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Το βιβλίο που φέρει τίτλο «Ευρωµεσογειακές Σχέσεις», έχει διδακτικό
χαρακτήρα και απευθύνεται στο πρώτο έτος των φοιτητών του τµήµατος
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Στόχο του βιβλίου
αποτελεί η δηµιουργία ενός βασικού επιπέδου αναφοράς κάποιων εισαγωγικών γνώσεων για τις µεσογειακές σπουδές, οι οποίες να περιλαµβάνουν ένα
µέρος του µεγάλου όγκου γνώσεων του γνωστικού αντικειµένου των µεσογειακών σπουδών και της ευρωµεσογειακής συνεργασίας. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες της παρούσας συγγραφής, οι συγγραφείς δεσµεύονται ότι το συγκεκριµένο βιβλίο αποτελεί µια πρώτη επιστηµονική προσέγγιση στα ζητήµατα που εξετάζει και ότι η συσσώρευση της εµπειρίας και
των αναγκών που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα µεταφερθεί στην επόµενη έκδοση. Για τους µελετητές του βιβλίου ας σηµειωθεί περαιτέρω ότι στο παράρτηµα, παρέχεται ένας σηµαντικός αριθµός πρωτότυπων κειµένων µε αντικείµενο την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία που
µπορούν να φανούν χρήσιµα στο µελετητή για την εκπόνηση έρευνας και τη
διαµόρφωση άποψης απ’ ευθείας µέσω των πηγών.
Το βιβλίο κινείται εντός του πλαισίου των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβέστερα, της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,
αφού «όλες οι διεθνείς συµφωνίες µε τα τρίτα κράτη και τους διεθνείς οργανισµούς, που προσδιορίζουν το πεδίο και αποτυπώνουν την έκταση και τη
δυναµική των εξωτερικών σχέσεων, συνοµολογούνται στο όνοµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία έχει διεθνή νοµική προσωπικότητα και όχι σε
εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει».1
______________
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Οι σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης Μεσογειακών Χωρών (των λεγοµένων Τρίτων Μεσογειακών Χωρών), αφορά 12 χώρες-εταίρους της Μεσογείου και ειδικότερα την Αλγερία,
Κύπρο2, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Μάλτα, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία (Μασρέκ), Τυνησία (Μαγκρέµπ) και Τουρκία (η Λιβύη
συµµετέχει ως παρατηρητής). Καλύπτει ένα διευρυµένο πεδίο συνεργασίας
που οριοθετεί η λεγοµένη «Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση» η οποία διατυπώθηκε στη Βαρκελώνη το 1995 (∆ιαδικασία της Βαρκελώνης). Με βάση
αυτή ακριβώς την «Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση» της Βαρκελώνης,
επιχειρείται στο βιβλίο να αναλυθεί, σε πρώτο στάδιο, η εξέλιξη της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας και οι Ευρωµεσογειακές Σχέσεις σε τέσσερα επίπεδα: στο επίπεδο των Αξιών και των Πολιτισµών, των Οικονοµικών και
Κοινωνικών Σχέσεων, των Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Η ανάλυση αυτή, που επιχειρείται στο πρώτο (γενικό) µέρος του βιβλίου, αποσκοπεί να δηµιουργήσει την αναγκαία θεωρητική βάση κατανόησης των δύο ειδικότερων ζητηµάτων που εξετάζονται στο
δεύτερο (ειδικό) µέρος: της Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και των Ελευθέρων Ζωνών. Η Ευρωµεσογειακή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, που αποτελεί το πρώτο ειδικό αντικείµενο της παρούσας µελέτης, είναι ένα σηµαντικό
µελλοντικό βήµα για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία αλλά όχι κυρίαρχο
θέµα της σηµερινής κατάστασης. Εντάσσεται στη γενικότερη πρόθεση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσει µια διευρυµένη πολιτική έναντι των
λεγοµένων Τρίτων Μεσογειακών Χωρών, η οποία, θα κινείται σε δύο άξονες
τον πολιτικό και τον οικονοµικό.
Για τον µεν πρώτο, τον πολιτικό άξονα, όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελεί η δηµιουργία µιας Ευρωµεσογειακής Ζώνης – βάση πολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας µε θεµέλια τον πολιτικό διάλογο, τις αρχές της
δηµοκρατίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ειρηνική
διευθέτηση των διαφορών. Για το δεύτερο άξονα, τον οικονοµικό, η δηµι______________
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ουργία µιας Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών υποδηλώνει το ενδιαφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη των Τρίτων
Μεσογειακών Χωρών και στην εξισορρόπηση των όποιων ανισοτήτων τους.
Ωστόσο, η δηµιουργία της Ευρωµεσογειακής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών είναι και για την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σηµαντική.
Και αυτό γιατί καταδεικνύει την ανάγκη των ανεπτυγµένων κρατών - µελών
της να καλύψουν την αυξηµένη ζήτηση τους, κυρίως, σε πρώτες ύλες και
ενέργεια.
Οι Ελεύθερες Ζώνες, αποτελούν το δεύτερο ειδικό αντικείµενο της µελέτης. Από τυπική άποψη εκφράζουν τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να δρα στο διεθνές πεδίο ως διεθνής δρων, συνάπτοντας εξωτερικές
σχέσεις µε τρίτα κράτη. Από ουσιαστική άποψη, η σύσταση των Ελευθέρων
Ζωνών, στη βάση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, εκφράζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµβάλλει στην ανάπτυξη όλων των τρίτων –εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών–, που επιθυµούν να κάνουν χρήση
των δυνατοτήτων τους. Μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων που η Ευρωπαϊκή
Ένωση παρέχει µε µορφή προνοµίων επισηµαίνουµε την απεριόριστη διάρκεια παραµονής των εµπορευµάτων στις Ελεύθερες Ζώνες µέχρι να δροµολογηθούν στον οριστικό προορισµό τους, την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων βιοµηχανικής ή εµπορικής φύσεως εντός των Ζωνών, καθώς επίσης
και την πολυήµερη αποθηκευτική ατέλεια.
Όπως προκύπτει από την παράθεση των ανωτέρω, και αναλύεται εκτενέστερα στο παρόν σύγγραµµα, εναπόκειται στη βούληση των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών και των τρίτων χωρών να αξιοποιήσουν, αντίστοιχα, τα
οφέλη της Ευρωµεσογειακής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και των Ελευθέρων Ζωνών, ώστε οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσουν
τη βάση και το εφαλτήριο για την ανάπτυξή και τη διείσδυσή τους στο διεθνές οικονοµικό γίγνεσθαι.
Όσον αφορά στην Ελλάδα ειδικότερα, η γεωγραφική της θέση στο ΝΑ
άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επιτρέπει αν όχι επιβάλλει, να προωθήσει την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και να αναδείξει στρατηγικά ένα αριθµό λιµένων σε κέντρα διαµετακοµιστικού εµπορίου. Πέραν του λιµανιού της
Θεσσαλονίκης, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια, αυτό
θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την προώθηση και άλλων λιµένων νοτιότερων
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περιοχών όπως ο Βόλος στο πλαίσιο άσκησης µίας ευρύτερης πολιτικής
ανάδειξης της χώρας σε κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση µίας τέτοιας πολιτικής θα µπορούσε να αποδειχθεί πολλαπλά επωφελής για τη χώρα µας.
Οι συγγραφείς
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KÂÊ¿Ï·ÈÔ

∏ ∂Í¤ÏÈÍË
ÙË˜ ∂˘ÚˆÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
Ως χρονική αφετηρία της πρώτης περιόδου στις σχέσεις Ευρωπαϊκής
Ένωσης και µεσογειακών κρατών θα πρέπει να θεωρηθεί η υπογραφή της
Συνθήκης της Ρώµης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι δυσχέρειες που αντιµετώπισε η δηµιουργία αυτής της σχέσης ήταν απόρροια
των λόγων επί των οποίων αυτή η σχέση θεµελιώθηκε: η επούλωση των
τραυµάτων της αποικιοκρατίας από τη Γαλλία και την Ιταλία σε πρώτο στάδιο και τη Βρετανία και την Ισπανία σε δεύτερο στάδιο, καθόρισαν την ποιότητα και το οροθετηµένο στον οικονοµικό, κυρίως, τοµέα πεδίο της.
Έτσι, την εµπέδωση της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας σηµατοδοτεί
ουσιαστικά η ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης, η οποία, καθόρισε µια νέα πορεία
στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα λεγόµενες Τρίτες Μεσογειακές
Χώρες _ τα µεσογειακά, δηλαδή, κράτη που δεν αποτελούν µέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πορεία που, κατά την εν λόγω ∆ιακήρυξη, αφορά σε
µία «σφαιρική» πολιτική µε επιµέρους συνιστώσες ένα αριθµό πολιτικών
δράσεων και συνεργασιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες επήλθε εν τέλει µετά από µια µακρά περίοδο κατά την
οποία οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών
περιορίζονταν στο εµπορικό κατά βάση πεδίο.
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Το ζήτηµα της «σφαιρικής» προσέγγισης των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδοµένου ότι αντιµετώπισε ποικίλες δυσκολίες λόγω της πολυσυλλεκτικότητας
των πολιτισµών των µεσογειακών κρατών, που δεν έχει µέχρι σήµερα επιτρέψει τη σύνθεση αυτών των πολιτισµών ως εφαλτήριο για την εγκαθίδρυση ενός περιφερειακού πλαισίου συνεργασίας. Εύστοχα ο Α. Pisani προσεγγίζει αυτή την πολυσυλλεκτικότητα µε τον ακόλουθο τρόπο: «[ο] µεσογειακός χώρος είναι τόπος συνάντησης τριών ηπείρων: της πιο φτωχής, της πιο
πλούσιας και της πιο πυκνοκατοικηµένης του πλανήτη. Έτσι θα µπορούσε
να συµπυκνωθεί η ιστορία της και να σκιαγραφηθεί το µέλλον της. Από τα
πανάρχαια χρόνια οι λευκοί, οι µελαψοί, οι µαύροι, οι κίτρινοι έκαναν
ανταλλαγές, χωρίς να αναµειγνύονται, συγκρούστηκαν µεταξύ τους, χωρίς
να αλληλο-εξοντωθούν, εξουσίασαν οι µεν τους δε αλληλοεπηρεαζόµενοι. Η
Ευρώπη κατέκτησε τον κόσµο, αλλά η Ασία παραµένει η αστείρευτη πηγή
που ήταν πάντοτε. Η αβέβαιη Αφρική λέγεται ότι υπήρξε το λίκνο του ανθρώπινου είδους, όπως κι ένας θησαυρός τον οποίο οι άλλοι λεηλάτησαν
απερίσκεπτα. Η Ασία και η Αφρική είναι και οι δυο τους σίγουρες ότι θα
έρθει η ώρα τους της µίας µετά της άλλης … έπειτα από τους ευρωπαίους
και τους αµερικάνους…».1
Παρά τις όποιες αντικειµενικές δυσκολίες πάντως, η ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης επιτυγχάνει να σηµατοδοτήσει την εξέλιξη µιας ευρωµεσογειακής
σχέσης εντασσόµενης στο πεδίο των εξωτερικών της σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε οικονοµικό επίπεδο απώτερο στόχο αυτής της σχέσης θα
αποτελούσε για την Ευρωπαϊκή Ένωση η δηµιουργία µιας Ευρωµεσογειακής
Οικονοµικής Ζώνης, η οποία, σταδιακά θα µπορούσε να µετεξελιχθεί, µε
χρηµατοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε µια Ευρωµεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Ορθά, ωστόσο, µια Ευρωµεσογειακή
Ζώνη Πολιτικής Σταθερότητας και Ασφάλειας θεωρήθηκε, σε πολιτικό επίπεδο, το αναγκαίο προαπαιτούµενο για την επίτευξη αυτής της οικονοµικής
ζώνης.
______________
1

Βλ. Ε. Pisani, «Η Τρι – ηπειρωτική Μεσόγειος. Προβληµατισµός πάνω σε ένα Προβληµατικό Χώρο», Ευρωπαϊκή Έκφραση, τ. 28, Ιανουάριος 1998, σελ. 30.
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1 ∏ ÚÒÙË ·ﬁÂÈÚ·
Ως χρονικό σηµείο έναρξης της πρώτης περιόδου της Ευρωµεσογειακής
Σχέσης θα πρέπει να θεωρηθεί το έτος 1957 που συνοµολογήθηκε η Συνθήκη της Ρώµης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Και
αυτό γιατί σε Πρωτόκολλο2 της εν λόγω συνθήκης προβλεπόταν η υπογραφή
συµφωνιών µεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Μαρόκου,
της Αλγερίας και της Τυνησίας.
Από την άλλη όµως πλευρά, είναι δύσκολο να εντάξει κανείς αυτές τις
αποσπασµατικές ρυθµίσεις σε ένα ευρύτερο σχέδιο δράσης της Κοινότητας
σε σχέση µε τα πιο πάνω µεσογειακά κράτη. Πολύ περισσότερο σε ένα σχέδιο µεσογειακής πολιτικής, καθώς οι ρυθµίσεις αυτές ταυτίστηκαν χρονικά
µε την αποαποικιοποίηση αφού αποτέλεσαν την τελευταία γέφυρα, οικονοµικής κατά βάση συνεργασίας, µεταξύ των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών
κρατών και των νέων ανεξάρτητων υπό ανεξαρτητοποίηση κρατών.3 Το
κράτος που, για ευνόητους λόγους, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια διατήρησης αυτών των σχέσεων ήταν η Γαλλία.4
Έκτοτε η Κοινότητα συνοµολόγησε συνθήκες η µορφή των οποίων
προσδιορίζεται κατά βάση από τη Συνθήκη της Ρώµης. Αυτές οι συνθήκες,
που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε τον τύπο και το περιεχόµενο τους κατατάσσο______________
2

Είναι πράγµατι ενδιαφέρον ότι, παρόλο που η Αλγερία απέκτησε την ανεξαρτησία
της το 1962, οι ρυθµίσεις του Πρωτοκόλλου την αντιµετώπιζαν ουσιαστικά σαν
ανεξάρτητο και µε αυτή την έννοια ικανό κράτος να προχωρήσει στη συνοµολόγηση
συµφωνίας µε την Κοινότητα ως συµβαλλόµενο µέρος. Αυτή ωστόσο η συµφωνία
δεν επιτεύχθηκε εν τέλει σε αντιδιαστολή µε την Τυνησία και το Μαρόκο που υπέγραψαν µε την Κοινότητα εµπορικές συµφωνίες πενταετούς διάρκειας.

3

Βλ. F. Zaim, «The Third Generation of Euro – Mediterranean Association Agreements: A View From the South», Mediterranean Politics, Vol. 4, No. 2, Summer
1999, p. 39.

4

Βλ. Ν. Waites & S. Stavridis, «The EU and Mediterranean Member States», The
Foreign Policies of the EU’s Mediterranean States and Applicant Countries in the
1990’s, ELIAMEP, Athens, 1999, p. 29.
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νται στις εξής κατηγορίες: στις εµπορικές και στις συµφωνίες σύνδεσης.5
Οι πρώτες θεµελιώνονται στο άρθρο 113 της Συνθήκης της Ρώµης που
παρέχει τη δυνατότητα στην Κοινότητα να συνάπτει προτιµησιακές ή µη
προτιµησιακές συµφωνίες µε τρίτα κράτη. Ως προτιµησιακές, θεωρούνται οι
συµφωνίες που περιέχουν µειώσεις δασµών αποκλειστικά για τα συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας, σε αντιδιαστολή µε τις µη προτιµησιακές, των
οποίων οι µειώσεις µπορούν να επεκταθούν σε κάθε τρίτο κράτος που ήθελε
να κάνει χρήση αυτών.6
Οι προτιµησιακές συµφωνίες οι οποίες στην πλειονότητά τους στοχεύουν
στη δηµιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών ή τελωνειακής ένωσης έχουν
δεχθεί κριτική γιατί παραβιάζουν την αρχή του µάλλον ευνοουµένου κράτους που αποβλέπει στη διενέργεια εµπορικών συναλλαγών χωρίς διακρίσεις.7 Ειδικότερα, η εφαρµογή της ρήτρας του µάλλον ευνοουµένου κράτους
συνίσταται στη συµφωνία δύο κρατών Α και Β να επεκτείνουν και µεταξύ
τους κάποια ευνοϊκότερη παραχώρηση του ενός από τα δύο προς ένα τρίτο
κράτος.
Στη δεύτερη κατηγορία, αυτή των συµφωνιών σύνδεσης, συγκαταλέγονται όλες οι συµφωνίες που συνοµολογούνται στη βάση του άρθρου 238 της
Συνθήκης της Ρώµης8, οι οποίες αποβλέπουν είτε στη δηµιουργία τελωνειακής ένωσης µε απώτερο στόχο τη µελλοντική ενσωµάτωση της τρίτης χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. οι συµφωνίες που είχαν συνοµολογήσει η Ελλάδα και η Τουρκία), είτε στη δηµιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών.9
Στις τελευταίες αυτές συµφωνίες, χαρακτηριστικό παράδειγµα των
______________
5

Βλ. Κ. Π. Ιωακειµίδης, Οι Εξωτερικές Οικονοµικές Σχέσεις και Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Εκδ. Παπαζήση, 1988, σελ. 15.

6

Βλ. Α. Τοvias, Tariff Preferences in Mediterranean Diplomacy, Macmillan, London,
1977, σελ. 3.

7

Βλ. Κ. Π. Ιωακειµίδης, ibid.

8

Για την εφαρµογή του άρθρου 238 ratione personae και ratione materiae στην περίπτωση των συµφωνιών συνδέσεως βλ. Θ. Χριστοδουλίδη, Η Ε.Ο.Κ. και αι Μεσογειακαί Χώραι, Ειδική Έκδοση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Πειραιώς, Αθήνα, 1973, σελ.33.

9

Βλ. Κ. Π. Ιωακειµίδης, ibid.
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οποίων αποτελούν οι συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις χώρες
Magreb (Mαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Mαυριτανία), Mashrek (Αίγυπτος, ∆υτική Όχθη και Γάζα, Λίβανος, Ιορδανία, Συρία, Ιράκ) και η Σύµβαση της Lomé10, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σε πρώτο στάδιο σε ετεροβαρή
βάση δασµολογικές προτιµήσεις στα συµβαλλόµενα τρίτα κράτη, καθώς και
ένα ευρύ φάσµα συνεργασιών βιοµηχανικού, τεχνολογικού και χρηµατοδοτικού χαρακτήρα.11
Η συνοµολόγηση συµφωνίας σύνδεσης της Κοινότητας µε την Ελλάδα
της 9ης Ιουλίου 1961 εντάσσεται στην κατηγορία των συµφωνιών που συνοµολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τρίτα κράτη στη βάση του άρθρου 238. Σε
αυτή τη συµφωνία, που συνιστά στην πράξη το πρώτο βήµα της Κοινότητας
στην κατεύθυνση της µεσογειακής πολιτικής12, ο προτιµησιακός δεσµός µεταξύ των εταίρων της συµφωνίας καθορίστηκε στη «φιλόδοξη βάση» της τελωνειακής ένωσης.13 Για την Ελλάδα ενώ η κατάργηση των τελωνειακών
δασµών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών είχε ορισθεί κατ’ αρχήν στα δώδεκα χρόνια, ένας σηµαντικός κατάλογος προϊόντων που αναφέρονταν στο
παράρτηµα Ι της συµφωνίας επρόκειτο ν’ ακολουθήσει ένα χρονοδιάγραµµα
σταδιακής µειώσεως σε περίοδο 22 ετών.14
Είναι προφανές ότι η χρονική αυτή διαφορά είχε τεθεί υπέρ της Ελλάδας
υπό την έννοια ότι ελάµβανε υπόψη η συµφωνία τον άνισο χαρακτήρα των
οικονοµικών υποδοµών που υπήρχαν µεταξύ Κοινότητας και Ελλάδας.15 Στη
βάση της συµφωνίας σύνδεσης, στην Ελλάδα παρεχόταν η δυνατότητα να
επιβάλει αυξήσεις ή να εισάγει τελωνειακούς δεσµούς στις εισαγωγές προϊόντων εκτός από εκείνα που δεν περιλάµβανε το χρονοδιάγραµµα των 22
______________
10 Για την εν λόγω σύµβαση βλ. Α.Ν. Κούτρη, Σύµβαση Lomé ΙΙ – Ελλάδα, Εκδ. Παπαζήση, 1986.
11 Βλ. Κ. Π. Ιωακειµίδης, ibid.
12 Βλ. ΕΕ της 18 Φεβρουαρίου 1963, σελ. 293.
13 Bλ. Ν.Vaulont, H Tελωνειακή Ένωση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,
Συλλογή Ευρωπαϊκές Προοπτικές, Βρυξέλλες, Εκδ. Παπαζήση, 1980, σελ. 40.
14 Βλ. J. Licari, «The Euro – Mediterranean Partnership: Economic and Financial
Aspects» Mediterranean Politics, Vol. 3, No. 3, Winter 1998, p.3.
15 Bλ. Ν.Vaulont, ibid.
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ετών, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία νέων βιοµηχανιών µεταποιήσεως.16 Αντίθετα, ή Κοινότητα δέχθηκε για ορισµένα προϊόντα (καπνά,
σταφίδα) πού ενδιέφεραν ιδιαίτερα τούς Έλληνες εξαγωγείς, να καταργήσει
όλους τους τελωνειακούς δασµούς ύστερα από περίοδο 6 µόνον ετών (πρωτόκολλα 15 και 17).17
Στις 12 Σεπτεµβρίου 1963 ακολούθησε η συνοµολόγηση µίας δεύτερης
συµφωνίας σύνδεσης18 µεταξύ της Κοινότητας και της Τουρκίας19 ενώ από
το 1969 και µετά η υπογραφή µιας σειράς συµφωνιών σηµατοδοτεί τη στροφή της Κοινότητας στην υιοθέτηση µιας περισσότερο δραστικής µεσογειακής πολιτικής: το 1969 µε την Τυνησία20 και το Μαρόκο21, το 1970 µε το
Ισραήλ22, την Ισπανία23 και τη Μάλτα24 και το 1972 µε την Κύπρο.25
Είναι ενδιαφέρον ότι βασικό γνώρισµα των πιο πάνω συµφωνιών, µε
εξαίρεση τις συµφωνίες σύνδεσης Ελλάδας και Τουρκίας, αποτελεί ο προτιµησιακός χαρακτήρας υπό την εξής έννοια: οι δασµολογικές προτιµήσεις
που καθιέρωσαν οι εν λόγω συµφωνίες είχαν ετεροβαρή χαρακτήρα, καθόσον περιορίζονταν µόνον στα προϊόντα καταγωγής των τρίτων, ως προς την
Κοινότητα, κρατών. ∆ηλαδή, οι συµφωνίες αυτές συνοµολογήθηκαν µε σκοπό να ευνοήσουν τις εξαγωγές και κατ’ επέκταση τις οικονοµίες των τρίτων
κρατών και ο βαθµός της εκάστοτε δασµολογικής προτιµήσεως υποδήλωνε
το πλεονέκτηµα που επιθυµούσε να προσδώσει η Κοινότητα σε έκαστο των
κρατών µε το οποίο συνοµολογούσε τη συµφωνία σύνδεσης.
Έτσι, η Κοινότητα κατήργησε παντελώς τους τελωνειακούς δασµούς,
______________
16 Id.
17 Id.
18 Βλ. ΕΕ της 29 ∆εκεµβρίου 1964. Υπογράφηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 1963.
19 Βλ. J. Licari, ibid.
20 Βλ. ΕΕ L 198 της 8 Αυγούστου 1969. Υπογράφηκε στις 28 Μαρτίου 1969.
21 Βλ. ΕΕ L 197 της 8 Αυγούστου 1969. Υπογράφηκε στις 31 Μαρτίου 1969.
22 Βλ. ΕΕ L 183 της 17ης Αυγούστου 1970.
23 Βλ. ΕΕ L 182 της 16ης Αυγούστου 1970.
24 Βλ. ΕΕ L 61 της 14ης Μαρτίου 1971. Υπογράφηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 1970.
25 Βλ. ΕΕ L 133 της 21ης Μαΐου 1973. Υπογράφηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 1972.
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και µε αυτή την έννοια επέτρεψε την ελεύθερη εισαγωγή στην αγορά της, σε
όλα σχεδόν τα προϊόντα που κατάγονταν από το Μαρόκο και την Τυνησία26
– είναι ευνόητο ότι η προνοµιακή αυτή µεταχείριση στα δύο κράτη οφείλεται στη Γαλλία και ειδικότερα στο γεγονός ότι αποτελούσαν πρώην αποικίες
της. Η µείωση στο ποσοστό του Κοινού Τελωνειακού ∆ασµολογίου που
παραχωρήθηκε για τα προϊόντα που προέρχονταν από τη Μάλτα και την
Κύπρο έφθανε στο 70%, ενώ για τα προϊόντα µε καταγωγή την Ισπανία και
το Ισραήλ οι παραχωρηθείσες µειώσεις κυµαίνονταν µεταξύ 60 και 50%.27
Είναι ενδιαφέρον ότι καµία από τις χώρες που είχαν συνδεθεί µε την Κοινότητα µέσω αυτών των συµφωνιών, δεν παραχωρούσε προς την Κοινότητα
ελεύθερη εισαγωγή στις αγορές της µε κατάργηση των τελωνειακών δασµών. Η Μάλτα και η Κύπρος, ειδικότερα, παραχωρούσαν µία µείωση κατά
35% στους εθνικούς δασµούς διατηρώντας παράλληλα τους καταλόγους
προϊόντων για τους οποίους οι µειώσεις ήταν χαµηλότερες, ενώ η Ισπανία
προέβλεψε οµοιόµορφα ποσοστά µειώσεως κατά 60% και 25%. Το Ισραήλ
κατένειµε τις παραχωρήσεις του σε τέσσερις καταλόγους που προέβλεπαν
ποσοστά µειώσεως κατά 30, 25, 15 και 10%.28

2 ∞ﬁ ÙË «ÛÊ·ÈÚÈÎ‹» ÛÙË «Ó¤·» ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹
Στην αµέσως επόµενη περίοδο µετά το 1972, µια σειρά παραγόντων συνέβαλλε δραστικά στην εκπόνηση από την Κοινότητα µιας νέας, «σφαιρικής», µεσογειακής πολιτικής. Στη σηµαντική αυτή διαφοροποίηση της στάσης της Κοινότητας θα πρέπει µεταξύ άλλων να υπολογίσουµε την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ’70, την ένταξη στην Κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας, της ∆ανίας και της Ιρλανδίας, την υποχρέωση της Κοινότητας να υπογράψει νέες συµφωνίες µε το Μαρόκο και την Τυνησία πάνω σε
______________
26 Bλ. Ν.Vaulont, H Tελωνειακή Ένωση …, σελ. 42.
27 Id.
28 Id.
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µια ευρύτερη βάση, τη βούληση κρατών όπως το Ισραήλ και η Ισπανία να
ενταχθούν στο Σύστηµα Γενικών ∆ασµολογικών Προτιµήσεων και, ακόµη,
τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη που
από το 1964 και µετά επιδίωκε την επίτευξη ευρύτερων και δικαιότερων συνεργασιών ανάµεσα στην Κοινότητα και τις µεσογειακές χώρες που ανήκαν
στους κόλπους της.29
Ειδικότερα, το ζήτηµα των σχέσεων αυτών ήταν σηµαντικό για την αλλαγή της πολιτικής που µέχρι πρότινος ασκούσε η Κοινότητα, υπό την έννοια ότι ο προηγούµενος αποσπασµατικός χαρακτήρας των δράσεών της θα
µπορούσε να δηµιουργήσει αριθµό παρενεργειών στην εσωτερική αγορά
της, στην πλέον κρίσιµη φάση: τη φάση διεύρυνσης και αναζήτησης νέου,
περισσότερο σύνθετου και ολοκληρωµένου προσανατολισµού.
Πράγµατι, η ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας, της ∆ανίας και της Ιρλαν______________
29 Το 1962, κράτη της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αµερικής, συνεκάλεσαν την
∆ιάσκεψη του Καΐρου. Ήταν η πρώτη φορά που τα κράτη αυτών των ηπείρων καθόρισαν κοινές θέσεις αναφορικά µε όλα, σχεδόν, τα ζητήµατα περιφερειακά ή διεθνή. Η Απόφαση, ενώ τόνιζε την αναγκαιότητα επίλυσης των προβληµάτων αυτών
µέσα στα πλαίσια του Ο.Η.Ε., καθόριζε επίσης την σύγκλιση της Πρώτης UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Development I) για το 1964. Τον επόµενο
χρόνο, το 1963, σε µια κοινή δήλωση 75 κρατών από τις τρεις ηπείρους που αποτελούν γεωγραφικά τον Τρίτο Κόσµο ανακοινώθηκε επίσηµα η σύσταση της οµάδας
των 77 κρατών (του Τρίτου Κόσµου), που θα συµµετείχαν στην Πρώτη UNCTAD,
το 1964. Η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη,
έλαβε χώρα στη Γενεύη, από 23 Μαρτίου έως και 17 Ιουνίου του 1964. Στην πραγµατικά µεγάλη αυτή συνδιάσκεψη συµµετείχαν 120 κράτη συνολικά, ενώ τα κράτη
του Τρίτου Κόσµου ήταν 77 (Οµάδα των "77"). Μετά την έντονη προσπάθεια των
77 αυτών κρατών για υποστήριξη των συµφερόντων τους, σε σχέση µε το εµπόριο
και την ανάπτυξη, ήταν δεδοµένο ότι κάθε νέο κράτος που προερχόταν από την αποαποικιοποίηση, εντασσόταν αυτόµατα στην οµάδα αυτή. Η ∆ιακήρυξη του Καΐρου
αναφέρεται στην Απόφαση 1820-XVII της 18ης ∆εκεµβρίου 1962, της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Η (κοινή) ∆ήλωση αναφέρεται στην Απόφαση 1897(XVIII) της
11ης Νοεµβρίου 1963, της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. Για την ECAFE, Regional Economic Cooperation in Asia and the Far East: Report of the Ministerial
Conference on Asian Economic Cooperation, που έλαβε χώρα στη Μανίλα µεταξύ 3
και 6 ∆εκεµβρίου 1963 βλ. (E/CN. 11/641) (United Nations, 1964).
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δίας στην Κοινότητα και η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, αφενός ενδυνάµωσε
και συσπείρωσε την Κοινότητα ως οικονοµική οντότητα, αφετέρου δηµιούργησε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση µιας περισσότερο συντονισµένης και ολοκληρωµένης πολιτικής απέναντι στις Τρίτες Μεσογειακές
Χώρες.
Από µία περισσότερο γεωπολιτική παρά οικονοµική θεώρηση, αυτή η
εξέλιξη της πολιτικής της Κοινότητας από το επίπεδο των διµερών σχέσεων
στο περιφερειακό επίπεδο ήταν απόρροια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Και αυτό γιατί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επουδενί θα µπορούσε να θεωρηθεί επιτυχής και ολοκληρωµένη στην περίπτωση που η φυσική επέκτασή
της30, οι χώρες δηλαδή που συνιστούσαν τη νότια περιφέρεια της, αντιµετωπίζονταν από την Κοινότητα µονοµερώς. Είναι ευνόητο ότι η άσκηση µίας
«σφαιρικής» πολιτικής από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές αυτής, θα
ήταν εν τέλει επωφελής για την ίδια την Κοινότητα για λόγους οικονοµικούς, πολιτικούς, στρατηγικούς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε µε µορφή σχεδίου πρόταση για µία
«σφαιρική» µεσογειακή πολιτική στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 1972. Το εν
λόγω σχέδιο, που έγινε δεκτό από το Συµβούλιο τον Οκτώβριο του ιδίου
έτους στο Παρίσι, ενώ τόνιζε το ενδιαφέρον της Κοινότητας να προχωρήσει
στην ανάπτυξη ιδιαίτερων σχέσεων µε τα κράτη που βρέχονται από τη Μεσόγειο, διαφοροποιούνταν ως προς την Ελλάδα και την Τουρκία για τον
εξής λόγο: οι συµφωνίες που είχαν συνοµολογηθεί µεταξύ της Κοινότητας
και των χωρών αυτών στόχευαν στην ένταξή τους στην Κοινότητα.31 Αυτή η
«σφαιρική» µεσογειακή πολιτική, που εξαιρούσε από το πεδίο δράσης της
τη Λιβύη και την Αλβανία32, δεν περιοριζόταν στην οικονοµική συνεργασία.
______________
30 Βλ. Ε. R. Grilli, The European Community and the Developing Countries, Cambridge University Press, 1993, σελ. 186.
31 Βλ. Β. Κhader, «Le Partenariat Euro – Mediterraneen. Apres la Conference de Barcelone», Paris: L’ Harmattan, 1997, σελ. 30.
32 Το πολιτικό σύστηµα των κρατών αυτών βασιζόταν στο σύστηµα της κλειστής οικονοµίας που κάθε άλλο παρά ευνοούσε οικονοµικές συνεργασίες. Ήταν αυτός
ακριβώς ο λόγος που επέδειξαν σχετική αδιαφορία σε µια προσέγγιση προς την Κοι-
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Την Κοινότητα ενδιέφερε, ειδικότερα, η ανάπτυξη µίας συνεργασίας µε όλες
τις χώρες του Maghrep και του Mashreq που θα είχε απώτερο στόχο την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα των κρατών της Μεσογείου.
Για τις συµφωνίες αυτές που υπογράφηκαν στις αρχές του 197733 πρότυπο αποτέλεσε η Συµφωνία της Λοµέ αναφορικά µε το προτιµησιακό καθεστώς της.34 Μεταξύ άλλων οι εν λόγω συµφωνίες καθιέρωναν την αρχή της
µη αµοιβαιότητας, η οποία δεν ίσχυσε, πάντως, για τη νέα συµφωνία που
υπέγραψε το Ισραήλ µε την Κοινότητα στις 11 Μαΐου 1975.35 Την αρχή της
αµοιβαιότητας στην περίπτωση του Ισραήλ ενίσχυε το γεγονός ότι η συγκεκριµένη συµφωνία προέβλεπε την είσοδο στο έδαφος του Ισραήλ κοινοτικών προϊόντων χωρίς δασµούς, ενώ µέχρι το 1985 ένα χρονοδιάγραµµα δασµολογικού αφοπλισµού θα βρισκόταν σε εξέλιξη.36
Εξετάζοντας από µία γενικότερη άποψη την πολιτική που άσκησε τη συγκεκριµένη περίοδο η Κοινότητα προς τα κράτη της νότιας λεκάνης της Μεσογείου, ερωτηµατικά γεννώνται για το κατά πόσον θα µπορούσε να αποτιµηθεί εν τέλει ως «σφαιρική», η πολιτική που αρκετά φιλόδοξα είχε χαρακτηριστεί έτσι το φθινόπωρο του 1972 στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό γιατί η πολιτική που στην πράξη ακολουθήθηκε από την Κοινότητα είχε διµερή χαρακτήρα, δεν οδήγησε σε περιφερειακές συναντήσεις
και πολύ περισσότερο σε συνεργασίες, ενώ τα αντικείµενα ρυθµίσεως αυτών
των συµφωνιών περιορίζονταν στο µέτρο που δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη
µίας ελεύθερης εµπορικής πολιτικής.
Από την άλλη όµως πλευρά θα ήταν άδικη µια αυστηρή κριτική προς την
Κοινότητα για τα αποτελέσµατα της πολιτικής που τότε άσκησε, καθόσον
______________
νότητα, γεγονός που εν τέλει οδήγησε στην εξαίρεσή τους από το τελικό κείµενο της
«σφαιρικής» µεσογειακής πολιτικής της Κοινότητας το 1972.
33 Βλ. ΕΕ L 263 – 269 της 27 Σεπτεµβρίου 1978.
34 Για τη Σύµβαση της Λοµέ της 28 Φεβρουαρίου 1975 που καθιερώνει ένα σύγχρονο,
πράγµατι, καθεστώς δασµολογικών προτιµήσεων στις οικονοµικές σχέσεις της Κοινότητας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες βλ. ΕΕ L 25 της 30 Ιανουαρίου 1976.
35 Η εν λόγω συµφωνία διατηρούσε την αρχή της αµοιβαιότητας που είχε ήδη υιοθετήσει η αντίστοιχη συµφωνία του 1970. Βλ. ΕΕ L 136 της 28 Μαΐου 1970.
36 Βλ. Ν.Vaulont, H Tελωνειακή Ένωση …, σελ. 45-6.
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ήταν πράγµατι δύσκολη και πιθανά αδύνατη η άσκηση µίας περισσότερο
«σφαιρικής» πολιτικής µε κράτη τα οποία αδυνατούσαν να δηµιουργήσουν
κοινούς δίαυλους επικοινωνίας ακόµη και στο δικό τους στενότερο περιφερειακό πεδίο λόγω των πολλών αντιθέσεων που τα χαρακτήριζαν σε όλα τα
επίπεδα.
Με αυτή την έννοια η άσκηση αυτή της αποσπασµατικής, πράγµατι, πολιτικής από την Κοινότητα εκείνη την περίοδο, που σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις περιοριζόταν στη ρύθµιση συγκεκριµένων προϊόντων, θα πρέπει
να χαρακτηρισθεί σηµαντική. Και αυτό γιατί επέτυχε να δηµιουργήσει τις
βάσεις για την ανάπτυξη ενός µονιµότερου διαλόγου µε αντικείµενο ένα
σαφώς περισσότερο διευρυµένο επίπεδο από αυτό που αντιστοιχούσε στις
συµφωνίες της πρώιµης εκείνης περιόδου.
Η ένταξη στην Κοινότητα νέων κρατών, της Ελλάδας το 1981, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας το 1986 επέδρασε σηµαντικά στην εξέλιξη της
σχέσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τρίτων Μεσογειακών Χωρών. Τα
«νέα» κοινοτικά κράτη, και ιδίως η Ισπανία και η Πορτογαλία, παρήγαγαν
και κατ’ επέκταση εξήγαγαν ανταγωνιστικά προϊόντα µε αυτά των Τρίτων
Μεσογειακών Χωρών. Ο Καθηγητής Λ. Τσούκαλης αναφέρει σχετικά: «Οι
περισσότερες απ’ αυτές τις χώρες [ΤΜΧ] παράγουν κυρίως αγροτικά προϊόντα … Η ένταξη της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην ΕΚ
[περιόρισε] ακόµη περισσότερο τις εξαγωγικές δυνατότητες άλλων µεσογειακών χωρών στην Ευρωπαϊκή αγορά, αυξάνοντας σηµαντικά το βαθµό της
κοινοτικής αυτάρκειας σε προϊόντα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. ∆εν θα
πρέπει, λοιπόν, να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, παρά τις προτιµησιακές
συµφωνίες, το µερίδιο που κατέχουν οι χώρες της Μεσογείου στο εξωτερικό
εµπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελάχιστα [είχε]µεταβληθεί µεταξύ 1970
και 1994. Μάλιστα, το 50% περίπου του συνόλου των εξαγωγών από µεσογειακές χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται σήµερα από δύο µόνο χώρες: το Ισραήλ και την Τουρκία». 37
Ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος που το Μάρτιο του 1985 η Κοινότητα προ______________
37 Bλ. Λ. Τσούκαλης, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Αναζήτηση Μεσογειακής Πολιτικής»,
Ευρωπαϊκή Έκφραση, τ.28, Ιανουάριος 1998, σελ. 36.

26

Kεφάλαιο 1

χώρησε στην τροποποίηση της προηγούµενης «σφαιρικής» πολιτικής µε την
εξαγγελία της «νέας» µεσογειακής πολιτικής. Η αναγκαιότητα που οδήγησε
στην εκπόνηση και εφαρµογή της «νέας» µεσογειακής πολιτικής προσδιορίζει τον χαρακτήρα της: αυτή η πολιτική εξισορροπούσε ουσιαστικά τα συµφέροντα των µόλις ενταγµένων στην Κοινότητα κρατών µε αυτά των Τρίτων
Μεσογειακών Χωρών.
Με αυτή την έννοια, η λύση που ακολουθούσε η «νέα» µεσογειακή πολιτική βάσιζε την εµπέδωση της ευρωµεσογειακής συνεργασίας κυρίως στην
αυξηµένη βοήθεια και στην παροχή ενισχύσεων προς τις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες. Τα αποτελέσµατα, ωστόσο, αυτής της πολιτικής δεν ήταν τα
αναµενόµενα. Στην εξέλιξη αυτή θα πρέπει να υπολογίσουµε και την ανεξαρτητοποίηση των πρώην σοβιετικών δηµοκρατιών που από το 1989 και
µετά απέσπασαν την προσοχή της Κοινότητας.38

______________
38 Ήδη από το Νοέµβριο του 1989 η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της καθόρισε ένα νέο
περιεχόµενο για τη µεσογειακή πολιτική το οποίο µεταξύ άλλων συνιστούν ο οικονοµικός και πολιτικός διάλογος, η αύξηση των χρηµατοδοτήσεων, ενώ, σε δεύτερο
στάδιο, τον Ιούνιο του 1990 η Επιτροπή προσδιόρισε µία νέα σειρά δράσεων για την
περίοδο 1992 – 6. Βλ. αντίστοιχα Commission of the European Community, Redirecting the Community’s Mediterranean Policy– Communication to the Council,
Doc. SEC(89) 1961, Bρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 1989· Commission of the European
Community, Redirecting the Community’s Mediterranean Policy– Proposals for the
Period 1992 –6. Communication to the Council, Doc.SEC(90) 812, Bρυξέλλες, 1
Iουνίου 1990.
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3 ∏ «∞Ó·ÓÂˆÌ¤ÓË» ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹
Η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσει «διορθωτική» πολιτική έναντι των κρατών που πλαισιώνουν τη Μεσόγειο,39 καθίσταται εµφανής µετά το 1991. Τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μεσόγειο
σηµατοδοτεί, ειδικότερα, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας τον Ιούνιο 1992 σύµφωνα µε την οποία «η Μεσόγειος αποτελεί µια
ζώνη προτεραιότητας µε στρατηγική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
και ακόµη ότι «οι νότιες και ανατολικές ακτές της Μεσογείου, καθώς και η
Μέση Ανατολή, είναι γεωγραφικές περιοχές που έχουν µεγάλο ενδιαφέρον
για την Ένωση τόσο από άποψη ασφαλείας όσο και από άποψη κοινωνικής
σταθερότητας».40
Στις 19 Οκτωβρίου 1994, η Ευρωπαϊκή Ένωση41, προσδιόρισε τα βασικότερα σηµεία του οράµατός της µε έγγραφο που αφορούσε στην «ενίσχυση
της µεσογειακής πολιτικής» και στη «δηµιουργία εταιρικής σχέσης µεταξύ
της Ευρώπης και των χωρών της Μεσογείου». Το έγγραφο αυτό, µεταξύ
άλλων, ανέφερε τα εξής:
______________
39 Η Μεσόγειος αντιµετωπίστηκε ως ενιαίος χώρος για πρώτη φορά το 1991 στο πλαίσιο της «ανανεωµένης µεσογειακής πολιτικής». Βλ. Χ. Τσαρδανίδης, Η Ανανεωµένη
Μεσογειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ελλάδα, ΕΚΕΜ, Αθήνα,
1992.
40 Βλ. Θ. Π. Ντόκος & Φ. Τ. Πιέρρος, Η Μεσόγειος προς τον 21ο Αιώνα. Η Θέση της
Ελλάδας, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1996, σελ. 256.
41 Είναι προφανές ότι στη θετική στάση της Κοινότητας έχει συµβάλλει σε σηµαντικό
βαθµό η εκπεφρασµένη βούληση των νοτίων περιοχών της ΕΕ (Γαλλίας, Ελλάδας,
Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας), των βορείων περιοχών της Αφρικής (Αίγυπτος,
Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυριτανία, Τυνησία), οι χώρες της Μέσης Ανατολής
που διαθέτουν πρόσβαση και συµφέροντα στη Μεσόγειο (Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Παλαιστίνη, Συρία) και η Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία, οι λεγόµενες νοτιοανατολικές ή τρίτες µεσογειακές χώρες, να δηµιουργήσουν έως το 2010 µία Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών στην περιοχή της Μεσογείου· αυτή, µάλιστα, η βούληση αποτελεί για τα εν λόγω κράτη µεσοπρόθεσµο στρατηγικό στόχο. Βλ. I. Α. Σεϊµένη, «Το
Σενάριο της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας», Γεωπολιτική, τ. 12, 2000, σελ. 34-5.
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… Υπάρχουν πολλοί τοµείς αλληλεξάρτησης Ευρώπης - χωρών
της Μεσογείου, ιδίως το περιβάλλον, η ενέργεια, η µετανάστευση,
το εµπόριο και οι επενδύσεις. Έχει ζωτική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τις µεσογειακές χώρες να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν …42
Ένα δεύτερο έγγραφο, της 8 Μαρτίου 1995, που περιλάµβανε «προτάσεις
για την εφαρµογή µίας ευρωµεσογειακής σχέσης εταιρικής σχέσης» και, συνακόλουθα, για την «ενίσχυση της µεσογειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», ανέφερε τα εξής:
… Υπάρχουν ισχυρές σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µεσογειακών εταίρων της σε πολλούς τοµείς. Τα συµφέροντα της Ευρώπης ποικίλουν ιδίως σε τοµείς όπως
το περιβάλλον, ο ανεφοδιασµός σε ενέργεια, η µετανάστευση, το
εµπόριο και οι επενδύσεις…
Στις 9 και 10 ∆εκεµβρίου 1994, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν,
καθόρισε τις κατευθυντήριες γραµµές δράσης για την ενίσχυση της στρατηγικής της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση, µε ειδική αναφορά στα µέτρα για την καταπολέµηση της ανεργίας και στην έναρξη της λειτουργίας των διευρωπαϊκών δικτύων. Ενέκρινε
επίσης τη συνολική στρατηγική για την προσέγγιση των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης µε την Κοινότητα και επανέλαβε τη δέσµευσή του να θεσπίσει την ευρωµεσογειακή συνεργασία43, ενώ
στις 20 Νοεµβρίου 1995 υπογράφηκε η συµφωνία ευρωµεσογειακής σύνδεσης µε το Ισραήλ.
______________
42 Βλ. Θ. Π. Ντόκος & Φ.Τ. Πιέρρος, Η Μεσόγειος…, σελ. 259.
43 Στο Έσσεν τα κράτη – µέλη της ΕΕ διακήρυξαν ότι η Μεσόγειος αποτελεί «ζώνη
προτεραιότητας για την ΕΕ µε στρατηγική σηµασία». Βλ. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της 9 και 10 ∆εκεµβρίου 1994, Συµπεράσµατα Προεδρίας, στο έργο Κ. Λυµπερόπουλος, Η Μεσογειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ελληνικές Προτεραιότητες, ΕΛΙΑΜΕΠ, Εκδ. Σιδέρης, Αθήνα, 1996, σελ.149.
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Ως προς το εξεταζόµενο ζήτηµα σηµαντικό επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας, που διατυπώθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της 15-16 ∆εκεµβρίου 1995.
Σε αυτά τα συµπεράσµατα,
… [τ]ο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη µεγάλη σηµασία των
αποτελεσµάτων που επετεύχθησαν στην Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη της Βαρκελώνης και καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να
θέσει σε εφαρµογή τη δήλωση και το πρόγραµµα εργασίας της
Βαρκελώνης…44
Στην προώθηση της ευρωµεσογειακής συνεργασίας συνέβαλλε και η ελληνική προεδρία, η οποία στις αρχές του 1994 πρότεινε τη δηµιουργία µιας
νέας σχέσης µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων µεσογειακών κρατών.45
Είναι αξιοσηµείωτο δε ότι η πρόταση αυτή της Ελλάδας έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας. Κατά την Ελλάδα σύµφωνα µε ειδική έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών η µεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: στην ολοκληρωµένη δράση, στη διαφοροποιηµένη προσέγγιση και στην ευέλικτη
χρησιµοποίηση των µέσων, καθώς επίσης και ότι,
… [η] πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι
άρρηκτα συνδεδεµένες και δεν µπορούν να εξασφαλισθούν αν δεν
προωθηθεί η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Η
συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωση στην κοινωνικο-οικονοµική αυτή ανάπτυξη µπορεί να είναι καθοριστική µόνο µέσω της παράλληλης αξιοποίησης των δυνατοτήτων και µέσων που διαθέτει…46

______________
44 Βλ. Θ. Π. Ντόκος & Φ.Τ. Πιέρρος, Η Μεσόγειος…, σελ. 269.
45 Id.
46 Id.
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4 ∏ ¢È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ µ·ÚÎÂÏÒÓË˜
Οι προτάσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υιοθετήθηκαν εν τέλει στη ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης στις 27-28
Νοεµβρίου 1995, η οποία για πολλούς λόγους σηµατοδοτεί τη θεµελίωση
µίας πολλά υποσχόµενης σχέσης ανάµεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες
Μεσογειακές Χώρες. Η Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση που εγκαινιάστηκε
στη Βαρκελώνη ή αλλιώς η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, κινείται σε τρία
επίπεδα που αποτελούν και τις επιµέρους εταιρικές σχέσεις:


το πολιτικό επίπεδο και το επίπεδο της ασφάλειας η θέσπιση του οποίου
έχει απώτερο στόχο τη δηµιουργία ενός κοινού χώρου ειρήνης και σταθερότητας,



το οικονοµικό και χρηµατοδοτικό επίπεδο που σκοπεύει στη θεµελίωση
ενός κοινού χώρου ευηµερίας και στο



το κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπίνων σχέσεων επίπεδο µε στόχο να
προωθηθεί η επικοινωνία µεταξύ των πολιτισµών καθώς επίσης και η
ανταλλαγή των κοινωνιών των πολιτών.

Ας σηµειωθεί ωστόσο ότι παρά τον εκ πρώτης άποψης πολυδιάστατο χαρακτήρα της Ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να θεωρηθεί
δεδοµένη η βούληση της ΕΕ να προωθήσει αυτή τη σχέση µέσα από ένα
ιδιαίτερα ενισχυµένο οικονοµικό πρόγραµµα όπως θα αναλύσουµε εκτενέστερα παρακάτω στο οικείο κεφάλαιο. Αυτό ακριβώς το πρόγραµµα της ΕΕ
αντανακλά τη βούλησή της ότι η επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν τις χώρες του µεσογειακού νότου αλλά και η επίτευξη της σταθερότητας, της πολιτικής ασφάλειας και της οικοδόµησης ενός ειρηνικού περιβάλλοντος στο νότιο τµήµα της, συνδέονται άρρηκτα µε την οικονοµική τους
ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να περιλάβουµε και το σχεδιασµό
υλοποίησης της Ευρωµεσογειακής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών υπό την
έννοια ότι αυτός ο σχεδιασµός συνδέει τα ωφελήµατα που απορρέουν από
τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών µε τα γενικότερα συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νότιο τµήµα της.
Για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη των εµπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεσογειακών κρατών ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσαν οι διαφορετικές αντιλήψεις των δύο πλευρών σε θρησκευτικά και πολιτισµικά ζητή-
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µατα, σύµφωνα µε την άποψη των µεσογειακών χωρών.47 Ας σηµειωθεί ότι
σήµερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 27% του πληθυσµού είναι
οπαδοί του χριστιανισµού, 23% του ισλάµ, 22% του Κοµφούκιου και 28%
οπαδοί άλλων θρησκειών, ενώ αξίζει ιδιαίτερης προσοχής η παρατήρηση ότι
έως το 2025 η µόνη θρησκεία που θα αυξήσει την επιρροή της είναι ο ισλαµισµός που θα φτάσει το 31%.48
Eίναι προφανές ότι ο σχεδιασµός µίας µακροπρόθεσµης πολιτικής προς
τη Μεσόγειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα µπορούσε επουδενί να αποδειχθεί επιτυχής εάν δεν λάµβανε υπόψη τα στοιχεία αυτά και δεν προχωρούσε στη συνέχεια σε µία από µηδενική πλέον βάση χάραξη µίας νέας ευρωµεσογειακής πολιτικής.

5 ∏ ÔÚÂ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ ÌÂÙ¿ ÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË
Η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, η οποία επήλθε ως αποτέλεσµα της Πρώτης Ευρωµεσογειακής ∆ιάσκεψης, που έλαβε χώρα σε επίπεδο Υπουργών
Εξωτερικών στις 28 Νοεµβρίου 1995, ενδυνάµωσε την εταιρική σχέση Ευρωπαικής Ένωσης και ΤΜΧ, αφενός, µε την καθιέρωση ενός διαλόγου που
θα προωθούσε την ευρωµεσογειακή σχέση στο πολιτικό, οικονοµικό και
ανθρωπιστικό επίπεδο, αφετέρου, µε τη συνοµολόγηση διµερών συµφωνιών.
Μέχρι σήµερα συµφωνίες έχουν συνοµολογηθεί µε την Τυνησία (Ιούλιος
1995)49, το Μαρόκο (Φεβρουάριος 1995)50, το Ισραήλ (Νοέµβριος 1995)51,
______________
47 Είναι ενδιαφέρον ότι µέχρι σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει προς τις τρίτες µεσογειακές χώρες κυρίως βιοµηχανικά προϊόντα και εισάγει ενέργεια, ενώ, το 48%
αυτών των εξαγωγών προέρχεται από τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ.
I. Α. Σεϊµένη, «Το Σενάριο…, σελ. 34.
48 Ιbid, σελ. 35.
49 Υπογράφηκε στις 17 Ιουλίου 1995 και τέθηκε σε εφαρµογή την 1 Μαρτίου 1998.
Βλ. ΕΕ L 187 της 16 Ιουλίου 1997.
50 Υπογράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1995 και τέθηκε σε εφαρµογή την 1 Μαρτίου
2000, αντικαθιστώντας την προηγηθείσα Συµφωνία Συνεργασίας της 25 Απριλίου
1976. Βλ. ΕΕ L 70 της 1 Μαρτίου 2000.
51 Υπογράφηκε στις 26 Νοεµβρίου 1995 και τέθηκε σε εφαρµογή την 1 Ιουνίου 2000.
Βλ. ΕΕ L 71 της 20 Μαρτίου 1996.
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την Ιορδανία (Νοέµβριος 1997)52 και την Αίγυπτο (Νοέµβριος 1997).53 Μία
Προσωρινή Συµφωνία υπογράφηκε µε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) το Φεβρουάριο του 1997,54 ενώ µε την Τουρκία
και µε την Κύπρο είχε ήδη επιτευχθεί τελωνειακή ένωση από τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 και την 1η Ιανουαρίου 1998 αντίστοιχα.55 ∆ιαπραγµατεύσεις
διενεργούνται µεταξύ ΕΕ και Λιβάνου, Αλγερίας και Συρίας οι οποίες όσον
αφορά στο πρώτο κράτος ευρίσκονται στο τελευταίο στάδιο, ενώ για τα δύο
τελευταία σε αρχικό, ακόµη, στάδιο.56
Τα αποτελέσµατα των συναντήσεων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο
1996 για τον τοµέα της πολιτικής και της ασφάλειας σχηµατοποιήθηκαν µε
τη σύνταξη µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης που έφθαναν στο σηµείο να
προβλέπουν τη ρύθµιση ενός αριθµού ζητηµάτων (π.χ. φθάνοντας στο σηµείο να λαµβάνουν µέτρα ακόµη και για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών). Επίσης, στο πλαίσιο του πρώτου επιπέδου, εκπονήθηκε ένα ευέλικτο σχέδιο δράσης για τη θεµελίωση της ασφάλειας σε πιο σταθερές βάσεις. Οι ρυθµίσεις αυτού του σχεδίου αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό τη
σύγχρονη αντίληψη των ευρωµεσογειακών εταίρων για το ζήτηµα αυτό.
Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό η νέα – διευρυµένη µορφή της ασφάλειας θα
πρέπει να θεµελιώνεται στην ενδυνάµωση της πολιτικής σταθερότητας και
των δηµοκρατικών θεσµών, την προώθηση της προληπτικής διπλωµατίας
και των σχέσεων καλής γειτονίας, την οικοδόµηση µέτρων ασφάλειας και
εµπιστοσύνης, τη θέσπιση τρόπων και µέσων για τον αποτελεσµατικό έλεγ______________
52 ∆εν έχει ωστόσο τεθεί ακόµη σε ισχύ.
53 Υπογράφηκε στις 24 Νοεµβρίου 1997 αλλά δεν έχει ακόµη τεθεί ακόµη σε ισχύ.
54 Έχει ειδικότερα υπογραφεί Προσωρινή Συνθήκη Συνδέσεως στις 24 Φεβρουαρίου
1997. Bλ. EE L 120 της 12 Μαΐου 1997.
55 Bλ. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM (97) 68, 6 και 20 Παράρτηµα.
56 Ας σηµειωθεί ότι κοινό γνώρισµα όλων αυτών των συµφωνιών αποτελεί το γεγονός
ότι εξαιρούν από το πεδίο των ρυθµίσεών τους τα αγροτικά προϊόντα. Αυτή, ωστόσο, η εξαίρεση που πλήττει τα εν λόγω κράτη δεδοµένης της υπεροχής τους θεωρείται ότι µπορεί να επιλυθεί µε ευνοϊκό τρόπο υπέρ τους σε ένα νέο κύκλο συναντήσεων µε την ΕΕ που θα άρχιζε µε αντικείµενο αυτό το ζήτηµα µετά το 2000. Βλ. Α.
Tovias & J. Bacaria, «Free Trade and the Mediterranean…, pp. 2-3.
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χο των εξοπλισµών, την πρόληψη και καταπολέµηση της τροµοκρατίας και,
ακόµη, την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και του εµπορίου
των ναρκωτικών. Τέλος, εντός του πολιτικού πλαισίου καταρτίσθηκε η Ευρωµεσογειακή Χάρτα για την Ειρήνη και την Σταθερότητα, προκειµένου να
αποτελέσει σε θεσµικό επίπεδο τη βάση διαλόγου και πρόληψης κρίσεων.
Το ίδιο έτος (1996) στο οικονοµικό επίπεδο και πολιτιστικό επίπεδο, και
εντός του πλαισίου των συµφωνηθέντων στη Βαρκελώνη, σηµειώθηκε ένας
σηµαντικός αριθµός επίσηµων και ανεπίσηµων συναντήσεων, ενώ στις 26
Φεβρουαρίου 1996 υπογράφηκε µε το Μαρόκο συµφωνία ευρωµεσογειακής
σύνδεσης. Τον Απρίλιο και το Μάιο έλαβαν χώρα οι Υπουργικές ∆ιασκέψεις
της Μπολόνια (Απρίλιος 1996), των Βρυξελλών (Μάιος 1996) και της Ρώµης (Μάιος 1996) µε αντικείµενα, αντίστοιχα, τους τοµείς του πολιτισµού,
της βιοµηχανικής συνεργασίας (ειδικότερα την προώθηση του βιοµηχανικού
εκσυγχρονισµού και την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση των ιδιωτικών
επενδύσεων) και την κοινωνία της πληροφορίας. Toν Ιούνιο του ιδίου έτους
πραγµατοποιήθηκε η Υπουργική ∆ιάσκεψη της Τεργέστης για τον τοµέα της
ενέργειας. Αυτή η διάσκεψη αφορούσε ειδικότερα στη συµµετοχή των χωρών της νότιο - ανατολικής Μεσογείου στον Ενεργειακό Χάρτη και, ακόµη,
στην επίτευξη µίας ευρωµεσογειακής αγοράς ενέργειας µε την παράλληλη
προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα αυτό. Ακόµη στις 10 ∆εκεµβρίου 1996 συνοµολογήθηκε η Ευρωµεσογειακή Προσωρινή Συµφωνία
µε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), ενώ το
Νοέµβριο του ιδίου έτους πραγµατοποιήθηκε η Υπουργική ∆ιάσκεψη της
Μασσαλίας για τους υδάτινους πόρους.
Η ∆εύτερη Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη, που είχε ήδη προγραµµατισθεί
από τη Βαρκελώνη για να λάβει χώρα στο έδαφος ενός εκ των 12 µεσογειακών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβε χώρα στη Μάλτα τον Απρίλιο
1997 σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Πριν την επιλογή του εδάφους της
συνάντησης κάποιες περιπλοκές δηµιουργήθηκαν λόγω της αραβοϊσραηλινής διένεξης, οι οποίες, οδήγησαν εν τέλει τη διάσκεψη στη Μάλτα. Συγκεκριµένα, η Συρία αρνείτο συµµετοχή σε αραβικό έδαφος µαζί µε το Ισραήλ
εκτός πλαισίου ΗΕ. Aυτό οφείλετο κυρίως στο γεγονός ότι το προηγούµενο
έτος είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση του Ισραήλ ο Βενιαµίν Νετανιάχου, ο
οποίος, δεν έδειχνε διατεθειµένος να προωθήσει τα διαλαµβανόµενα στο
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Όσλο. Το κλίµα που έκτοτε δηµιουργήθηκε οδήγησε στη συσπείρωση δεκαέξι αραβικών κρατών τα οποία σε µία προ – συνάντησή τους το Μάρτιο του
1997, αφού συζήτησαν την εξέλιξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση
Ανατολή, καταδίκασαν οµόφωνα το Ισραήλ που είχε ήδη προχωρήσει στην
αυθαίρετη κατασκευή εβραϊκών οικισµών στην Ιερουσαλήµ. Είναι αυτός
ακριβώς ο λόγος που το σύνολο των αραβικών κρατών ακολουθώντας τη
θέση της Συρίας αρνείτο φιλοξενία της ευρωµεσογειακής συνάντησης σε
αραβικό έδαφος, εφόσον συµµετείχε σε αυτή και το Ισραήλ. Εν τέλει η συνάντηση έλαβε χώρα µεταξύ 15 και 16 Απριλίου 1997 στη Μάλτα, για να
καταλήξει σε πρώτο στάδιο σε ένα θετικό απολογισµό της πορείας της Βαρκελώνης µέχρις εκείνου του σηµείου και να προχωρήσει, σε δεύτερο στάδιο,
στην έγκριση ενός αριθµού µέτρων για την ασφάλεια στη νέα διευρυµένη
της µορφή.
Το κύρος και τις προσδοκίες αυτής της διάσκεψης, ενδυνάµωσε το γεγονός της παράλληλης συµµετοχής της Συρίας, του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής παρά τις επιπλοκές που εξαρχής σηµειώθηκαν. Είναι βέβαια
αλήθεια ότι η συγκεκριµένη συνάντηση δεν προώθησε την επίλυση της αραβοϊσραηλινής διένεξης –η οποία κατά ατυχή συγκυρία µονοπώλησε όλο το
ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. Από την άλλη όµως πλευρά, είναι επίσης
αλήθεια ότι, στη διάσκεψη αυτή έγινε το δεύτερο βήµα µετά τη Βαρκελώνη
στην ενεργό διαµεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα φλέγοντα ζητήµατα και τις ειρηνευτικές διαδικασίες της νότιο - ανατολικής Μεσογείου. To
Νοέµβριο του ιδίου έτους πραγµατοποιήθηκε η Υπουργική ∆ιάσκεψη του
Ελσίνκι για τον τοµέα του περιβάλλοντος.
Την 1 Μαρτίου 1998 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωµεσογειακή Συµφωνία Σύνδεσης µε την Τυνησία, ενώ στις 4 και 5 Ιουνίου του ιδίου έτους έλαβε χώρα
στο Παλέρµο η Ειδική (ad hoc) Υπουργική ∆ιάσκεψη σε ένα ιδιαίτερα εποικοδοµητικό κλίµα. Eίναι ενδιαφέρον ότι παρόλο που τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία την Προεδρία της ΕΕ ασκούσε η Μ. Βρετανία, η οποία διάκειτο ουδέτερα στην ευρωµεσογειακή συνεργασία, εντούτοις, προώθησε την
πρωτοβουλία σύγκλησης µίας Ειδικής (ad hoc) Υπουργικής ∆ιάσκεψης που
στέφθηκε µάλιστα µε επιτυχία. Στη θετική στάση που εν γένει έδειξε η Μ.
Βρετανία θα πρέπει να υπολογίσουµε τις εξής δύο παραµέτρους: την έντονα
θετική στάση της Ιταλίας, που εξαρχής άσκησε πιέσεις προκειµένου να φι-
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λοξενήσει µια ευρωµεσογειακή συνάντηση και το αρνητικό κλίµα που είχε
δηµιουργηθεί λόγω του µεσανατολικού ζητήµατος λίγο πριν τη Μάλτα. Αυτό γιατί το συγκεκριµένο κλίµα επέτεινε την ανησυχία της Μ. Βρετανίας
µήπως µία λιγότερο επίσηµη συνάντηση –όπως είχε αρχικά προτείνει– επιβάρυνε περαιτέρω το υφιστάµενο κλίµα στη Μ. Ανατολή. Εν πολλοίς η Μ.
Βρετανία µη επιθυµώντας να χρεωθεί στη δική της προεδρία ένα οριστικό
τορπιλισµό της ευρωµεσογειακή συνεργασίας ανέλαβε τη σηµαντική πρωτοβουλία σύγκλησης της διάσκεψης του Παλέρµο που οπωσδήποτε συνετέλεσε στην προώθηση της ευρωµεσογειακής συνεργασίας. Το ίδιο έτος και
ειδικότερα το Μάιο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο, έλαβαν χώρα επίσης οι
Υπουργικές ∆ιασκέψεις των Βρυξελλών (Μάιος 1998), της Ρόδου (Σεπτέµβριος 1998) και Κλάνγκεφουρτ (Οκτώβριος 1998) µε αντικείµενα, αντίστοιχα, τους τοµείς της ενέργειας, του πολιτισµού και της βιοµηχανικής συνεργασίας.
Η Τρίτη Ευρω-Μεσογειακή ∆ιάσκεψη, πραγµατοποιήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερµανίας στις 15 και 16 Απριλίου 1999, µέσα στο κλίµα της κρίσης
του Κοσσυφοπεδίου την οποία και επιχείρησε να αντιµετωπίσει. Τότε αποδείχθηκε ότι, ενώ η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία ήταν άµεσα συνδεδεµένη
µε τις κρίσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της νοτιοανατολικής Μεσογείου
(αραβοϊσραηλινή διένεξη / Κοσσυφοπέδιο), εντούτοις, αυτή η Συνεργασία
αδυνατούσε ακόµη να ασκήσει κάποια σηµαντική επιρροή στην εξέλιξη
αυτών των κρίσεων. Πάντως, οι συµµετέχοντες υπουργοί συµφώνησαν να
δώσουν νέα ώθηση στην εταιρική σχέση σε κάθε ένα από τους τρεις τοµείς
που καθορίστηκαν στη Βαρκελώνη, µε έµφαση στην ενδοπεριφερειακή και
υποπεριφερειακή συνεργασία και, ακόµη, στη συµµετοχή µη κυβερνητικών
φορέων στις αναληφθείσες δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να
αποτιµηθεί θετικά η προώθηση της «Χάρτας» και η ανανέωση των σχετικών
µε αυτή µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Ας σηµειωθεί ακόµη ότι η Λιβύη συµµετείχε για πρώτη φορά µε την ιδιότητα του ειδικού προσκεκληµένου της Προεδρίας. Τέλος, τον Οκτώβριο του ιδίου έτους πραγµατοποιήθηκαν οι Υπουργικές ∆ιασκέψεις του Τορίνο (Οκτώβριος 1999) και του Μονπελιέ για τους υδάτινους πόρους και την υγεία αντίστοιχα.
Τον Ιούνιο του 2000 έλαβε χώρα Υπουργική ∆ιάσκεψη στη Λευκωσία για
τη βιοµηχανική συνεργασία, ενώ ενδιαφέρον από πλευράς ευρωµεσογειακής

36

Kεφάλαιο 1

συνεργασίας παρουσιάζει και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που έλαβε χώρα
στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 στη Santa Maria da Feira της Πορτογαλίας. Το
Συµβούλιο, αφού αποφάσισε σχετικά µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές
για την οικονοµική πολιτική των κρατών - µελών και της Κοινότητας για το
έτος 2000, υιοθέτησε περαιτέρω µία κοινή στρατηγική για την περιοχή της
Μεσογείου.
Η Τέταρτη Ευρω-Μεσογειακή ∆ιάσκεψη πραγµατοποιήθηκε στις 15 και 16
Νοεµβρίου του ιδίου έτους στη Μασσαλία. Η ένταση ωστόσο στη Μέση
Ανατολή ούτε και στην περίπτωση αυτή επέτρεψε την προώθηση σηµαντικών ζητηµάτων όπως αυτό της «Χάρτας». Το γεγονός αυτό οδήγησε µάλιστα στη σύγκληση µίας άτυπης Ειδικής Υπουργικής ∆ιάσκεψης στις 5 και 6
Νοεµβρίου τον επόµενο χρόνο (2001) στις Βρυξέλλες. Το ενδιαφέρον αυτής
της διάσκεψης, όπως ήταν εξάλλου αναµενόµενο, στράφηκε γύρω από τις
εγγενείς αδυναµίες της ευρωµεσογειακής συνεργασίας (κυρίως µεσανατολικό ζήτηµα), οι οποίες παραλύουν τη δράση και εξέλιξή της σε κρίσιµους
τοµείς όπως η ασφάλεια και, ακόµη, δεν τις επιτρέπουν να προωθήσει συνεργασίες στον οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα. Λόγω του
τροµοκρατικού χτυπήµατος της 11ης Σεπτεµβρίου οι συµµετέχοντες στη συνάντηση εκµεταλλεύτηκαν την ευκαιρία όχι µόνο να καταδικάσουν την τροµοκρατία και να διατυπώσουν τη βούληση να συµβάλλουν στην καταπολέµησή της, αλλά να απορρίψουν περαιτέρω οποιαδήποτε ταύτισή της µε τον
αραβικό ή µουσουλµανικό κόσµο. Όµως, ακόµη και αυτή, η κατά κάποιο
τρόπο ευνοϊκή για την προώθηση της «Χάρτας» συγκυρία, δεν απέφερε τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Το Μάιο του ιδίου έτους πραγµατοποιήθηκε
επίσης στις Βρυξέλλες, η Υπουργική ∆ιάσκεψη για το εµπόριο.
Το Μάρτιο του 2002 έλαβε χώρα στο Τολέδο Υπουργική ∆ιάσκεψη για το
εµπόριο, ενώ στις 22 και 23 Απριλίου του ιδίου έτους πραγµατοποιήθηκε η
Πέµπτη Ευρω-Μεσογειακή ∆ιάσκεψη στη Βαλένθια. Παρά το γεγονός ότι
από τη συγκεκριµένη διάσκεψη απείχαν η Συρία και ο Λίβανος, θα πρέπει σε
γενικές γραµµές να θεωρηθεί επιτυχής αφού –παρά τις αρχικές επιφυλάξεις
κάποιων αραβικών κρατών–, κατέστη, αφενός δυνατή η υπογραφή µίας συµφωνίας Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας µε την Αλγερία, αφετέρου η υιοθέτηση τριών κειµένων που αφορούσαν σε ένα σχέδιο δράσης, ένα έγγραφο
πλαίσιο και ένα πρόγραµµα δράσης για το ∆ιαπολιτισµικό διάλογο. Το σχέδιο
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δράσης είχε δύο πυλώνες, ένα οικονοµικό και ένα πολιτικό. Ως προς τον
πρώτο τα ζητήµατα που αποτέλεσαν αντικείµενα συζητήσεως ήταν η ανάπτυξη του ελεύθερου εµπορίου στον τοµέα των υπηρεσιών, η βελτίωση της
πρόσβασης της αγοράς στη γεωργία, η χρηµατοοικονοµική συνεργασία και
προώθηση των επενδύσεων στις µεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, η δηµιουργία ευρωµεσογειακής τράπεζας, η ενδυνάµωση του οικονοµικού διαλόγου για ανάπτυξη και απασχόληση, η βιώσιµη ανάπτυξη και
περιβαλλοντική προστασία, ο ιδιωτικός τοµέας και ο ρόλος του στην ευρωµεσογειακή ελεύθερη αγορά και στην παγκόσµια οικονοµία κ.α. Ως προς το
δεύτερο επίπεδο, ο διάλογος κινήθηκε, µεταξύ άλλων, γύρω από το ζήτηµα
της πολιτικής και της ασφάλειας, της αποτροπής συγκρούσεων και της διαχείρισης κρίσεων. Όσον αφορά στο θέµα της τροµοκρατίας ειδικότερα, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης της Βαρκελώνης µπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες. Τονίστηκε ακόµη η αναγκαιότητα
ύπαρξης µιας κοινής γλώσσα για τα θέµατα της ασφάλειας, της ανάπτυξης
προληπτικών διπλωµατικών µηχανισµών και κυρίως της διαχείρισης κρίσεων. Στο Έγγραφο – πλαίσιο τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας στον τοµέα της
δικαιοσύνης, της καταπολέµησης των ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος, της τροµοκρατίας και της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών. Στο
πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης για τον ∆ιαπολιτισµικό ∆ιάλογο διατυπώθηκαν οι θέσεις των συµµετεχόντων χωρών για την ανάληψη συγκεκριµένων
δράσεων στους τοµείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ. Τον
Ιούλιο του ιδίου έτους έλαβε χώρα επίσης στην Αθήνα η Υπουργική ∆ιάσκεψη για τον τοµέα του περιβάλλοντος.
Ενδιαφέρον στην προώθηση της ευρωµεσογειακής συνεργασίας παρουσιάζει η Υπουργική ∆ιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ήλο - Μύκονο.
Κοινή συνισταµένη της συνάντησης αυτής αποτέλεσε η εκπεφρασµένη βούληση των συµµετεχόντων να εκπονηθεί από κοινού ένα σχέδιο δράσης µε
στόχο την επίτευξη της ασφάλειας, ειρήνης, ευηµερίας και σταθερότητας
στην στρατηγικής σηµασίας περιοχή της Μεσογείου. Έµφαση δόθηκε στο
Παλαιστινιακό ζήτηµα, καταδικάστηκε η χρήση βίας στη Μέση Ανατολή,
ενώ υιοθετήθηκε η άποψη ότι η απάντηση στον όποιο εξτρεµισµό είναι µια
δηµοκρατική παλαιστινιακή κοινότητα. Από τον ηγέτη των Παλαιστινίων
ζητήθηκε η ανάληψη συγκεκριµένης δράσης για την αντιµετώπιση της τρο-
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µοκρατίας και αποκατάσταση της τάξης το συντοµότερο δυνατό, ενώ οι
συµµετέχοντες υπουργοί κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει το έργο
της οικονοµικής στήριξης των Παλαιστινίων. Εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την ωριµότητα του συγκεκριµένου forum συνεργασίας και,
ακόµη, την επιθυµία τους για την ενίσχυσή του προκειµένου να συµβάλλει
στην επίλυση των υπαρχόντων διεθνών προβληµάτων. Η συνάντηση κινήθηκε σε τρεις άξονες, τον πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό - κοινωνικό.
Σε σχέση µε τον πρώτο άξονα έγινε εκτίµηση των αποτελεσµάτων της Συνάντησης της Βαλένθιας, υιοθετήθηκε ο κώδικας συµπεριφοράς για την τροµοκρατία, συνεχίστηκε ο διάλογος για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος και των ναρκωτικών. Ως προς το δεύτερο άξονα, τον οικονοµικό, επιβεβαιώθηκε η σηµασία περαιτέρω προώθησης της Αραβικής Ένωσης
των χωρών του Μαγκρέµπ καθώς επίσης και η συνέχιση του οικονοµικού
διαλόγου που ξεκίνησε από την Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2002 µε στόχο
τη διοργάνωση νέας Συνόδου στο Ραµπάτ τον προσεχή Ιούνιο. Συζητήθηκε
ακόµη η Ίδρυση Ευρωµεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων, η οικονοµική
συνεργασία µε ιδιωτικές ξένες επενδύσεις ως αναγκαίος παράγοντας για την
επίτευξη της σταθερότητας στην περιοχή και η ανάγκη υιοθέτησης µιας περιβαλλοντικής πολιτικής µε αντικείµενο την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του τρίτου πολιτιστικού / κοινωνικού άξονα πραγµατοποιήθηκε η έναρξη πολιτιστικού διαλόγου και προτάθηκε η δηµιουργία πολιτισµικού κέντρου για το Μεσογειακό χώρο, η σύσφιξη των µεσογειακών
σχέσεων δεδοµένης της Ολυµπιάδας του 2004 που θα πραγµατοποιηθεί στην
Ελλάδα καθώς επίσης και η επανεξέταση των περιεχοµένων των σχολικών
εγχειριδίων σε θέµατα πολιτισµού, θρησκείας και κοινωνιολογίας προκειµένου να αµβλυνθούν οι όποιες αντιπαραθέσεις. Στη συνάντηση αυτή καθορίστηκε ακόµη η Τουρκία ως η φιλοξενούσα χώρα της επόµενης συνάντησης
που θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο τρίµηνο του 2003.

