει να λειτουργήσει καταλυτικά για τη 
συνεργασία των χωρών, της ΕΤΕπ, των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και του ιδιωτικού 
τομέα γύρω από συγκεκριμένα σχέδια στρατηγικής σημασίας και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
καινοτομίας και ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.
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12. Η ΕΠΓ θα πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που δέχεται η Νότια Γειτονία. Οι 

μεταβάσεις θα είναι ίσως μακρές και δύσκολες, όμως το Συμβούλιο τονίζει τη σθεναρή απόφαση 

της ΕΕ και των κρατών μελών να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν απτές προσπάθειες των 

κυβερνήσεων που θα αναλάβουν ειλικρινά πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 

τις προσπάθειες των κοινωνιών των πολιτών. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Συμβούλιο παροτρύνει 

την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η υπό εξέλιξη εφαρμογή της 

ανακοίνωσης της 8ης Μαρτίου για εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη 

Δημοκρατία και την κοινή ευημερία, ευθυγραμμιζόμενη με τα σχετικά συμπεράσματα του 

Συμβουλίου, λαμβάνει υπόψη τη νέα προσέγγιση που καθορίζεται στη «νέα απάντηση σε μια 

γειτονιά που αλλάζει». Το Συμβούλιο επικροτεί τη σύσταση, από την Ύπατη Εκπρόσωπο, της 

Ειδικής ομάδας για τη Νότια Μεσόγειο, η οποία θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ΕΕ να ενταθεί 

η συνεκτική διεθνής στήριξη για την ενίσχυση της δημοκρατίας και την χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου. Συμφωνεί επίσης με την πρόταση της 

Ύπατης Εκπροσώπου για διορισμό ΕΕΕΕ στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου και τονίζει ότι ο 

ΕΕΕΕ θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο του το συντομότερο. Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση 

για την εταιρική σχέση της Deauville και τη στήριξη της G8 προς τις χώρες που τελούν υπό 

μετάβαση στη δημοκρατία.

13. Το Συμβούλιο παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν τις 

ευκαιρίες που παρέχει η συνθήκη της Λισσαβώνας για την ενίσχυση της εμπλοκής της ΕΕ στην 

επίλυση παρατεινόμενων συγκρούσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες σχηματισμούς, 

και να συνεχίσει τις από κοινού προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας στη 

γειτονιά μας, αξιοποιώντας τα μέσα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

καθώς και τα άλλα μέσα της ΕΕ. Καλεί τις χώρες-εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την επίλυση διαφορών και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη στήριξη της ΕΕ.

14. Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπληρώνουν και να ενισχύουν τη 

στήριξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας με εθνικά προγράμματα στήριξης, 

διασφαλίζοντας παράλληλα τον στενό συντονισμό. Παροτρύνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να εντείνει τον συντονισμό με άλλους χορηγούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

15. Το Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον να τεθεί σε εφαρμογή η «νέα απάντηση σε μια γειτονιά 

που αλλάζει» και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση το 2012.

_______________


