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29 Νοεµβρίου 2010

Τρίτη Σύνοδος Κορυφής ΑφρικήςΑφρικής-ΕΕ
Στις 29-30 Νοεµβρίου 2010, ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Herman Van Rompuy, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
José Manuel Barroso και ο Επίτροπος Ανάπτυξης Andris Piebalgs θα συµµετάσχουν στην
Σύνοδο Κορυφής Αφρικής-ΕΕ στην Τρίπολη
(Λιβύη). Ογδόντα Ευρωπαίοι και Αφρικανοί
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνέρχονται
εκεί µε κύριο θέµα «τις επενδύσεις, την οικονοµική ανάπτυξη και την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης» για να δώσουν στην συνεργασία
µεταξύ των δύο ηπείρων µια νέα, πιο φιλόδοξη
διάσταση. Μέσω της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ, που θεσπίστηκε το 2007, οι δύο
ήπειροι επιδιώκουν κοινά συµφέροντα και
στρατηγικούς στόχους, πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική. Κατά την διάρκεια της Συνόδου, οι µετέχοντες αναµένεται ότι
θα προωθήσουν την χωρίς αποκλεισµούς και
αειφόρο ανάπτυξη ως βασικές συνιστώσες για
την ανάπτυξη και την καταπολέµηση της φτώχειας. Η µεγαλύτερη συµµετοχή και ενίσχυση
του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, καθώς
και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τοµείς
της κλιµατικής αλλαγής και της ειρήνης και
ασφάλειας.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου H.
Van Rompuy δήλωσε πριν από την Σύνοδο: «Σε
ένα πλαίσιο αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης
και οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η εταιρική σχέση της Ένωσης µε την Αφρική έχει στρατηγική σηµασία. Θα εξετάσουµε
καίρια ζητήµατα, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η παγκόσµια διακυβέρνηση και η περιφερειακή ολοκλήρωση. Θα εντείνουµε επίσης της
προσπάθειες που καταβάλλουµε από κοινού
για να ενθαρρύνουµε τις επενδύσεις, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη».

Οι 80 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από 1,5 δισ.
άτοµα, θα εστιάσουν τις συζητήσεις τους στον
τρόπο µε τον οποίο οι δύο ήπειροι θα µπορέσουν να προχωρήσουν στην επίτευξη των κοινών στόχων προτεραιότητας, δηλαδή στην
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της
απασχόλησης, και να αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης, κυρίως µε την δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις
και τις επενδύσεις.
Από το 2007 η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ
σηµείωσε σηµαντική πρόοδο σε τοµείς, όπως
οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ), η
ειρήνη και η ασφάλεια, η περιφερειακή ολοκλήρωση και το εµπόριο.
Οι συζητήσεις κατά την Σύνοδο θα αφορούν
στα ακόλουθα θέµατα: (α) περιφερειακή ολοκλήρωση, υποδοµές, ΤΠΕ, επιστήµη και ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα, (β) ενέργεια και
κλιµατική αλλαγή, (γ) ΑΣΧ, γεωργία και τρόφιµα, (δ) ειρήνη και ασφάλεια, (ε) διακυβέρνηση
και ανθρώπινα δικαιώµατα και (στ) µετανάστευση, κινητικότητα και δηµιουργία θέσεων
εργασίας.
Πριν από την συµµετοχή τους στην Σύνοδο
Κορυφής Αφρικής-ΕΕ, ο Πρόεδρος Barroso, ο
Αντιπρόεδρος Tajani και ο Επίτροπος Piebalgs

εν
έλαβαν µέρος στο επιχειρηµατικό φόρουµ EΕΑφρικής και στην στρογγυλή τράπεζα των διευθυντικών στελεχών, που οργανώθηκε στις 28
Νοεµβρίου, στο περιθώριο της Συνόδου. Στο φόρουµ αυτό συζητήθηκαν κυρίως τρόποι για την
χάραξη κοινής στρατηγικής προκειµένου να εξασφαλιστούν µοντέλα αειφόρου ανάπτυξης και
µεγέθυνσης χωρίς αποκλεισµούς στην Αφρική.
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Αφρικής
δηµοσιεύθηκε ειδικό ευρωβαρόµετρο, το οποίο
καταδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό για τα θέµατα στα οποία
εστιάζεται η συνεργασία µεταξύ των δύο εταίρων. Για τους Ευρωπαίους πολίτες οι βασικοί
άξονες της συνεργασίας αφορούν στην αντιµετώπιση της φτώχειας (38%), την ειρήνη και την
ασφάλεια (34%) και τα ανθρώπινα δικαιώµατα
(33%). Οι άξονες αυτοί συνάδουν µε τον πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ
που συνίσταται στην εξάλειψη της φτώχειας,
όπως θεσπίζεται στην Συνθήκη της Λισαβόνας
και αντανακλάται στην πρόσφατη Πράσινη Βίβλο
της Επιτροπής µε τίτλο «Η αναπτυξιακή πολιτική
της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς και αειφόρου ανάπτυξης».
Αυτό το ευρωβαρόµετρο «ΕΕ και Αφρική – Προς
µια στενότερη εταιρική σχέση» εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιλαµβάνονται τις σχέσεις µεταξύ των δύο ηπείρων. Σε
ποσοστό 34% οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι
η Αφρική θα αποτελέσει σηµαντικότερο εταίρο
της Ευρώπης κατά την επόµενη δεκαετία, ενώ το
42% πιστεύει ότι η σχέση θα παραµείνει ως έχει.
Τα αποτελέσµατα διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό
µεταξύ των χωρών της ΕΕ. Σε Σουηδία, Αυστρία,
Λουξεµβούργο, Γερµανία, Σλοβενία και Πορτογαλία οι περισσότεροι απάντησαν ότι η σηµασία
της Αφρικής ως εταίρου θα αυξηθεί. Η έλλειψη
πληροφόρησης εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα στο σύνολο της Ευρώπης διότι σχεδόν το
15% του κοινού δεν έχει σαφή γνώµη για την
σχέση της ΕΕ µε την Αφρική. Από την Σύνοδο
Κορυφής ΕΕ-Αφρικής του 2007 και µετά, η σχέση αυτή µετατράπηκε από απλή προσέγγιση δωρητή-αποδέκτη σε πραγµατική εταιρική σχέση,
στο πλαίσιο της οποίας τα προβλήµατα αντιµετω2

ολίγοις

πίζονται από κοινού και λαµβάνονται υπόψη τα
συµφέροντα αµφοτέρων των µερών.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες
δεν θεωρούν την µετανάστευση ως τοµέα µείζονος σηµασίας παρά την σχετική µεγάλη κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης των ζητηµάτων
παράνοµης µετανάστευσης, ιδίως στην Νότια
Ευρώπη. Μολονότι αυτοί που απάντησαν στην
Ισπανία (11%) και στην Μάλτα (18%) προσδίδουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία στο θέµα αυτό
από ό,τι ο µέσος Ευρωπαίος πολίτης (6%), η
µετανάστευση εκλαµβάνεται ακόµα, κατά µέσο όρο, ως λιγότερο σηµαντικό θέµα από τη
φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Οι θετικές εικόνες που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την Αφρική αφορούν κυρίως στο φυσικό κάλλος της ηπείρου (28%) και την άγρια
χλωρίδα και πανίδα (24%). Ποσοστό 41% των
ευρωπαίων πολιτών συνδέει την Αφρική µε
άλλες θετικές πτυχές όπως τις τέχνες, τις γεµάτες ζωντάνια αγορές της, τις τεχνολογικές καινοτοµίες και τις επιτυχίες στον αθλητισµό. Μεταξύ αυτών των παραδοσιακών εικόνων της
Αφρικής, ένας στους δέκα Ευρωπαίους ανέφερε θετικές εικόνες σχετικά µε την τεχνολογία
και την οικονοµία της ηπείρου, γεγονός που
αντανακλά την πρόοδο σε σηµαντικούς τοµείς
στους οποίους στοχεύει η εταιρική σχέση ΕΕΑφρικής.
Χαράλαµπος Χάχαλης
LL.Μ., ∆ικηγόρος,
Επιστ. συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆, Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ
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