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Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας
- Ασφάλεια σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο -

Περίληψη
Πέντε έτη µετά τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επωµίζεται τις µεγαλύτερες ευθύνες της ιστορίας της.
Η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί πόλο σταθερότητας. Με στη διεύρυνση, η δηµοκρατία και η
ευηµερία εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την ήπειρό µας. Τα Βαλκάνια µεταβάλλονται επί τα
βελτίω. Η πολιτική γειτονίας µας δηµιούργησε ένα ισχυρό πλαίσιο για τις σχέσεις µας µε
τους προς νότον και προς ανατολάς εταίρους µας, µε τη νέα διάσταση που της προσδίδουν η
Ένωση για τη Μεσόγειο και η Εταιρική Σχέση µε την Ανατολή. Από το 2003 και µετά, η ΕΕ
συνέβαλε ουσιαστικά, όλο και περισσότερο, στην αντιµετώπιση κρίσεων και συγκρούσεων σε
µέρη όπως το Αφγανιστάν ή η Γεωργία.
Ωστόσο, είκοσι έτη µετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπη µε
όλο και περισσότερο περίπλοκες απειλές και προκλήσεις.
Συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και αλλαχού ανά τον κόσµο παραµένουν ανεπίλυτες, ενώ
άλλες εκρήγνυνται, ακόµη και σε γειτονικές µας περιοχές. Η διάλυση κρατών θίγει την
ασφάλειά µας µέσω της εγκληµατικότητας, της λαθροµετανάστευσης και, πιο πρόσφατα, της
πειρατείας. Η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα µας απειλούν όλο και περισσότερο,
µεταξύ άλλων µέσα στις ίδιες µας τις κοινωνίες. Το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν έχει
προοδεύσει σηµαντικά, και αντιπροσωπεύει κίνδυνο για τη σταθερότητα της Μέσης
Ανατολής καθώς και για ολόκληρο το σύστηµα µη διάδοσης.
Η παγκοσµιοποίηση προσέφερε νέες ευκαιρίες. Η υψηλή οικονοµική µεγέθυνση του
αναπτυσσόµενου κόσµου, κατ’ εξοχήν της Κίνας, βοήθησε εκατοµµύρια ανθρώπους να
απαλλαγούν από την πενία. Αλλά η παγκοσµιοποίηση κατέστησε τις απειλές πιο περίπλοκες
και αλληλοσυνδεόµενες. Οι αρτηρίες του συστήµατός µας - όπως τα συστήµατα
πληροφοριών και ο ενεργειακός εφοδιασµός - είναι περισσότερο ευάλωτες. Η υπερθέρµανση
του πλανήτη και η υποβάθµιση του περιβάλλοντος µεταβάλλουν τη φυσιογνωµία του
πλανήτη µας. Εξάλλου, η παγκοσµιοποίηση επιταχύνει τις µετατοπίσεις ισχύος και φέρνει
στο φως τις διαφορές αξιών. Οι πρόσφατες χρηµατοοικονοµικές αναταραχές έπληξαν εξίσου
τις ανεπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες.
Η Ευρώπη θα αντεπεξέλθει στις προκλήσεις αυτές, όπως και κατά το παρελθόν.
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Βασιζόµενη σε ένα µοναδικό πλέγµα µέσων, η ΕΕ συµβάλλει ήδη στη δηµιουργία ενός
ασφαλέστερου κόσµου. Εργαζόµαστε για να παράσχουµε ασφάλεια στους ανθρώπους,
µειώνοντας τη φτώχεια και τις ανισότητες, προάγοντας τη χρηστή διακυβέρνηση και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, βοηθώντας την ανάπτυξη, και αντιµετωπίζοντας τα γενεσιουργά αίτια
των συγκρούσεων και της ανασφάλειας. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο µεγαλύτερος δωρητής
χωρών που βρίσκονται σε ένδεια. Για την µόνιµη σταθεροποίηση, απαιτείται
µακροπρόθεσµη σύµπραξη.
Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, ως
αναπόσπαστο µέρος της Κοινής µας Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας,
ενισχύθηκε από άποψη πείρας και ικανοτήτων, αναπτύσσοντας άνω των 20 αποστολές για
την αντιµετώπιση κρίσεων, οι οποίες εκτείνονται από την οικοδόµηση ειρήνης στην Άτσε
µετά το τσουνάµι µέχρι την προστασία των προσφύγων στο Τσαντ.
Τα επιτεύγµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µιας χαρακτηριστικής ευρωπαϊκής προσέγγισης της
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. ∆εν υπάρχει περιθώριο για αυταρέσκεια.
Για να εξασφαλίσουµε την ασφάλειά µας και να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες των
πολιτών µας, πρέπει να είµαστε σε θέση να διαµορφώνουµε τα γεγονότα. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να αποκτήσουµε στρατηγικότερη σκέψη, και ότι πρέπει να είµαστε πιο
αποτελεσµατικοί και ορατοί ανά τον κόσµο. Οι ενέργειές µας είναι επιτυχέστερες όταν
αναλαµβάνονται εγκαίρως και συνεκτικά και όταν βασίζονται στις ορθές ικανότητες και στη
διαρκή υποστήριξη του κοινού.
Για τη µόνιµη επίλυση συγκρούσεων, απαιτείται η ενεργός σύµπραξη όλων των
περιφερειακών παραγόντων µε κοινό συµφέρον για ειρήνη. Οι κυρίαρχες κυβερνήσεις
πρέπει να αναλαµβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και φέρουν κοινή ευθύνη για την
προστασία των πληθυσµών τους από γενοκτονία, εγκλήµατα πολέµου, εθνοκάθαρση και
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.
Είναι σκόπιµο να τηρούν οι χώρες τις θεµελιώδεις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και τις αρχές
και τις δεσµεύσεις του ΟΑΣΕ. Πρέπει να καταστήσουµε σαφές ότι ο σεβασµός της
κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και η ειρηνική
διευθέτηση των διαφορών δεν υπόκεινται σε διαπραγµάτευση. Ποτέ οι εδαφικές διαφορές
δεν πρέπει να επιλύονται µε την απειλή ή τη χρήση στρατιωτικής δύναµης.
Σε παγκόσµιο επίπεδο, η Ευρώπη πρέπει να είναι στην πρωτοπορία της ανανέωσης της
πολυµερούς τάξης. Ο ΟΗΕ βρίσκεται στην κορυφή του διεθνούς συστήµατος. Όλες οι
ενέργειες που ανέλαβε η ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας συνδέονταν µε στόχους του ΟΗΕ.
Βρισκόµαστε πλέον σε αποφασιστική καµπή για την ανανέωση της πολυµερούς
προσέγγισης, συνεργαζόµενοι µε τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και µε τους εταίρους µας ανά
τον κόσµο. Για την Ευρώπη, η διατλαντική εταιρική σχέση παραµένει ένα αναντικατάστατο
θεµέλιο, που βασίζεται σε κοινή ιστορία και κοινές ευθύνες. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ πρέπει να
εµβαθύνουν τη στρατηγική τους εταιρική σχέση µε στόχο την καλύτερη συνεργασία κατά τη
διαχείριση κρίσεων.
Η ΕΕ πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο κατά την τελευταία πενταετία, η δε Ευρώπη
αναγνωρίζεται πλέον ως σηµαντικός παράγοντας για έναν καλύτερο κόσµο. Ωστόσο, παρά τα
επιτεύγµατα αυτά, η εφαρµογή της ΕΣΑ δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Για να αξιοποιήσουµε
όλες τις δυνατότητές µας, πρέπει να είµαστε ακόµη πιο ικανοί, πιο συνεκτικοί και πιο
δραστήριοι.
________________________
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Εισαγωγή
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θέσπισε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) το
∆εκέµβριο του 2003, καθορίζοντας, για πρώτη φορά, αρχές και σαφείς στόχους για την
προαγωγή των συµφερόντων της ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας µε βάση τις βασικές µας
αξίες. Η ΕΣΑ ακολουθεί σφαιρική προσέγγιση και εξακολουθεί να είναι πλήρως επίκαιρη.
Η ανά χείρας έκθεση δεν αντικαθιστά την ΕΣΑ, αλλά την ενισχύει. Μας παρέχει τη
δυνατότητα να εξετάσουµε τις επιδόσεις µας στην πράξη, και να εντοπίσουµε τα µέτρα που
πρέπει να λάβουµε για να βελτιώσουµε την εφαρµογή της.
Ι.

ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΠΕΙΛΈΣ

Η ΕΣΑ εντόπισε ορισµένες απειλές και προκλήσεις για τα συµφέροντά µας στον τοµέα της
ασφάλειας. Πέντε έτη αργότερα, οι απειλές και οι προκλήσεις αυτές εξακολουθούν να
υφίστανται: ορισµένες έχουν γίνει πιο σηµαντικές, και όλες έχουν γίνει πιο περίπλοκες.
∆ιάδοση όπλων µαζικής καταστροφής
Η ΕΣΑ χαρακτήρισε τη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής από κράτη και τροµοκράτες ως
«δυνητικά τη µεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ». Ο κίνδυνος αυτός αυξήθηκε
κατά την τελευταία πενταετία, ασκώντας πίεση στο πολυµερές πλαίσιο. Μολονότι η Λιβύη
διέλυσε το πρόγραµµά της για ΟΜΚ, το Ιράν, αλλά και η Βόρεια Κορέα, δεν έχουν ακόµη
κερδίσει την εµπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας. Η πιθανή αναβίωση της µη στρατιωτικής
πυρηνικής ενέργειας κατά τις επόµενες δεκαετίες δηµιουργεί επίσης προβλήµατα για το
σύστηµα µη διάδοσης, εάν δεν συνοδεύεται από τις κατάλληλες διασφαλίσεις.
Η ΕΕ υπήρξε πολύ δραστήρια, τόσο στο πλαίσιο των διεθνών φόρουµ, βάσει της Στρατηγικής
για τα ΟΜΚ, η οποία θεσπίστηκε το 2003, όσο και στη πρώτη γραµµή των διεθνών
προσπαθειών για την αντιµετώπιση του πυρηνικού προγράµµατος του Ιράν. Η Στρατηγική
αυτή εστιάζεται στην πρόληψη, µε την ανάληψη ενεργειών στο πλαίσιο του ΟΗΕ και διεθνών
συµφωνιών, µε την ανάληψη ενεργειών ως βασικός δωρητής, και µε τη συνεργασία µε τρίτες
χώρες και περιφερειακούς οργανισµούς για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους να
προλαµβάνουν τη διάδοση των ΟΜΚ.
Θα πρέπει να διατηρήσουµε την προσέγγιση αυτήν αναλαµβάνοντας πολιτικές και
χρηµατοοικονοµικές δράσεις. Εν προκειµένω, έχει ζωτική σηµασία η επιτυχής έκβαση της
∆ιάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη Μη ∆ιάδοση του 2010, προκειµένου ιδίως να
ενισχυθεί το καθεστώς µη διάδοσης. Θα προσπαθήσουµε να εξασφαλίσουµε ότι, κατά
ισόρροπο, αποτελεσµατικό και συγκεκριµένο τρόπο, η διάσκεψη αυτή θα εξετάσει µέσα για
την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών κατά της διάδοσης, θα συνεχίσει τον αφοπλισµό και
θα εξασφαλίσει την υπεύθυνη ανάπτυξη ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας από τις
χώρες που το επιθυµούν.
Πρέπει να αναληφθούν και άλλες εργασίες για συγκεκριµένα θέµατα, όπως η ενωσιακή
στήριξη µιας πολυµερούς προσέγγισης του κύκλου πυρηνικών καυσίµων, η καταπολέµηση
της χρηµατοδότησης της διάδοσης, τα µέτρα για την ασφάλεια και την προστασία από
βιολογικούς κινδύνους, και ο περιορισµός της διάδοσης των φορέων, ιδίως δε των
βαλλιστικών πυραύλων. Θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για µια πολυµερή
συνθήκη που θα απαγορεύει την παραγωγή σχάσιµου υλικού για πυρηνικά όπλα.
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Τροµοκρατία και οργανωµένο έγκληµα
Η τροµοκρατία, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και ανά τον κόσµο, παραµένει µια σηµαντική
απειλή για τη ζωή µας. Πραγµατοποιήθηκαν επιθέσεις στη Μαδρίτη και το Λονδίνο, ενώ
άλλες αποτράπηκαν, ενδογενείς δε οµάδες διαδραµατίζουν όλο και σηµαντικότερο ρόλο στην
ήπειρό µας. Το οργανωµένο έγκληµα εξακολουθεί να απειλεί τις κοινωνίες µας, µέσω του
λαθρεµπορίου ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων, παράλληλα µε τις διεθνείς δραστηριότητες
απάτης και ξεπλύµατος χρηµάτων.
Από το 2003 και µετά, η ΕΕ πραγµατοποίησε πρόοδο όσον αφορά την αντιµετώπιση των δύο
αυτών προβληµάτων, λαµβάνοντας και άλλα µέτρα, εντός της Ένωσης, δυνάµει του
Προγράµµατος της Χάγης του 2004, και θεσπίζοντας νέα Στρατηγική για την Εξωτερική
∆ιάσταση του τοµέα ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το 2005. Χάρη στα µέτρα αυτά,
διευκολύνθηκαν η διεξαγωγή διασυνοριακών ερευνών και ο συντονισµός της δίωξης. Η
Αντιτροµοκρατική Στρατηγική της ΕΕ, η οποία επίσης θεσπίστηκε το 2005, βασίζεται στο
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του διεθνούς δικαίου, και ακολουθεί τετρασκελή
προσέγγιση: πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τροµοκρατών και
καταπολέµηση των γενεσιουργών αιτίων τους προστασία δυνητικών στόχων δίωξη
τροµοκρατών και αντίδραση µετά από τις επιθέσεις. Μολονότι η δράση σε επίπεδο κρατών
µελών έχει κεντρική σηµασία, ο διορισµός Συντονιστή Αντιτροµοκρατικής ∆ράσης αποτέλεσε
σηµαντική πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εντός της ΕΕ, λάβαµε πολλά µέτρα για να προστατεύσουµε τις κοινωνίες µας από την
τροµοκρατία. Θα πρέπει να ενισχύσουµε τις ρυθµίσεις συντονισµού για την αντιµετώπιση
σηµαντικών τροµοκρατικών ενεργειών, ιδίως δε εκείνων που συνεπάγονται τη χρήση
χηµικών, ακτινολογικών, πυρηνικών και βιολογικών υλικών, βάσει υφιστάµενων διατάξεων,
όπως οι Ρυθµίσεις Συντονισµού σε Κατάσταση Κρίσης και ο Μηχανισµός Πολιτικής
Προστασίας. Πρέπει να αναληφθούν και άλλες ενέργειες όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, παράλληλα µε ουσιαστική και πλήρη ενωσιακή πολιτική για την ανταλλαγή
πληροφοριών, η οποία θα λαµβάνει δεόντως υπόψη την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Πρέπει επίσης να λάβουµε και άλλα µέτρα για να καταπολεµήσουµε τη ριζοσπαστικοποίηση
και τη στρατολόγηση τροµοκρατών, αντιµετωπίζοντας την εξτρεµιστική ιδεολογία και
καταπολεµώντας τις διακρίσεις. Ο διαπολιτισµικός διάλογος, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο της
Συµµαχίας των Πολιτισµών, διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο.
Όσον αφορά το οργανωµένο έγκληµα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι συµπράξεις µας µε τις
γειτονικές µας χώρες και βασικούς εταίρους, καθώς και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, για την
αντιµετώπιση των µετακινήσεων των ατόµων και την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία.
Η εφαρµογή των υφιστάµενων πράξεων του ΟΗΕ για τα εγκλήµατα έχει ουσιώδη σηµασία.
Θα πρέπει να ενισχύσουµε περαιτέρω την αντιτροµοκρατική µας σύµπραξη µε τις ΗΠΑ,
µεταξύ άλλων στον τοµέα της ανταλλαγής και της προστασίας των δεδοµένων. Επίσης, θα
πρέπει να ενισχύσουµε τις ικανότητες των εταίρων µας της Νότιας Ασίας, της Αφρικής, και
της νότιας γειτονίας µας. Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει πολυµερείς προσπάθειες, κυρίως
στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
Πρέπει να βελτιώσουµε τον τρόπο µε τον οποίον συναρθρώνουµε την εσωτερική και την
εξωτερική διάσταση. Απαιτούνται καλύτερος συντονισµός, µεγαλύτερη διαφάνεια και
ευελιξία µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
ανάγκη αυτή είχε ήδη επισηµανθεί στην ΕΣΑ, πριν από πέντε έτη, αλλά η πρόοδος υπήρξε
αργή και ανεπαρκής.
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Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Οι σύγχρονες οικονοµίες εξαρτώνται πάρα πολύ από κρίσιµης σηµασίας υποδοµές, όπως οι
µεταφορές, οι επικοινωνίες και ο ενεργειακός εφοδιασµός, αλλά και το διαδίκτυο. Η
ενωσιακή Στρατηγική για Ασφαλή Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία θεσπίστηκε το 2006,
καλύπτει το έγκληµα που βασίζεται στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι επιθέσεις κατά ιδιωτικών ή
κρατικών συστηµάτων πληροφορικής στα κράτη µέλη της ΕΕ προσέδωσαν στη στρατηγική
αυτή µια νέα διάσταση, ως δυνητικού νέου οικονοµικού, πολιτικού και στρατιωτικού όπλου.
Πρέπει να αναληφθούν και άλλες εργασίες στον τοµέα αυτόν, προκειµένου να διερευνηθεί
µια σφαιρική ενωσιακή προσέγγιση, να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση και να ενισχυθεί η
διεθνής συνεργασία.
Ενεργειακή ασφάλεια
Οι ανησυχίες για την ενεργειακή εξάρτηση εντάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία. Η
φθίνουσα παραγωγή εντός της Ευρώπης συνεπάγεται ότι, το 2003, µέχρι και το 75% του
πετρελαίου µας και του φυσικού µας αερίου θα πρέπει να εισάγεται, και µάλιστα από
περιορισµένο αριθµό χωρών, η σταθερότητα πολλών από τις οποίες απειλείται. Εποµένως,
είµαστε αντιµέτωποι µε ένα φάσµα προκλήσεων ασφαλείας που συνεπάγονται την ευθύνη
και την αλληλεγγύη όλων των κρατών µελών.
Η ανταπόκρισή µας πρέπει να είναι µια ενωσιακή ενεργειακή πολιτική η οποία να συνδυάζει
την εξωτερική και την εσωτερική διάσταση. Στην κοινή έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου και
της Επιτροπής, που υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2006, εντοπίζονται τα κύρια στοιχεία της
πολιτικής αυτής. Εντός της Ευρώπης, χρειαζόµαστε µια πιο ενοποιηµένη ενεργειακή αγορά,
η οποία να χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη διασύνδεση, ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον
αποµονωµένες χώρες, και µηχανισµούς κρίσης για την αντιµετώπιση προσωρινών διακοπών
εφοδιασµού.
Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση των καυσίµων, των πηγών εφοδιασµού και των οδών
διαµετακόµισης έχει ουσιαστική σηµασία, όπως άλλωστε και η χρηστή διακυβέρνηση, ο
σεβασµός του κράτους δικαίου και οι επενδύσεις στις χώρες παραγωγής. Η ενωσιακή
πολιτική υποστηρίζει τους στόχους αυτούς µε την εµπλοκή µας στην Κεντρική Ασία, τον
Καύκασο και την Αφρική, καθώς και µέσω της Εταιρικής Σχέσης µε την Ανατολή και της
Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η ενέργεια είναι σηµαντικός συντελεστής των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας.
Η πολιτική µας θα πρέπει να καλύπτει τις οδούς διαµετακόµισης, µεταξύ άλλων µέσω της
Τουρκίας και της Ουκρανίας. Σε συνεργασία µε τους εταίρους µας, συµπεριλαµβανοµένων
της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, θα πρέπει να προαγάγουµε την
ανανεώσιµη ενέργεια, τις τεχνολογίες χαµηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα και την
ενεργειακή απόδοση, καθώς και τις διαφανείς και εύρυθµες παγκόσµιες αγορές.
Αλλαγή του κλίµατος
Το 2003, η ΕΣΑ είχε ήδη εντοπίσει τις προεκτάσεις της αλλαγής του κλίµατος στον τοµέα
της ασφάλειας. Πέντε έτη αργότερα, το µέληµα αυτό κατέστη επιτακτικότερο. Το Μάρτιο του
2008, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή υπέβαλαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µια
έκθεση στην οποία η αλλαγή του κλίµατος χαρακτηρίζεται ως «πολλαπλασιαστής απειλών».
Οι φυσικές καταστροφές, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και ο ανταγωνισµός για τους
πόρους επιτείνουν τις συγκρούσεις, ιδίως σε καταστάσεις ένδειας και πληθυσµιακής
αύξησης, µε επιπτώσεις στον ανθρωπιστικό και τον πολιτικό τοµέα καθώς και στον τοµέα της
υγείας και της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της µετανάστευσης. Η
αλλαγή του κλίµατος µπορεί επίσης να οδηγήσει σε διενέξεις για τις οδούς εµπορίου, τις
θαλάσσιες ζώνες και τους πόρους που ήταν παλαιότερα απρόσιτοι.
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Έχουµε ενισχύσει την ικανότητά µας να προλαµβάνουµε τις συγκρούσεις και να
διαχειριζόµαστε τις κρίσεις, αλλά πρέπει να βελτιώσουµε τις ικανότητές µας για ανάλυση
και έγκαιρη προειδοποίηση. Μόνη της, η ΕΕ δεν µπορεί να επιτύχει το στόχο αυτόν. Πρέπει
να εντείνουµε τη συνεργασία µας µε τις χώρες που αντιµετωπίζουν τους µεγαλύτερους
κίνδυνους, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν. Η διεθνής συνεργασία, µε τον
ΟΗΕ και περιφερειακές οργανώσεις, θα αποβεί ουσιαστική.

ΙΙ.

ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ ΕΝΤΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ

Στην ήπειρό µας, η διεύρυνση εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρή ώθηση για σταθερότητα,
ειρήνη και µεταρρύθµιση.
Οι διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία άρχισαν το 2005 και, έκτοτε, έχουν ανοίξει ορισµένα
κεφάλαια. Η πρόοδος στα ∆υτικά Βαλκάνια υπήρξε συνεχής, αν και αργή. Οι ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις µε την Κροατία προχωρούν ικανοποιητικά. Η πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας έχει χαρακτηριστεί υποψήφια χώρα. Συµφωνίες
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχουν υπογραφεί µε τις άλλες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
Η Σερβία έχει σχεδόν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την εµβάθυνση των σχέσεών
της µε την ΕΕ. Η ΕΕ εξακολουθεί να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
αλλά, παρά την επιτευχθείσα πρόοδο, οι τοπικοί πολιτικοί ηγέτες πρέπει να λάβουν και
άλλα µέτρα για την απεµπλοκή των µεταρρυθµίσεων.
Στο Κοσσυφοπέδιο, αναπτύσσουµε την EULEX, η οποία είναι η µεγαλύτερη µέχρι σήµερα
µη στρατιωτική αποστολή ΕΠΑΑ, και θα συνεχιστεί η παροχή σηµαντικής οικονοµικής
στήριξης. Σε ολόκληρη την περιοχή, η συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι
απαραίτητες.
Είναι προς το συµφέρον µας να διοικούνται καλά οι χώρες που συνορεύουν µε την Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), η οποία δροµολογήθηκε το 2004, υποστηρίζει τη
διαδικασία αυτήν. Στα ανατολικά, συµµετέχουν όλες οι επιλέξιµες χώρες, πλην της
Λευκορωσίας, µε την οποία λαµβάνουµε πλέον µέτρα προς την κατεύθυνση αυτήν.
Όσον αφορά την Ουκρανία, έχουµε προχωρήσει ακόµη περισσότερο, έχει δε σχεδόν
ολοκληρωθεί η οριστική διατύπωση µιας φιλόδοξης συµφωνίας σύνδεσης. Σύντοµα, θα
αρχίσουµε διαπραγµατεύσεις µε τη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας για µια παρόµοια
συµφωνία. Η Συνέργια του Ευξείνου Πόντου δροµολογήθηκε για να συµπληρώσει τις
ενωσιακές διµερείς πολιτικές στην περιοχή αυτήν που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την
Ευρώπη.
Έχουν ανακύψει νέες ανησυχίες για τις λεγόµενες «υποβόσκουσες συγκρούσεις» στην
ανατολική γειτονία µας. Η κατάσταση στη Γεωργία, όσον αφορά την Αµπχαζία και τη Νότια
Οσετία, κλιµακώθηκε και οδήγησε σε ένοπλη σύγκρουση µεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας τον
Αύγουστο του 2008. Η ΕΕ ηγήθηκε της διεθνούς ανταπόκρισης, µε την ανάληψη
µεσολαβητικών προσπαθειών µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών, και µε την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας, µη στρατιωτικής αποστολής παρακολούθησης και ουσιαστικής
χρηµατοοικονοµικής στήριξης. Η σύµπραξή µας θα συνεχιστεί µε την ανάληψη ηγετικού
ρόλου από την ΕΕ στη διαδικασία της Γενεύης. Η ενδεχόµενη διευθέτηση της σύγκρουσης
στην Υπερδνειστερία έχει λάβει νέα ώθηση χάρη στην ενεργό συµµετοχή της ΕΕ στο
διαπραγµατευτικό σχήµα 5+2 και στην Αποστολή Συνοριακής Συνδροµής της ΕΕ.
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Η Μεσόγειος, που έχει µείζονα σηµασία και προσφέρει µεγάλες δυνατότητες για την
Ευρώπη, εξακολουθεί να θέτει περίπλοκες προκλήσεις, όπως οι ανεπαρκείς πολιτικές
µεταρρυθµίσεις και η λαθροµετανάστευση. Η ΕΕ και πολλοί µεσογειακοί εταίροι, ιδίως δε το
Ισραήλ και το Μαρόκο, εργάζονται για την εµβάθυνση των διµερών τους σχέσεων. Η ΕΠΓ
ενίσχυσε τις µεταρρυθµίσεις που είχαν δροµολογηθεί αρχικά στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας
της Βαρκελώνης το 1995, αλλά οι περιφερειακές συγκρούσεις, σε συνδυασµό µε την
εντεινόµενη ριζοσπαστικοποίηση, εξακολουθούν να τροφοδοτούν την αστάθεια.
Η ΕΕ διαδραµάτισε κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού,
µέσω του ρόλου της στο πλαίσιο της Τετραµερούς, καθώς και της συνεργασίας της µε το
Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, τον Αραβικό Σύνδεσµο και άλλους περιφερειακούς
εταίρους. Η ΕΕ συµµετέχει πλήρως στη ∆ιαδικασία της Αννάπολης για την επίτευξη λύσης
δύο κρατών, και παρέχει συνεχώς χρηµατοοικονοµική και δηµοσιονοµική στήριξη στην
Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς και στήριξη για τη δηµιουργία υποδοµής, µεταξύ άλλων µε την
αποστολή, στην περιοχή, εµπειρογνωµόνων των τοµέων της δικαιοσύνης, της αστυνοµίας και
της διαχείρισης συνόρων. Στο Λίβανο, τα κράτη µέλη παρέχουν τα κυριότερα στοιχεία της
αποστολής τήρησης της ειρήνης UNIFIL. Στο Ιράκ, η ΕΕ υποστηρίζει την πολιτική
διαδικασία, την ανασυγκρότηση και το κράτος δικαίου, µεταξύ άλλων µέσω της αποστολής
EUJUST LEX.
Από το 2003 και µετά, το Ιράν εµπνέει όλο και περισσότερες ανησυχίες. Σχετικά µε το
πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, εκδόθηκαν επανειληµµένα αποφάσεις του ΣΑΗΕ και του
∆ΟΑΕ. Η ανάπτυξη πυρηνικής στρατιωτικής ικανότητας θα αποτελούσε απαράδεκτη απειλή
για την ασφάλεια της ΕΕ. Η ΕΕ, µαζί µε τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία, ηγήθηκε µιας
διττής προσέγγισης η οποία συνδυάζει το διάλογο µε εντεινόµενη πίεση. Ο Ύπατος
Εκπρόσωπος υπέβαλε στο Ιράν µια φιλόδοξη προσφορά για την ανοικοδόµηση της
εµπιστοσύνης και τη σύµπραξη της διεθνούς κοινότητας. Εάν, παρά την προσφορά αυτήν,
συνεχιστεί το πυρηνικό πρόγραµµα, θα αυξηθεί η ανάγκη για τη λήψη και άλλων µέτρων
προς υποστήριξη της διαδικασίας του ΟΗΕ. Παράλληλα, πρέπει να συνεργαστούµε µε τις
χώρες της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών του Περσικού Κόλπου, για την
προαγωγή της περιφερειακής ασφάλειας.
Η ΕΣΑ αναγνώρισε ότι τα συµφέροντα της Ευρώπης στον τοµέα της ασφάλειας υπερβαίνουν
τα όρια της άµεσης γειτονίας της. Εν προκειµένω, το Αφγανιστάν εµπνέει ιδιαίτερη
ανησυχία. Η Ευρώπη έχει µακροπρόθεσµη δέσµευση να εργαστεί για τη σταθεροποίηση της
χώρας αυτής. Τα κράτη µέλη της ΕΕ συνεισφέρουν σηµαντικά στην αποστολή του ΝΑΤΟ, η
δε ΕΕ συµµετέχει σε όλα τα επίπεδα στους τοµείς της διακυβέρνησης και της ανάπτυξης. Η
Αστυνοµική Αποστολή της ΕΕ διευρύνεται. Οι προσπάθειες αυτές δεν θα ευοδωθούν χωρίς
την πλήρη οικείωση από το Αφγανιστάν και χωρίς την υποστήριξη των γειτονικών χωρών,
ιδίως δε του Πακιστάν, αλλά και της Ινδίας, της Κεντρικής Ασίας και του Ιράν. Όντως, οι
βελτιωµένες προοπτικές για καλές σχέσεις µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν κατά τα τελευταία έτη
υπήρξαν ένα θετικό στοιχείο του ισολογισµού στρατηγικής ισορροπίας.
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Πλέγµα ασφάλειας και ανάπτυξης
Όπως αναγνωρίζεται στην ΕΣΑ και στη Συναίνεση για την Ανάπτυξη του 2005, δεν είναι
δυνατόν να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και ασφάλεια, ενώ, χωρίς ανάπτυξη
και µείωση της φτώχειας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει βιώσιµη ειρήνη. Οι απειλές για τη
δηµόσια υγεία, ιδίως δε οι πανδηµίες, υποσκάπτουν περαιτέρω την ανάπτυξη. Τα ανθρώπινα
δικαιώµατα αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο της εξίσωσης. Σε πολλές περιοχές µε
συγκρούσεις ή σε µετασυγκρουσιακή κατάσταση, πρέπει να αντιµετωπίσουµε τη απεχθή
χρήση σεξουαλικής βίας ως όπλου εκφοβισµού και τροµοκρατίας. Η ουσιαστική εφαρµογή
της απόφασης 1820 του ΣΑΗΕ για τη σεξουαλική βία σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης
έχει ουσιώδη σηµασία.
Οι συγκρούσεις συνδέονται συχνά µε την κρατική αστάθεια. Χώρες, όπως η Σοµαλία, είναι
εγκλωβισµένες σε ένα φαύλο κύκλο ασθενούς διακυβέρνησης και διαιωνιζόµενης
σύγκρουσης. Προσπαθήσαµε να σπάσουµε αυτόν τον φαύλο κύκλο, τόσο µε την παροχή
αναπτυξιακής βοήθειας όσο και µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας. Η
µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας και ο αφοπλισµός, η αποστράτευση και η
επανένταξη, αποτελούν βασικό στοιχείο της µετασυγκρουσιακής σταθεροποίησης και
ανασυγκρότησης, και υπήρξαν το επίκεντρο των αποστολών µας στη Γουινέα-Μπισσάου ή
στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Οι ενέργειες αυτές είναι περισσότερο επιτυχείς όταν
αναλαµβάνονται µε τη σύµπραξη της διεθνούς κοινότητας και των τοπικών ενδιαφεροµένων.
Η ασύστολη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων είναι συχνά γενεσιουργό αίτιο συγκρούσεων.
Οι εντάσεις όσον αφορά το νερό και τις πρώτες ύλες αυξάνονται και απαιτούν πολυµερείς
λύσεις. Η ∆ιαδικασία του Κίµπερλεϋ και η Πρωτοβουλία για τη ∆ιαφάνεια των Εξορυκτικών
Βιοµηχανιών προσφέρουν ένα καινοτόµο µοντέλο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
αυτού.
Πειρατεία
Η ΕΣΑ επεσήµανε την πειρατεία ως µια νέα διάσταση του οργανωµένου εγκλήµατος. Η
πειρατεία πηγάζει επίσης από την αποσάθρωση του κράτους. Το 90% του εµπορίου της
παγκόσµιας οικονοµίας διεξάγεται µέσω των θαλάσσιων οδών. Η πειρατεία στον Ινδικό
Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν κατέστησε το πρόβληµα αυτό ακόµη πιεστικότερο κατά
τους τελευταίους µήνες, και είχε αντίκτυπο στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη
Σοµαλία. Η ΕΕ αντέδρασε, µεταξύ άλλων µε την ATALANTA, την πρώτη θαλάσσια αποστολή
µας ΕΠΑΑ, για την αποτροπή της πειρατείας στα ανοικτά της Σοµαλίας, παράλληλα µε τις
θιγόµενες χώρες και άλλους διεθνείς φορείς, όπως το ΝΑΤΟ.
Φορητά όπλα και ελαφρύς οπλισµός (SALW), πυροµαχικά διασποράς και νάρκες
ξηράς
Το 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θέσπισε τη Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση
της παράνοµης συσσώρευσης και διακίνησης SALW και των πυροµαχικών τους. Στο πλαίσιο
της εφαρµογής της, η ΕΕ υποστηρίζει το σχετικό Πρόγραµµα ∆ράσης των Ηνωµένων Εθνών.
Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των απειλών
που τίθενται από τα παράνοµα SALW.
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Η ΕΕ υποστήριξε µε σθένος την ιδέα µιας διεθνούς Συνθήκης για το Εµπόριο Όπλων και
αποφάσισε να υποστηρίξει τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην έγκρισή της. Η ΕΕ είναι
επίσης µείζων χορηγός της δράσης κατά των ναρκών. Υποστήριξε και προώθησε ενεργά τη
Σύµβαση όσον αφορά τις νάρκες κατά προσωπικού, της Οτάβας, σε παγκόσµια κλίµακα. Η
Σύµβαση για τα πυροµαχικά διασποράς, του Όσλο, που εγκρίθηκε στο ∆ουβλίνο το Μάιο
του 2008, αντιπροσωπεύει σηµαντικό βήµα προόδου για την αντιµετώπιση των
ανθρωπιστικών προβληµάτων που προκαλεί αυτός ο τύπος πυροµαχικών, που συνιστούν
σηµαντικό ζήτηµα ανησυχίας για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η έγκριση πρωτοκόλλου για τα
πυροµαχικά του τύπου αυτού στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, µε τη συµµετοχή όλων των
µειζόνων στρατιωτικών δυνάµεων, συνιστά σηµαντική πρόοδο.
ΙΙΙ.

Η ΕΥΡΏΠΗ ΣΕ ΈΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΌΣΜΟ

Για να ανταποκριθούµε στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον στον τοµέα της ασφάλειας, πρέπει
να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί - στις µεταξύ µας σχέσεις, στην περιοχή µας και ανά την
υφήλιο.
Α.

Μια πιο αποτελεσµατική και πιο ικανή Ευρώπη

Η ικανότητά µας να αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις έχει εξελιχθεί κατά την τελευταία
πενταετία, και πρέπει να εξακολουθήσει να εξελίσσεται. Πρέπει να ενισχύσουµε τη συνοχή
µας, µέσω βελτίωσης του θεσµικού συντονισµού και λήψης περισσότερων στρατηγικών
αποφάσεων. Οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας προσφέρουν ένα πλαίσιο για να το
επιτύχουµε.
Επίκεντρο της προσέγγισής µας πρέπει να είναι η έγκαιρη αποτροπή της µετατροπής των
απειλών σε πηγές σύγκρουσης. Η οικοδόµηση της ειρήνης και η µακροπρόθεσµη µείωση
της φτώχειας αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες του εγχειρήµατος αυτού. Κάθε κατάσταση
απαιτεί τη συνεκτική χρήση των µέσων που διαθέτουµε, συµπεριλαµβανοµένων των
πολιτικών, των διπλωµατικών, των αναπτυξιακών, των ανθρωπιστικών µέσων, της
αντιµετώπισης των κρίσεων, της οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας, και της µη
στρατιωτικής και της στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων. Θα πρέπει επίσης να διευρύνουµε
τις ικανότητες διαλόγου και διαµεσολάβησης που διαθέτουµε. Οι Ειδικοί Εντεταλµένοι της
ΕΕ ασκούν την επιρροή της ΕΕ σε διάφορες περιοχές σύγκρουσης. Ο ρόλος της κοινωνίας
των πολιτών και των ΜΚΟ ως παραγόντων και εταίρων είναι ζωτικός. Οι ενωσιακές αποστολές
παρακολούθησης εκλογών, των οποίων ηγούνται µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
συµβάλλουν επίσης σηµαντικά.
Η αυξανόµενη αίτηση παροχής ενωσιακής βοήθειας αντικατοπτρίζει την επιτυχία της ΕΠΑΑ
ως αναπόσπαστης συνιστώσας της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
της ΕΕ. Η αποστολή µας στη Γεωργία κατέδειξε τι µπορούµε να επιτύχουµε όταν ενεργούµε
συλλογικά µε την απαιτούµενη πολιτική βούληση. Αλλά όσο πιο σύνθετες είναι οι
προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, τόσο µεγαλύτερη ευελιξία πρέπει να επιδεικνύουµε.
Πρέπει να ιεραρχήσουµε τις δεσµεύσεις µας, σε συνάρτηση µε τους πόρους που διαθέτουµε.
Οι µάχιµες µονάδες και οι οµάδες µη στρατιωτικής αντίδρασης έχουν ενισχύσει την
ικανότητά µας να αντιδρούµε ταχέως.
Είναι καίρια η ύπαρξη πρόσφορων και αποτελεσµατικών δοµών διοίκησης και στρατηγείων.
Η ικανότητά µας να συνδυάζουµε µη στρατιωτική και στρατιωτική εµπειρογνωµοσύνη ήδη
από το σχεδιασµό µιας αποστολής, µέσω της φάσης προγραµµατισµού και µέχρι την
υλοποίησή της πρέπει να ενισχυθεί. Αναπτύσσουµε αυτήν την πτυχή της ΕΠΑΑ µέσω της
διαµόρφωσης των κατάλληλων διοικητικών δοµών, των κατάλληλων χρηµατοδοτικών
µηχανισµών και συστηµάτων. Υπάρχει επίσης περιθώριο βελτίωσης της εκπαίδευσης, µε
βάση την Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Ασφάλειας και Άµυνας και το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα
ανταλλαγής νέων αξιωµατικών, µε υπόδειγµα το Erasmus.
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Πρέπει να εξακολουθήσουµε να ενσωµατώνουµε ζητήµατα των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε
όλες τις δραστηριότητες στον τοµέα αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των αποστολών ΕΠΑΑ,
µέσω µιας προσέγγισης µε γνώµονα τον άνθρωπο που θα συνάδει µε την αντίληψη της
ανθρώπινης ασφάλειας. Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει το ρόλο της γυναίκας στην οικοδόµηση της
ειρήνης. Η αποτελεσµατική εφαρµογή της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ για τις γυναίκες, την
ειρήνη και την ασφάλεια και της απόφασης 1612 του ΣΑΗΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες
συγκρούσεις είναι ουσιαστικές στη συνάρτηση αυτήν.
Για τις µη στρατιωτικές αποστολές, πρέπει να είµαστε σε θέση να συγκεντρώνουµε
εκπαιδευµένο προσωπικό µε ευρύ φάσµα δεξιοτήτων και εµπειρογνωµοσύνη, να το
αναπτύσσουµε ταχέως και να το συντηρούµε στο θέατρο επιχειρήσεων επί µακρό χρονικό
διάστηµα. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαλειτουργικότητα µεταξύ εθνικών στρατιωτικών
σωµάτων. Προς τούτο, τα κράτη µέλη έχουν δεσµευθεί να καταστρώσουν εθνικές στρατηγικές
για τη διάθεση εµπειρογνωµόνων, που θα πλαισιώνονται από ευκολότερα αναπτύξιµο
προσωπικό για υποστήριξη αποστολών, συµπεριλαµβανοµένων της εγγραφής στον
προϋπολογισµό και των προµηθειών. Οι τρόποι µε τους οποίους γίνεται η προµήθεια και η
διάθεση του εξοπλισµού θα πρέπει να γίνουν αποτελεσµατικότεροι προκειµένου να καταστεί
δυνατή η έγκαιρη ανάπτυξη αποστολών.
Όσον αφορά τις στρατιωτικές αποστολές, πρέπει να εξακολουθήσουµε να ενισχύουµε,
αφενός, τις προσπάθειές µας όσον αφορά τις δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και,
αφετέρου, τις ρυθµίσεις αµοιβαίας συνεργασίας και τις ρυθµίσεις καταµερισµού των
επιβαρύνσεων. Η πείρα έδειξε ότι πρέπει να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες, ιδίως
όσον αφορά βασικές δυνατότητες όπως οι στρατηγικές αερογέφυρες, τα ελικόπτερα, οι
διαστηµικοί πόροι, και η θαλάσσια επιτήρηση (όπως εκτίθεται λεπτοµερέστερα στη ∆ήλωση
για την ενίσχυση των δυνατοτήτων). Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από µια
ανταγωνιστική και ρωµαλέα αµυντική βιοµηχανία ανά την Ευρώπη, µε µεγαλύτερες
επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Από το 2004 και µετά, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Άµυνας κατεύθυνε επιτυχώς τη διαδικασία αυτή, και θα πρέπει να
εξακολουθήσει να το πράττει.
Β.

Μεγαλύτερη εµπλοκή µε τους γείτονές µας

Η ΕΠΓ κατέστησε ισχυρότερες τις επί µέρους διµερείς σχέσεις µε την ΕΕ. Τώρα πλέον η
διαδικασία αυτή πρέπει να βασισθεί στην περιφερειακή ολοκλήρωση.
Η Ένωση για τη Μεσόγειο, που δροµολογήθηκε τον Ιούλιο του 2008, παρέχει νέα πολιτική
ώθηση στο εγχείρηµα αυτό σε συνεργασία µε τους νότιους εταίρους µας, µέσω ευρέως
θεµατολογίου, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη θαλάσσια ασφάλεια, την ενέργεια, το νερό
και τη µετανάστευση. Η αντιµετώπιση απειλών για την ασφάλεια όπως η τροµοκρατία θα
αποτελέσει σηµαντικό µέρος του θεµατολογίου αυτού.
Η Εταιρική Σχέση µε την Ανατολή προβλέπει ουσιαστική µεταβολή των σχέσεών µας µε τους
ανατολικούς γείτονές µας, µε σηµαντική αναβάθµιση των πολιτικών, οικονοµικών και
εµπορικών σχέσεων. Στόχος της είναι η ενίσχυση της ευηµερίας και της σταθερότητας των
χωρών αυτών, και, εποµένως, της ασφάλειας της Ευρώπης. Οι σχετικές προτάσεις
καλύπτουν ευρύ φάσµα διµερών και πολυµερών τοµέων συνεργασίας, στους οποίους
συγκαταλέγονται η ενεργειακή ασφάλεια και η κινητικότητα των ατόµων.
Για να επιτευχθεί µακροπρόθεσµη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή µας θα απαιτηθεί να
καταβάλει η ΕΕ αδιάλειπτες προσπάθειες, από κοινού µε τα Ηνωµένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ, τις
ΗΠΑ και τη Ρωσία. Οι σχέσεις µας µε τη Ρωσία έχουν σηµειώσει επιδείνωση εξαιτίας της
σύγκρουσης µε τη Γεωργία. Η ΕΕ προσδοκά ότι η Ρωσία θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της κατά
τρόπο που θα αποκαταστήσει την απαιτούµενη εµπιστοσύνη. Η εταιρική µας σχέση θα
πρέπει να βασίζεται στο σεβασµό κοινών αξιών, και συγκεκριµένα των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, και των οικονοµικών αρχών αγοράς
καθώς και των κοινών συµφερόντων και στόχων.
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Πρέπει να καταβάλουµε αδιάλειπτες προσπάθειες για την αντιµετώπιση συγκρούσεων στο
Νότιο Καύκασο, τη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και µεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών. Εν
προκειµένω, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα είναι ζωτικής σηµασίας η πλήρης εµπλοκή
των ΗΠΑ. Σε όλες τις περιπτώσεις, για έναν βιώσιµο διακανονισµό πρέπει να συνέλθουν όλοι
οι περιφερειακοί παράγοντες. Χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική
Αραβία και το Κατάρ, αντίθετα από το Ιράν, διαδραµατίζουν όλο και σηµαντικότερο ρόλο
στην περιοχή. Υπάρχει ιδιαίτερη δυνατότητα για συνεργασία µε την Τουρκία, µεταξύ άλλων
στο πλαίσιο της Συµµαχίας των Πολιτισµών.
Γ.

Εταιρικές σχέσεις για µια αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση

Η ΕΣΑ ζητά από την Ευρώπη να συµβάλει σε µια ουσιαστικότερη πολυµερή τάξη ανά τον
κόσµο. Από το 2003 και µετά, ενισχύουµε τις εταιρικές µας σχέσεις για την επίτευξη του
στόχου αυτού. Ο κύριος εταίρος της Ευρώπης στο εγχείρηµα αυτό καθώς και σε άλλους
τοµείς είναι οι ΗΠΑ. Όποτε συνεργάσθηκαν, η ΕΕ και οι ΗΠΑ υπήρξαν µια τεράστια δύναµη
για το καλό της υφηλίου.
Τα Ηνωµένα Έθνη αποτελούν την αιχµή του διεθνούς συστήµατος. Όλα όσα έχει κάνει η ΕΕ
στον τοµέα της ασφάλειας συνδέονται µε στόχους των Ηνωµένων Εθνών. Η ΕΕ συνεργάζεται
στενά σε καίρια θέατρα επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων του Κοσσυφοπεδίου, του
Αφγανιστάν, της Λ∆Κ, του Σουδάν /Νταρφούρ, του Τσαντ και της Σοµαλίας, και έχει
βελτιώσει τους θεσµικούς δεσµούς σύµφωνα µε την κοινή µας δήλωση ΕΕ-ΟΗΕ του 2007.
Υποστηρίζουµε το σύνολο των δεκαέξι διεξαγόµενων επιχειρήσεων των Ηνωµένων Εθνών για
τη διατήρηση της ειρήνης.
Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται άριστα σε επιτόπιο επίπεδο στα Βαλκάνια και το
Αφγανιστάν παρά το γεγονός ότι οι επίσηµες σχέσεις δεν έχουν σηµειώσει πρόοδο. Πρέπει να
ενισχύσουµε τη στρατηγική αυτή σύµπραξη που εξυπηρετεί τα κοινά µας συµφέροντα στον
τοµέα της ασφάλειας, µε τη βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας, σεβόµενοι πλήρως
την αυτονοµία εκάστης οργάνωσης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, και µε συνεχείς
εργασίες για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Από το 2003 και µετά, έχουµε
εµβαθύνει τις σχέσεις µας µε τον ΟΑΣΕ, ιδίως στη Γεωργία και το Κοσσυφοπέδιο.
Έχουµε ουσιαστικά διευρύνει τις σχέσεις µας µε την Κίνα. Οι δεσµοί µε τον Καναδά και την
Ιαπωνία είναι στενοί και µακροχρόνιοι. Η Ρωσία παραµένει σηµαντικός εταίρος όσον αφορά
παγκόσµια ζητήµατα. Υπάρχει ακόµη περιθώριο για µεγαλύτερες προσπάθειες στις σχέσεις
µας µε την Ινδία. Οι σχέσεις µε άλλους εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων της Βραζιλίας, της
Νότιας Αφρικής και, εντός της Ευρώπης, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, έχουν γίνει
σηµαντικότερες από το 2003 και µετά.
Η ΕΕ συνεργάζεται στενότερα µε περιφερειακές οργανώσεις, και ιδίως µε την Αφρικανική
Ένωση. Μέσω της Κοινής Στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ, τασσόµαστε υπέρ της αυξηµένης
συµµετοχής αφρικανικών δυνατοτήτων στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και σε περιφερειακές
εφεδρικές δυνάµεις και στην έγκαιρη προειδοποίηση. Έχουµε εµβαθύνει τις διασυνδέσεις
µας µε τους εταίρους µας της Κεντρικής Ασίας µέσω της Στρατηγικής που θεσπίσθηκε το
2007, µε ενισχυµένο πολιτικό διάλογο, και συνεργασία σε ζητήµατα όπως το νερό, η
ενέργεια, το κράτος δικαίου και η ασφάλεια. Εξάλλου, η ΕΕ έχει εµπλακεί µε την ASEAN
για περιφερειακά ζητήµατα όπως η Βιρµανία, µε τη SAARC, και µε τη Λατινική Αµερική.
Χάρη στην πείρα της η ΕΕ διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο στην προαγωγή της περιφερειακής
ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να υποστηρίζουµε, σε συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες περιστάσεις
τους, όλους όσοι επιδιώκουν να µας µιµηθούν.
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Το διεθνές σύστηµα, που δηµιουργήθηκε κατά το τερµατισµό του ∆ευτέρου Παγκοσµίου
Πολέµου, αντιµετωπίζει πιέσεις σε πολλαπλά µέτωπα. Τίθεται υπό αµφισβήτηση η
εκπροσώπηση στις διεθνείς οργανώσεις. Πρέπει να βελτιωθούν η νοµιµότητα και η
αποτελεσµατικότητα, και η λήψη αποφάσεων στα πολυµερή φόρουµ πρέπει να καταστεί
αποτελεσµατικότερη. Αυτό σηµαίνει τη συχνότερη λήψη αποφάσεων από κοινού, και τη
δηµιουργία ισχυρότερου πόλου έλξης για τους άλλους. Μπρος στα κοινά προβλήµατα,
επιβάλλονται κοινές λύσεις.
Κεντρικές προτεραιότητες είναι η αλλαγή του κλίµατος και η ολοκλήρωση του Γύρου της
Ντόχα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η ΕΕ ηγείται των διαπραγµατεύσεων για µια νέα διεθνή
συµφωνία όσον αφορά την αλλαγή του κλίµατος, και πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα µέσα που
διαθέτει για να ασκήσει πιέσεις προκειµένου να επιτύχει ένα φιλόδοξο αποτέλεσµα στην
Κοπεγχάγη το 2009. Θα πρέπει να συνεχίσουµε τη µεταρρύθµιση του συστήµατος των
Ηνωµένων Εθνών που άρχισε το 2005 και να διατηρήσουµε το ζωτικό ρόλο του Συµβουλίου
Ασφαλείας και την πρωταρχική του αρµοδιότητα για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας. Το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο θα πρέπει να καταστεί αποτελεσµατικότερο,
παράλληλα µε ευρύτερες προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση της διεθνούς δικαιοσύνης
και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Πρέπει να διαµορφώσουµε το ∆ΝΤ και άλλα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες
πραγµατικότητες. Το G8 θα πρέπει να τροποποιηθεί. Και πρέπει να συνεχίσουµε τις
συλλογικές µας προσπάθειες για να επιτύχουµε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.
Τα ζητήµατα αυτά ξεπερνούν τα σύνορα και άπτονται τόσο της εσωτερικής όσο και της
εξωτερικής πολιτικής. Πράγµατι, καταδεικνύουν ότι, στον εικοστό πρώτο αιώνα, περισσότερο
από ποτέ, η κυριαρχία συνεπάγεται την ευθύνη. Όσον αφορά τα βασικά ανθρώπινα
δικαιώµατα, η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί τη συµφωνία η οποία επετεύχθη
κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών, το 2005, σύµφωνα µε την
οποία έχουµε κοινή ευθύνη για την προστασία των πληθυσµών από τη γενοκτονία, τα
εγκλήµατα πολέµου, την εθνοκάθαρση και τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.
***
Είναι θεµελιώδους σηµασίας να διατηρήσουµε τη στήριξη του κοινού για την παγκόσµια
εµπλοκή µας. Στις σύγχρονες δηµοκρατίες, όπου τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η κοινή
γνώµη είναι ζωτικής σηµασίας για τη διαµόρφωση της πολιτικής, η λαϊκή δέσµευση είναι
ουσιαστική για να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις µας στο εξωτερικό. Αναπτύσσουµε
αστυνοµία, δικαστικούς εµπειρογνώµονες και στρατιωτικούς σε ασταθείς ζώνες ανά την
υφήλιο. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τα όργανα της ΕΕ να
µεταδώσουν µε ποιο τρόπο όλα αυτά συµβάλλουν στην εσωτερική µας ασφάλεια.
Πριν πέντε χρόνια, η ΕΣΑ διαµόρφωσε µια θεώρηση όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η
ΕΕ θα καταστεί µια δύναµη για έναν κόσµο δικαιότερο, ασφαλέστερο και πιο ενωµένο.
Έχουµε σηµειώσει σηµαντική πρόοδο για την υλοποίηση της θεώρησης αυτής. Ωστόσο, ο
κόσµος γύρω µας µεταβάλλεται ταχέως, µε απειλές που εξελίσσονται και δυνάµεις που
µεταβάλλονται. Για να οικοδοµήσουµε µια ασφαλή Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσµο,
πρέπει να καταβάλουµε µεγαλύτερες προσπάθειες για να διαµορφώσουµε τα γεγονότα. Και
τώρα είναι η στιγµή που πρέπει να το κάνουµε.
________________________
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