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ΔΙΑΓΩΓΗ
Οη πξφζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015
θαηέδεημαλ ην πφζν επάισηα είλαη πιένλ ηα θξάηε, ζηηο ζχγρξνλεο απεηιέο κέζα
ζε έλα ηαρέσο εμειηζζφκελν λέν πεξηβάιινλ αζθαιείαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο
παξαδνζηαθά κεγάιεο δπλάκεηο φπσο ε Γαιιία. Δλψ έδξαζε ηαρχηαηα ζηελ
πεξίπησζε ηεο Ληβχεο, έμσ δειαδή απφ ηα ζχλνξα ηεο, δελ έθαλε ην ίδην κε ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ εμηξεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κέζα απφ απηά θαη
πνπ ε δξάζε ηνπο είρε, απφ κία νπηηθή γσλία, αθεηεξία ηελ ελ γέλεη εμσηεξηθή ηεο
πνιηηηθή. Όια απηά ζπλέβεζαλ, ελψ δελ είρε ζπκπιεξσζεί θαλ έλα έηνο απφ ηελ
πξνεγνχκελε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην Παξίζη. Σν λέν ζηνηρείν εθεί, ζε επίπεδν
αληηκεηψπηζεο ηεο απεηιήο, ήηαλ φηη ηηο επφκελεο εκέξεο ηεο επίζεζεο ζηνπο
δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ δελ πεξηπνινχζε κφλν ε Αζηπλνκία αιιά θαη ν Γαιιηθφο
ζηξαηφο, γεγνλφο πνπ αλακθηζβήηεηα ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε κίαο εμσηεξηθήο
απεηιήο αιιά θαη ζπλάκα ηα παξαδνζηαθά φξηα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
αζθάιεηαο λα επηθαιχπηνληαη. Καη αλ απηά ζπκβαίλνπλ ζην επίπεδν ελφο θξάηνπο
ηη ζπκβαίλεη ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ησλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ;
Δίλαη ζε ζέζε ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΝΑΣΟ λα δψζνπλ κηα ζπλεθηηθή
απάληεζε ζην λέν κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαη θαηά πφζν έρνπλ
ελζσκαηψζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο
αζθάιεηαο ζηηο πνιηηηθέο ηνπο;
Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δεκηνπξγήζεη
πνιηηηθέο, ζεζκνχο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηεο αζθάιεηα.
Σελ ίδηα ζηηγκή ην πεξηβάιινλ αζθαιείαο έρεη αιιάμεη ξηδηθά θαη δελ είλαη πιένλ
δπλαηφ λα γίλεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ηεο αζθάιεηαο εληφο θαη εθηφο ηεο
Δπξψπεο. πγθξνχζεηο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ έρνπλ ζπρλά δεπηεξνγελείο
επηπηψζεηο. Νέεο πξνθιήζεηο ζέηεη ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ε ηξνκνθξαηία, ην
δηεζλέο έγθιεκα θαη ην παξάλνκν εκπφξην. Ζ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ε αζθάιεηα
ησλ ζπλφξσλ, ε αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν δελ έρνπλ ακηγψο εζσηεξηθφ ή
εμσηεξηθφ

ραξαθηήξα.

Σελ ίδηα

ζηηγκή

ην

ζεζκηθφ

ράζκα

κεηαμχ

ησλ

δηαθπβεξλεηηθψλ θαη ππεξεζληθψλ αξκνδηνηήησλ ζηελ ΔΔ παξακέλεη ππαξθηφ.
Δηδηθά ε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή άκπλαο παξακέλεη ζηαζεξά ζηα ρέξηα
ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Αληίζεηα ζην επίπεδν ηνπ ΝΑΣΟ ε θαηάζηαζε
παξνπζηάδεηαη ζαθψο πην ζπλεθηηθή θπξίσο δηφηη ην ΝΑΣΟ πξνζαξκφδεηαη

-6ηαρχηεξα ζηα λέα δεδνκέλα θαη δείρλεη κεγαιχηεξε επειημία ζε επίπεδν ιήςεο
απνθάζεσλ.

Δθκεηαιιεπφκελν

ηα

δηδάγκαηα

απφ

ηηο

επηρεηξήζεηο

ηνπ

παξειζφληνο ζπγθέξαζε κε ηξφπν νιηζηηθφ ηηο έλλνηεο ηεο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο αζθάιεηαο.
Παξάιιεια ζε επίπεδν δηεζλψλ ζρέζεσλ ε ηζρχο ζπλερίδεη λα απνηειεί
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Σα θξάηε
πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα κέζα
ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αλαγθάδνληαη λα επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε
ηζρχνο ηελ νπνία ζεσξνχλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
επεκεξία θαη αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζην
ζηξαηεγηθφ

πεξηβάιινλ.

Αζθάιεηα

ζεκαίλεη

ζσξάθηζε

έλαληη

εμσηεξηθψλ

επηβνπιψλ, θηλδχλσλ θαη αζχκκεηξσλ απεηιψλ. Κπξίαξρνο ζηφρνο θάζε θξάηνπο
παξακέλεη ε θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηάο ηνπ, δειαδή ε επηβίσζε, ε δηαηήξεζε ηεο
εδαθηθήο ηνπ θπξηαξρίαο θαη ηεο εζληθήο ηνπ αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο. Σα
θπξίαξρα απηά αμηψκαηα ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε
ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο. Οη ζεζκηθέο
πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα δείρλνπλ
πφζν άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο είλαη νη έλλνηεο ηεο ηζρχνο θαη ηεο αζθάιεηαο. Σα
θξάηε ζπλάπηνπλ ζπκκαρίεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζε
επίπεδν ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ φπσο ε ΔΔ απνθιεηζηηθά ζηε βάζε
ζπκθεξφλησλ ηνπο.

Σν

Δπξσπατθφ

πκβνχιην

ζέζπηζε

ησλ

ηελ Δπξσπατθή

ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο (ΔΑ) ην Γεθέκβξην ηνπ 2003, θαζνξίδνληαο αξρέο θαη
ζαθείο ζηφρνπο γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο. πγθεθξηκέλα «εληφπηζε απεηιέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηα ζπκθέξνληά
ηεο» αλαγλψξηζε φηη «ηα ζπκθέξνληα ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο
ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο άκεζεο γεηηνλίαο ηεο» φξηζε σο ζπκθέξνλ ηεο «λα
δηνηθνχληαη θαιά νη ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηελ Έλσζε»

θαη ηέινο ζε φηη

αθνξά ην ΝΑΣΟ απνθαζίζζεθε λα εληζρπζεί ε ζηξαηεγηθή ζχκπξαμε κε ηελ ΔΔ
δηφηη «εμππεξεηεί ηα θνηλά ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο».
Ζ εξγαζία απηή εμεηάδεη νξηζκέλεο απφ ηηο ζεζκηθέο πξνζπάζεηεο πνπ
έρνπλ γίλεη γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πξνθιήζεσλ
αζθαιείαο ζηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ. ην πξψην θεθάιαην απνηππψλεηαη ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηφζν ζε επίπεδν ελλνηψλ φζν θαη ζε επίπεδν ζεσξηψλ ησλ

-7Γηεζλψλ ρέζεσλ. Αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο γεληθά αιιά θαη εηδηθφηεξα
απηέο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ
κεηαμχ ηνπο ζπλδέζκνπ. Δπίζεο εμεγεί ην πνηα ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ
ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε λα εξκελεχζεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην
αλαιχεηαη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ θαζεζηψο αζθαιείαο ηεο ΔΔ κε έκθαζε ζην
πσο νη δχν δηαζηάζεηο αζθαιείαο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ
θαηαγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεζκηθά εξγαιεία πνπ έρεη ζήκεξα ζηε δηάζεζε
ηεο ε ΔΔ αιιά θαη ην πνηα είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζεζκηθή

αληηκεηψπηζε

ησλ

δεηεκάησλ

αζθαιείαο.

ην

ηξίην

θεθάιαην

πεξηγξάθεηαη ην πψο ην ΝΑΣΟ έρεη αληαπνθξηζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδέζκνπ.
Αλαιχεηαη ε ζηξαηεγηθή αληίιεςε ηνπ ΝΑΣΟ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απαληά ζηηο
λέεο πξνθιήζεηο θαη απεηιέο θαζψο θαη νη λέεο πξνζεγγίζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ
έρεη αλαπηχμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή
βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηφζν ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη
ζην επίπεδν ηνπ ΝΑΣΟ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ
1.

H ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ
Ο φξνο «αζθάιεηα» είλαη γεληθφο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ εμσηεξηθή

αζθάιεηα δειαδή ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο
αθεξαηφηεηαο ελφο θξάηνπο φζν θαη ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, δειαδή ηελ δεκφζηα
ηάμε θαη ηελ θξαηηθή αζθάιεηα. Ζ αζθάιεηα θάζε θξάηνπο είρε αλαηεζεί ζεζκηθά
γηα ηελ κελ εμσηεξηθή αζθάιεηα ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, γηα δε ηελ εζσηεξηθή
αζθάιεηα, θπξίσο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Ζ έμαξζε ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ
απνθνξπθψζεθε ζηηο ΖΠΑ ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001 είρε ζαλ ζπλέπεηα, ε
ηξνκνθξαηία ηεο ζχγρξνλεο απηήο κνξθήο καδί θαη κε νξηζκέλεο κνξθέο ηνπ
δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο λα ππαρζνχλ ζηηο ιεγφκελεο «αζχκκεηξεο
απεηιέο». Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ην ζπλνιηθφ πιέγκα αζθάιεηαο αδπλαηνχλ
κε ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο ηνπο λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο απηέο απεηιέο κε ηα παξαδνζηαθά κέζα. Σν λέν απηφ
θαζεζηψο απεηιψλ επηβάιιεη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ αζθάιεηα λα κειεηνχλ
δηαξθψο ην θαηλφκελν, κεηαιιάζζνληαο ηε κνξθή ηνπο θαη ηηο ηαθηηθέο ηνπο ψζηε
λα κπνξνχλ λα είλαη επηρεηξεζηαθά απνηειεζκαηηθέο, ηφζν ζηελ πξφιεςε, φζν θαη
ηελ θαηαζηνιή ησλ αζχκκεηξσλ επηζέζεσλ.
Δπηπιένλ ηα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηφζν
ηηο «παξαδνζηαθέο» απεηιέο θαη ηνπο θηλδχλνπο φζν θαη ηηο λέεο «αζχκκεηξεο»
πξνθιήζεηο, θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ κηα ζηξαηεγηθή εζληθήο αζθάιεηαο, ε νπνία
ζα είλαη ηθαλή λα δηαρεηξηζηεί απηφ ην εμαηξεηηθά επξχ θάζκα απεηιψλ, θηλδχλσλ
θαη πξνθιήζεσλ, πνπ απεηινχλ φρη κφλνλ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ
νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πεξηβαιινληηθή ηνπο αζθάιεηα, αιιά θαη ηελ αηνκηθή
αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ηνπο. Ζ ηειεπηαία απηή παξαηήξεζε αλαδεηθλχεη ηελ έλλνηα
ηεο «αλζξψπηλεο αζθάιεηαο», ε νπνία –ρσξίο λα ππνηηκά ηελ ζπιινγηθή
ππνρξέσζε θαη πξνζπάζεηα ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο λα δηαθπιάμνπλ ηελ
αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε μέλε επηβνπιή— ηνλίδεη ηελ
αλάγθε θαηνρχξσζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αζθάιεηαο θαη ειεπζεξίαο απφ άκεζεο
ή έκκεζεο απεηιέο βίαο, ηεο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ηνπο θαη ηνπ δηθαηψκαηφο
ηνπο λα δνπλ ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζθαιίδεη ηα βαζηθά αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα (Λάγγαξεο, 2014). Καηά ζπλέπεηα

ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ζηνλ

ζχγρξνλν θφζκν δηεπξχλεηαη, θαη ηα δεηήκαηα εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο

- 10 αζθάιεηαο δηαζπλδένληαη. Καζψο δε νη λέεο απεηιέο έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο εζληθέο
πνιηηηθέο αζθάιεηαο αλαπνηειεζκαηηθέο θαη έρνπλ απμήζεη ηελ απφζηαζε απφ ηηο
παξαδνζηαθέο γξαθεηνθξαηηθέο ιχζεηο ζα πξέπεη νη ππεχζπλνη θνξείο λα
ζπληνλίδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη ε δξάζε ηνπο λα

θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ

ζχγρξνλσλ απεηιψλ θαη πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο.
Ωο εθ ηνχηνπ ηα θξάηε, ην έλα κεηά ην άιιν, αλαζεψξεζαλ ηα Γφγκαηα ηεο
Δζληθήο Αζθαιείαο θαη ησλ Ακπληηθψλ πζηεκάησλ ηνπο, γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ
ζε απηά θαη ηηο λέεο απεηιέο νη νπνίεο απνηππψλνληαη σο εμήο1:
- Ζ ηξνκνθξαηία ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο, επηδεηθλχεη κηα πιήξε
απαμίσζε γηα ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο. Ζ παγθφζκηα
εκβέιεηά ηεο, νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηέο ηεο, ε ηθαλφηεηά ηεο γηα ζηξαηνιφγεζε
κέζσ ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηεο πξνπαγάλδαο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη νη δηάθνξνη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, θαζηζηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία κηα ζεκαληηθή θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε απεηιή.
- Ζ βαξχηεηα ηνπ ζνβαξνχ θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο απμάλεηαη
ζπλερψο. ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ έρεη ηελ ηάζε λα εκθαλίδεηαη εθεί πνπ κπνξεί
λα απνθνκίζεη ην κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο κε ηνλ ειάρηζην θίλδπλν,
αλεμαξηήησο ζπλφξσλ. Σν ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ε
εκπνξία αλζξψπσλ, ε παξάλνκε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, ην ιαζξεκπφξην φπισλ,
ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ, ε παηδηθή πνξλνγξαθία, ηα βίαηα
εγθιήκαηα, ην μέπιπκα ρξεκάησλ θαη ε απάηε σο πξνο ηα έγγξαθα απνηεινχλ
κφλν νξηζκέλνπο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ην νξγαλσκέλν
θαη ζνβαξφ έγθιεκα. Δπηπξνζζέησο, ε δηαθζνξά απεηιεί ην ππφβαζξν ηνπ
δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.
- Σν έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν απνηειεί παγθφζκηα, δηαζπλνξηαθή θαη
αλψλπκε απεηιή ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγεί
πνιιέο επηπξφζζεηεο πξνθιήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ.

1 Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/borde
r_and_security_el.pdf

- 11 - Σν δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα θαη ην έγθιεκα θαηά ηεο μέλεο πεξηνπζίαο πνπ
ζπρλά νθείινληαη ζε ζπκκνξίεο, έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
ησλ αλζξψπσλ ζηελ Δπξψπε.
- Οη θπζηθέο θαη νη αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο, φπσο νη ππξθαγηέο, νη
ζεηζκνί, νη πιεκκχξεο θαη νη θαηαηγίδεο, νη ιεηςπδξίεο, νη ελεξγεηαθέο ειιείςεηο θαη
νη ζεκαληηθέο βιάβεο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ
ζέηνπλ πξνθιήζεηο αθεξαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο.
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ δελ είλαη κφλν επζχλε θαη έξγν
ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, αιιά επηπιένλ, απαηηνχληαη εληαίεο δξάζεηο φισλ ησλ
ηνκέσλ ηνπ επξχηεξνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. ηε λέα απηή θαηάζηαζε πνπ έρεη
δηακνξθσζεί νη ξφινη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ, δηαθνξνπνηνχληαη
(Λάγγαξεο, 2014). Καηά ζπλέπεηα ην λέν πεξηβάιινλ απαηηεί Έλνπιεο Γπλάκεηο
κε ηθαλφηεηεο αλάιεςεο επηρεηξήζεσλ θαη ζε επίπεδν εζσηεξηθήο αζθάιεηαο
(φπσο έγηλε γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνπ 2004
ζηελ Αζήλα). Καηά ηελ ίδηα έλλνηα ηα ψκαηα Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ
λα αλαιάβνπλ επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ «αζχκκεηξσλ» εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαη
ηηο νπνίεο ζα ζπληνλίδεη έλαο ππεχζπλνο θξαηηθφο κεραληζκφο εμεηδηθεπκέλνο ζε
ζέκαηα αζθαιείαο, απηνπξνζηαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Οινθιεξψλνληαο
θαη θαζψο ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη δηεχξπλζε ησλ φξσλ, ζηε ζπλέρεηα
αλαιχνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν νη έλλνηεο ηε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
αζθάιεηαο αιιά θαη ν ζχλδεζκνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπο.
2.

H ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
Ωο εζσηεξηθή αζθάιεηα κπνξεί λα νξηζηεί ην ζθέινο ηνπ ηνκέα αζθαιείαο

εθείλν πνπ αθνξά ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη έρεη
άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή αζθάιεηα ηνπ πνιίηε, δειαδή ηε δεκφζηα
αζθάιεηα. Ζ απνζηνιή απηή έρεη αλαηεζεί ζεζκηθά ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαηά
θχξην ιφγν θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο ινηπέο αξρέο (Ππξνζβεζηηθή,

Ληκεληθφ,

Σεισλεία).
Ζ δεκφζηα αζθάιεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θξάηνπο δηθαίνπ θαη κε ηηο
θαηαθηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Οξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα
επηβάιιεη ην ζεβαζκφ ζηελ έλλνκε ηάμε θαη λα εδξαηψζεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
έλα αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη ζηγνπξηάο γηα ηελ αζθαιή άζθεζε ησλ

- 12 δηθαησκάησλ. Γη απηφ ηνλ ιφγν ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία κηα ζπλεζηζκέλε κνξθή
είλαη ν θφβνο κπξνζηά ζην έγθιεκα, θαζψο απηφ απνηειεί κία απφ ηεο πεγέο
θηλδχλνπ ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αγαζψλ ηνπ αηφκνπ. (Παπαζενδψξνπ,
2005). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε δηαδηθαζία εκθάληζεο λέσλ θηλδχλσλ γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ δεκφζηα αζθάιεηα επηηαρχλζεθε ζπκβάιινληαο
έηζη ζηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θφβνπ. πλεπψο κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη σο θνξείο φιν ην
θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ην δνκνχλ. Πνιηηηθνί νηθνλνκηθνί,
ζηξαηησηηθνί ζεζκνί, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλα δίθηπν παξεκβάζεσλ ζε πνιιά
θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο
πξφιεςήο ηεο, φζν θαη ζην κεκνλσκέλν έγθιεκα θαη ηεο πξφιεςήο ηνπ. Κχξηνο
θνξέαο πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ειεπζεξίσλ θαη δηθαησκάησλ,
ηεο δηαηήξεζεο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ελφο δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο είλαη ε
αζηπλνκία δξψληαο πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά.(Ξππνιηηάθεο, 2009)
Παξάιιεια ην νξγαλσκέλν έγθιεκα είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ
δελ έιεηςε πνηέ απφ ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Απελαληίαο, παξαθνινπζεί ηηο
θνηλσληθέο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, αλαπξνζαξκφδεηαη ζπλερψο, κε
απνηέιεζκα ζε θάζε επνρή λα παξνπζηάδεηαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή θαη έληαζε,
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί , φηη νη ηξφπνη δξάζεο δηαθέξνπλ νπζησδψο
απφ εθείλνπο ησλ παιαηνηέξσλ επνρψλ. Παξάιιεια φκσο εκθαλίζηεθαλ θαη
εγθιήκαηα πνπ ηα θίλεηξά ηνπο απνξξένπλ απφ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ
έθεξαλ ζηελ θνηλσλία, νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη ε κεηαβηνκεραληθή ππξεληθή
επνρή πνπ δηαλχνπκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Αληίζηνηρα
ε αζηπλφκεπζε δηέξρεηαη κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηφκσλ
πνιηηηθψλ ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο
ζχγρξνλεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηηο απεηιέο θαηά ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο.
Απηέο νη αιιαγέο θαη θαηλνηφκεο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε ηέζζεξα
αιιεινζπλδεφκελα επίπεδα - πξνγξακκαηηθφ, δηνηθεηηθφ, ηερλνινγηθφ θαη
ζηξαηεγηθφ. ε πξνγξακκαηηθφ επίπεδν, είλαη ε αιιαγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ
κεζφδσλ θαη ρξήζεο κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηδησθφκελα
απνηειέζκαηα. ε δηνηθεηηθφ επίπεδν είλαη νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην πσο ε
αζηπλνκία πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ή πσο
ειέγρεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. ε ηερλνινγηθφ επίπεδν νη θαηλνηφκεο
δξάζεηο βαζίδνληαη ζηελ απφθηεζε θαη ρξήζε λέσλ εμνπιηζκψλ. Σέινο, ζην

- 13 ζηξαηεγηθφ επίπεδν είλαη ε αιιαγή ζηελ φιε θηινζνθία θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
Αζηπλνκίαο. Απηέο νη αιιαγέο αθνξνχλ ζε αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξσηεπφλησλ
ζηφρσλ ηεο αζηπλφκεπζεο, ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ, ηα κέζα ηα νπνία νη αζηπλνκηθνί
επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Λάγγαξεο, 2014). πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη, κε
κφλν φπιν ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία νη λέεο απεηιέο δελ κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ θαη πιένλ απαηηνχληαη λέεο δνκέο θαη εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχλ
λα ζπλδπάζνπλ ην ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμσηεξηθή αζθάιεηα ε νπνία ζα αλαιπζεί
ακέζσο κεηά.
3.

H ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
Ζ εμσηεξηθή αζθάιεηα ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ

πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ ζπκθεξφλησλ ελφο θξάηνπο. Απνηειεί ζεζκφ ηνπ
δεκνζίνπ δηθαίνπ δηφηη αληηπξνζσπεχεη έλα πεδίν πνπ δηέπεηαη απφ θαλφλεο
δηθαίνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπληεηαγκέλε ιεηηνπξγία ζεζκψλ ηεο θξαηηθήο
εμνπζίαο. Δπηβάιιεη ηελ νξγαλσκέλε αληίδξαζε απέλαληη ζηελ απεηιή, ηελ
ελνπνίεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ επηκέξνπο αξκνδηνηήησλ θαη ρεηξηζκψλ θαζψο θαη
ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζπλνιηθά. Ζ

απεηιή αμηνινγείηαη

βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ ζπλζεθψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο πεξί ππαξθηψλ
άκεζσλ ή πηζαλψλ απεηιψλ θαηά ηε θπξηαξρίαο, αθεξαηφηεηαο θαη εηξήλεο.
πληζηά έλαλ ζεζκφ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ν νπνίνο ζπγθξνηείηαη ζε εμσηεξηθέο
θαη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο. Γηαθνξνπνηείηαη σζηφζν, κε ηελ εζσηεξηθή δεκφζηα
ηάμε κε βάζε ζην ζεκείν ηνπ φηη, ελψ ε δεκφζηα ηάμε αθνξά ζηελ απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην χληαγκα θαη
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε Δζληθή αζθάιεηα έρεη σο αληηθείκελν ηε ζέζε ηεο
ρψξαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε νπνία πέξα απφ ηηο δηκεξείο ζρέζεηο
πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζεζκνχο θαη νξγαλψζεηο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.
Σέινο

απαηηεί

ζπληνληζκφ

ησλ

πνιηηηθψλ,

νηθνλνκηθψλ,

θνηλσληθψλ

θαη

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαηά ησλ ππαξθηψλ ή πηζαλψλ απεηιψλ πνπ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα θαη εηξήλε ηεο πνιηηείαο. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηξαηνχ θαη ζε ζέκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ εζληθή άκπλα.
(Κνξφληδεο, 2015)

- 14 Ζ εμσηεξηθή αζθάιεηα είλαη έηζη ζπλδπαζκέλε κε θαηαζηάζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη νη νπνίεο ζεκειηψλνπλ έλα ζχζηεκα
ακνηβαίαο ζπιινγηθήο αζθάιεηαο. πλεπψο, νη απεηιέο ζε βάξνο ηεο εζληθήο
αζθάιεηαο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο
αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ζε απεηιέο θαηά ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
γεληθφηεξα. Δίλαη έλλνηαο επξχηεξε απφ απηή ηεο άκπλαο. Έηζη πξνθχπηεη φηη ε
εζληθή αζθάιεηα είλαη δήηεκα πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ θνξέσλ ηεο
θπβέξλεζεο. Απηνλφεηα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
ζπληνληζηηθνχ αιιά θαη θπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα βνεζά ηνλ Πξσζππνπξγφ ή
ηνλ Πξφεδξν ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν φξγαλν απηφ ζα πξέπεη λα
έρεη ζρεηηθή απηνλνκία θαη επειημία. Έηζη παξαηεξείηαη ε γέλλεζε ελφο ζεζκνχ κε
ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο. Ο ελ ιφγσ ζεζκφο
παξαηεξείηαη ζε ρψξεο φπσο ην Ηζξαήι, ΖΠΑ θαη ηελ Σνπξθία (Κνξφληδεο, 2015).
ηελ έλλνηα ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο εκπίπηεη ν ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο
ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ράξαμε θαη ρεηξηζκφο ηεο πνιηηηθήο. Απαξαίηεην
ζηνηρείν είλαη ν ειεγθηηθφο ξφινο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ
δπλακηθνχ ηεο πνιηηείαο, ηνπ ζηξαηνχ, ηεο εζληθήο άκπλαο , ησλ θαηαζηαιηηθψλ
δπλάκεσλ, θαζψο θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη απηήο
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο άκπλαο θαη θπξίσο ηνπ ζηξαηνχ. Δηδηθφηεξα νη
Έλνπιεο Γπλάκεηο ζπγθξνηνχλ κία ππεξεζία ηνπ θξάηνπο, ε νπνία δηέπεηαη απφ
ηνπο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ηζρχνπλ
ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο. Ζ ακπληηθή πνιηηηθή θαη ν ξφινο ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ελψ ε δξάζε ηνπο ηειεί
ππφ ηνλ ζπλερή θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ εγθξίλεηαη απφ ηε Βνπιή θαη πινπνηείηαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Κξάηνπο ελψ ε εγεζία ηνπο επηιέγεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε. Σέινο νη
ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο ρψξαο θαη νη ζρεηηθέο κε ηε δξάζε ηνπο απφξξεηεο
επηρεηξήζεηο ηεινχλ ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο
θνηλνβνπιεπηηθήο ηεο επζχλεο. (Κνξφληδεο, 2015)

4.

Ο ΤΝΓΔΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
Οη πφιεκνη ζηα Βαιθάληα ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο

ηεο ελδέθαηεο επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηηο ΖΠΑ, νη πιεκκχξεο ζηελ Κεληξηθή

- 15 Δπξψπε ην 2002, νη ηξνκνθξαηηθέο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζηε Μαδξίηε ζηηο 11
Μαξηίνπ 2004 θαη ζην Λνλδίλν ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2005 αιιά θαη νη πξφζθαηεο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην απνηεινχλ θξίζεηο
πνπ επηβεβαηψλνπλ ην ζχλδεζκν ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο.
Σν ζνθ πνπ πξνθαιείηαη απφ επηζέζεηο φπσο απηέο θαζηζηνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ
εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αζθάιεηαο πνιχ πην απηή θαη επηβάιιεη ζε φινπο λα
θαηαλνήζνπλ φηη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αζθάιεηα απνηεινχλ πιένλ έλα εληαίν
ζχλνιν θαη φρη ρσξηζηέο δηαζηάζεηο. Δπηπιένλ νη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο ηεο
αζηάζεηαο θαη ζπγθξνχζεσλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν
επεξεάδνπλ ηα Δπξσπατθά έζλε. Τπάξρεη κηα άκεζε ζρέζε, γηα παξάδεηγκα,
κεηαμχ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη άιισλ κνξθψλ
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο κε αζηαζείο ρψξεο θαη πεξηνρέο, ηδίσο ζηε Μέζε
Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή. (Schroeder 2013)
ε επίπεδν ζηξαηεγηθήο έρεη επαλεηιεκκέλα δηαηππσζεί ε αλάγθε γηα ηε
δηαζχλδεζε ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. Ζ πξψηε επίζεκε
αλαθνξά γηα ηε δηαζχλδεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο γίλεηαη ζην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε ην 1999, ζην θείκελν ζπκπεξαζκάησλ ηνπ
νπνίνπ αλαθέξεηαη φηη νη αλεζπρίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα δεηήκαηα
Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Γηθαηνζχλεο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη ζε
άιιεο πνιηηηθέο θαη αληηιήςεηο. Γφζεθε έηζη ην έλαπζκα γηα ηελ ζπκπεξίιεςε
δεηεκάησλ

εζσηεξηθήο

αζθάιεηαο

ζηνλ

θαζνξηζκφ

άιισλ

πνιηηηθψλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο. ε απηήλ ηε ινγηθή, ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Φέηξα ην 2000 δηακφξθσζε έλαλ θαηάινγν
πξνηεξαηνηήησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ν νπνίνο ζεκεηψλνληαο φηη κεγάιν κέξνο
ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη
Γηθαηνζχλεο, πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη άξα ρξήδνπλ αληίζηνηρεο
αληηκεηψπηζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο
κεηαλάζηεπζεο πξνβιέπεη ηελ αλάγθε ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ
θαη ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ επαλέθδνζεο κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε εηδηθψλ
εγθιεκάησλ, φπσο: ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ε δηαθζνξά, ην
εκπφξην αλζξψπσλ θαη ε δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ κε κε ζηξαηησηηθά κέζα θαη θπξίσο ζηνλ
ηνκέα ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πεξηνρέο ζπγθξνχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη
εθεί επδνθηκνχλ ηα πην πάλσ πξνβιήκαηα. (Μπέιινπ, 2014)

- 16 Ζ ζηελή δηαζχλδεζε ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αζθάιεηαο δελ θαίλεηαη
κφλν

ζην

δηαζπλνξηαθφ

ραξαθηήξα

ησλ

απεηιψλ

θαη

θξίζεσλ,

αιιά

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζε πξφζθαηεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή
Αζθάιεηαο (ΔΑ), ε νπνία εθδφζεθε ην 2003 θαη ηξνπνπνηήζεθε ην 2008,
επηζεκαίλεη φηη νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλεο. Οη πην δηαδεδνκέλεο πξνθιήζεηο αζθαιείαο ζήκεξα - ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ησλ επάισησλ θξαηψλ θαη ηεο
δηάδνζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (ΟΜΚ) - είλαη δχζθνιν λα
ηαμηλνκεζνχλ είηε σο εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξφθιεζε αζθαιείαο. Οη
πξνθχπηνπζεο απεηιέο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ εζσηεξηθνχο ή
εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο αζθάιεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απνκφλσζε. ε
απάληεζε ζε απηφ ην νινέλα θαη πην ζχλζεην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, έρεη απφ
θαηξφ ηνληζηεί

ε αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ νινθιεξσκέλεο θαη νξηδφληηεο

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνρή αζθάιεηαο. Ζ ζπγρψλεπζε ηεο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο αζθάιεηαο, σζηφζν, είλαη κφλν έλα ηκήκα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ
αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ Δπξψπε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ
θφζκνπ. Οη νινέλα θαη πην πνιχπινθεο πξνθιήζεηο ηεο αλνηθνδφκεζεο θξαηψλ
κεηά απφ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηα ζελάξηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ έρνπλ
νδεγήζεη ζηελ εθπφλεζε εμεηδηθεπκέλσλ εγρεηξηδίσλ ηφζν ζε ζηξαηησηηθφ φζν θαη
ζε πνιηηηθφ επίπεδν. ηελ ΔΔ, ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ηξφπνπ θαη ε
ζπλαίλεζε ζην φηη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ε αλάπηπμε είλαη έλλνηεο αιιειέλδεηεο
θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ παξάιιεια ζπλέβαιε πεξαηηέξσ ζηε κεηαηξνπή
ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηθψλ αζθαιείαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπγρψλεπζε
ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη ε νινθιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ
αζθάιεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο είλαη νπζηαζηηθά νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο.
Καη νη δχν ζπδεηήζεηο ζπγθιίλνπλ γχξσ απφ ην εξψηεκα ηνπ πψο κπνξνχλ λα
ιπζνχλ εμαηξεηηθά πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ ακθηζβεηνχλ ηα ππάξρνληα
κνληέια ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. (Schroeder, 2013)

5.

ΣΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΥΔΔΙ
Καζφζνλ φιεο νη ζεσξίεο ηεο επηζηήκεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ νη εξκελείεο

δειαδή ησλ δηεζλψλ θαηλνκέλσλ ζηεξίδνληαη ζε κία ζεψξεζε ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζα
απνηειέζεη ηε βάζε ηε παξνχζα εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Καζεγεηή δηεζλψλ

- 17 ζρέζεσλ Ζιία Κνπζθνπβέιε νη ζεσξήζεηο είλαη «νκαδνπνηήζεηο αμησκάησλ πνπ
εθθξάδνπλ δνγκαηηθά απφςεηο πεξί ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Ζ επηινγή ηεο
θαηάιιειεο ζεψξεζεο γίλεηαη αθελφο ππνθεηκεληθά κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηηο
γλψζεηο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή θαη αθεηέξνπ αληηθεηκεληθά
κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηεο ππφ εμέιημε εξγαζίαο». (Κνπζθνπβέιεο, 2000) Γηα ηελ
επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεψξεζεο είλαη εχθνιν λα απνθιεηζηεί ε καξμηζηηθή
ζεψξεζε θαζψο απνδέρεηαη σο θηλεηήξηα δχλακε ηε ηζηνξίαο ηελ πάιε ησλ
ηάμεσλ ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο έλαληη ησλ
ζχγρξνλσλ απεηιψλ ζεσξψληαο φπσο θαη γηα άιια ζέκαηα φηη απνξξένπλ απφ
ηελ επξχηαηε αληηπαξάζεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κε ην ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα.
Ζ πινπξαιηζηηθή ζεψξεζε νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηηο αθφινπζεο
ππνζέζεηο: Πξψηνλ ην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα δελ επεξεάδεη ηελ θξαηηθή
ζπκπεξηθνξά. Γεχηεξνλ ην θξάηνο ζηε δηεζλή πνιηηηθή παίδεη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ
ξφιν απφ ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ηνπο
δηεζλείο νξγαληζκνχο. Σξίηνλ ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο
ησλ θξαηψλ ελψ ν ζηξαηησηηθφο ηνκέαο έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα. Σέινο ηα θξάηε
νθείινπλ λα παξακεξίζνπλ ηε γεσπνιηηηθή θαη ηνλ αληαγσληζκφ πξνρσξψληαο ζε
ζπλεξγαζία. (Jackson θαη Sorensen, 2006)
χκθσλα κε ηνπο θηιειεχζεξνπο ηδεαιηζηέο ε δεκνθξαηία εθηνπίδεη ηνλ
πφιεκν. Ζ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ησλ θξαηψλ, ε ελδπλάκσζε ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ θαη ε δεκηνπξγία θαζεζηψησλ αζθαιείαο επηθέξεη εηξεληθή επίιπζε
ησλ δηαθνξψλ. Οη δεκνθξαηηθέο ρψξεο δελ πνιεκνχλ γηαηί αληηκεησπίδνπλ ηα
ζέκαηα κε δηάινγν, δηαίξεζε εμνπζηψλ, ζεκαζία θνηλήο γλψκεο (ζεζκηθνί
παξάγνληεο) θαη ζπκβηβαζκφ, ζεβαζκφ αληηπάισλ θαη ππνρψξεζε (πνιηηηζκηθνί
παξάγνληεο). Ζ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία εθηνπίδεη ηνλ πφιεκν γηαηί αλ έλα θξάηνο
είλαη πινχζην ηφηε είλαη θαη ηθαλνπνηεκέλν κε ην status quo. Δπίζεο αλ εκπιαθνχλ
ζε πφιεκν κπνξεί λα θινληζηεί ε νηθνλνκία ηνπο, θαη ζπκπεξαζκαηηθά ε δηάιπζε
ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θξαηψλ έρεη κεγάιν θφζηνο. Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ ππνζηεξίδεη εηξήλε θαη φρη πφιεκν γηαηί ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ θξαηψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζέζνπλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζην δηεζλέο
ζχζηεκα. Οη δηεζλείο νξγαληζκνί επλννχλ ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε

- 18 εηξήλε δεζκεχεη ηα θξάηε λα ηηκσξήζνπλ φπνην απφ απηά ζεσξεζεί σο θίλδπλνο
γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη δηαηαξάδεη ην status quo. (Jackson θαη Sorensen, 2006)
Ζ ζεψξεζε ινηπφλ απηή δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα εξκελεχζεη ζην
ζχλνιφ ηνπο ηα ζχγρξνλα δεηήκαηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθαιείαο.
Παξφιν

πνπ

ηα

θξάηε

ζπλεξγάδνληαη

κέζσ

ησλ

δηεζλψλ

νξγαληζκψλ

εμαθνινπζνχλ λα ην πξάηηνπλ απνθιεηζηηθά ζηε βάζε εμππεξέηεζεο ησλ δηθψλ
ηνπ ζπκθεξφλησλ θαη κεηά απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Δπηπιένλ ε ζεψξεζε
απηή απνδέρεηαη έλα ιηγφηεξν αληαγσληζηηθφ θαη πην ζπλεξγαηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα
ζην νπνίν ππάξρνπλ ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη ζην νπνίν ε νηθνλνκία παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν. (Κνπζθνπβέιεο, 2000)
Απφ ηελ άιιε ε ζεψξεζε ηνπ θιαζηθνχ "ξεαιηζκνχ" ("Classical Realism")
νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξα αμηψκαηα: Πξψηνλ ηα θξάηε είλαη νη πην
ζεκαληηθνί (κνλαδηθνί γηα νξηζκέλνπο) παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Γεχηεξνλ ηα θξάηε απνηεινχλ νξζνινγηθέο θαη εληαίεο νληφηεηεο πνπ, ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε κία θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο, ππνινγίδνπλ ην θφζηνο θαη ην
φθεινο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπο επηινγψλ θαη επηδηψθνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ
θεξδψλ, ρσξίο λα πθίζηαηαη πάληα ε δπλαηφηεηα επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο
δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ηνπο επηινγέο ή ε δπλαηφηεηα λα ηηο επαλεθηηκήζνπλ
πιήξσο. Σξίηνλ ηα θξάηε επηδηψθνπλ ηελ ηζρχ, απνηηκνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε
φξνπο ηζρχνο θαη απνζθνπνχλ κέζσ απηήο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ "εζληθνχ
ζπκθέξνληνο". Σέηαξηνλ νη θαλφλεο δηθαίνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ
ηζρπξψλ, ελψ νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη θπξίσο νη ζπκκαρίεο δηαηεξνχληαη γηα φζν
πθίζηαληαη θνηλά ζπκθέξνληα θαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ ησλ θξαηψλ κειψλ.
Δμειηγκέλε κνξθή ηνπ «θιαζηθνχ» είλαη ν «δνκηθφο ξεαιηζκφο» ("Structural
Realism"), γλσζηφο σο «λενξεαιηζκφο» ("neorealism") πνπ δηακφξθσζε θπξίσο ν
Kenneth Waltz. Ο λενξεαιηζκφο, φπσο θαη ν ξεαιηζκφο, θαηαλνεί ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ θξαηψλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη θπξίσο αζθάιεηαο θαη άκπλαο,
απνδερφκελνο ηελ «πξνζσπνπνίεζε» ηνπ «ινγηθνχ» θξάηνπο θαη ηελ πξνυπνηηζέκελε θαη κε θαζνξηζκέλε γεληθή έλλνηα ηνπ «εζληθνχ ζπκθέξνληνο». Πξνζζέηεη
φκσο ηε δηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο άλαξρνπ θαη εθηφο πιαηζίσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ
ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ νη δηεξγαζίεο θαη δνκηθέο πηέζεηο
πξνζδηνξίδνπλ ηα ζπκθέξνληά ησλ θξαηψλ. (Κνπζθνπβέιεο, 2000)

- 19 Ζ ζεσξία απηή σζηφζν παξαγλσξίδεη άιινπο ζεκαληηθνχο παίθηεο ησλ
δηεζλψλ ζρέζεσλ πέξα απφ ηα θξάηε φπσο ηα άηνκα θαη νη κε θπβεξλεηηθνί ή
ππεξεζληθνί νξγαληζκνί. Σα θξάηε δελ βξίζθνληαη κφλν ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο
αιιά έρνπλ θαη θνηλά ζπκθέξνληα θαη ηεξνχλ θνηλνχο θαλφλεο πνπ ηνπο
απνδίδνπλ ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Ζ ζεψξεζε ινηπφλ απηή δελ
κπνξεί απφ κφλε ηεο λα εξκελεχζεη ην πιέγκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
αζθάιεηαο ζην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα. Απαηηείηαη ζπλεπψο έλαο ζπλδεηηθφο
θξίθνο πνπ ζα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο πινπξαιηζηηθήο θαη ξεαιηζηηθήο
ζεψξεζεο. Σνλ ξφιν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα έξρεηαη λα
ππνγξακκίζεη ν ηξνπνπνηεκέλνο δνκηθφο ξεαιηζκφο ε δεχηεξε θαηά ζεηξά
πξνζπάζεηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο ηνπ θιαζζηθνχ ξεαιηζκνχ κε δαλεηζκφ
ζηνηρείσλ πνπ έθαλε ν o Robert Keohane. Ο Keohane πξνηείλεη λα εμεηάζνπκε
πεξηζζφηεξν ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ππνζέηνληαο πξψηνλ φηη, νη θχξηνη
πξσηαγσληζηέο είλαη ηα θξάηε αιιά νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ επίζεο
θαη ζηνπο κε θξαηηθνχο θνξείο θαη δεχηεξνλ φηη, ε παξαδνρή ηνπ νξζνινγηζκνχ
δηαηεξείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αηεινχο πιεξνθφξεζεο. (Κνπζθνπβέιεο,
2000). πλεπψο πξνζδίδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ζεκαζία θαηά ηελ αλάιπζε
ζην ξφιν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ δηεζλψλ θαζεζηψησλ σο παξαγφλησλ
πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη ε ππφζεζε φηη νη
θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ πξνζδηνξίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο
δερφκελεο ηηο πηέζεηο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Σνλίδεη ηέινο ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα θξάηε. Ζ πην ζεκαληηθή εμ απηψλ είλαη ε χπαξμε
θνηλψλ

ζπκθεξφλησλ.

Αλ

ηα

θξάηε

έρνπλ

θνηλά

ζπκθέξνληα

δελ

ζα

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηα ζρεηηθά θέξδε. Όπνπ φκσο ππάξρεη αλππαξμία θνηλψλ
ζπκθεξφλησλ ηα θξάηε ζα είλαη αληαγσληζηηθά αλήζπρα θαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο νη
ζεζκνί δελ έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ πνιιά. (Jackson θαη Sorensen, 2006)
Πσο φκσο αθξηβψο ζπλδέεηαη ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο κε ηελ ζεσξία ησλ
δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη εηδηθφηεξα κε ηηο αξρέο ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ; Όπσο
αλαθέξεη ν θαζεγεηήο Γηεζλψλ ζρέζεσλ Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο θάζε αλεμάξηεηε
θνηλσλία, πξνβάιιεη εθ θχζεσο ηελ αμίσζε ηεο ζπιινγηθήο αζθάιεηαο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε ιακβάλνπλ θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα λα πξναζπίζνπλ ηελ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηνπο θπξηαξρία. ην πιαίζην απηφ επηρεηξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ δηεζλείο θαλνληζηηθέο δνκέο κε απνζηνιή θαη
αξκνδηφηεηα ηήξεζεο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ηνπο αζθάιεηαο. πιινγηθή
αζθάιεηα ζπλεπψο είλαη έλα είδνο δηεζλνχο δηαθπβέξλεζεο ζην φλνκα θαη πξνο

- 20 φθεινο ησλ θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο-εμσηεξηθήο
θπξηαξρίαο ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα απηφ αζθαιείαο ιακβάλεη είηε
ηελ άηππε κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ θνηλά απνδεθηνχ απφ
ηνπο εκπιεθφκελνπο είηε ιακβάλεη ηελ ζεζκηθή ηνπ κνξθή κέζσ ηνπ ΟΖΔ. ε θάζε
πεξίπησζε επηβεβαηψλεηαη ν θξαηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο,
δειαδή, ε χπαξμε θπξίαξρσλ θξαηψλ πνπ αμηψλνπλ ηζνηηκία κε ηα ππφινηπα
θξάηε θαη πνπ απαηηνχλ άιια θξάηε ή δηεζληθνί δξψληεο λα κελ επεκβαίλνπλ
δηαλεκεηηθά ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ππνζέζεηο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ππνζηεξίδνληαη
ή εθηεινχληαη δηεζλείο δξάζεηο πνπ πξνθαινχλ δηεζλείο αιιαγέο ζηελ ελδνθξαηηθή
ηάμε αδχλακσλ θξαηψλ αιιά θαη επξχηεξεο γεσπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ
σζηφζν εθπιεξψλνπλ εθήκεξα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα. Ζ φιε δνκή ελζαξθψλεη
έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ελδνθξαηηθήο δηθαηνζχλεο θαη δηαθξαηηθήο ηάμεο
(Ήθαηζηνο 2008). Ζ ελδνθξαηηθή ηάμε είλαη εθηθηή θαη λνκηκνπνηείηαη ιφγσ
χπαξμεο ζπλεθηηθψλ θνηλσληψλ ελψ ε δηαθξαηηθή ηάμε φπσο ηα ίδηα ηα θξάηε ηελ
νξίδνπλ θαη ηελ νξηνζεηνχλ ζηνπο δηεζλείο ζεζκνχο ζπιινγηθήο αζθάιεηαο είλαη
επηζπκεηή απφ φινπο ή ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κε εγεκνληθά θξάηε πνπ απνηεινχλ
θαη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. (Ήθαηζηνο 2008) Οη ζεζκηθέο ζπλεπψο
πξνζπάζεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα
ζήκεξα ζην επίπεδν ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο δελ
απνζπλδένληαη νχηε απφ ηνλ ζεκειηψδε θξαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο δηεζλνχο
δσήο νχηε απφ ηελ επηδίσμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ.
Δπηπιένλ δελ αθήλεηαη θαλέλα πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο σο πξνο ηνλ νξζνινγηθφ
ραξαθηήξα ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ. Σα θξάηε ζπλάπηνπλ ζπκκαρίεο θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζε επίπεδν ππεξεζληθψλ
νξγαληζκψλ φπσο ε ΔΔ ζηε βάζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηεο θαηνρχξσζεο
ηεο αζθάιεηαο ηνπο. Όπσο ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην ην Δπξσπατθφ
πκβνχιην ζέζπηζε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο (ΔΑ) ην Γεθέκβξην ηνπ
2003, θαζνξίδνληαο αξρέο θαη ζαθείο ζηφρνπο γηα ηελ πξναγσγή ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Δληνπίδνληαο ηηο απεηιέο θαη ηηο
πξνθιήζεηο γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ηα ζπκθέξνληά ηεο
ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο άκεζεο γεηηνλίαο ηεο
πξνρψξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ
αλαιπζνχλ ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην.

ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζα
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ο ΤΝΓΔΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗΝ ΔΔ
1.

ΒΑΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΔΔ
α.

Η Δςπωπαϊκή ηπαηηγική Αζθαλείαρ ηος 2003

Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Αζθαιείαο

παξνπζηάζηεθε ζην Δπξσπατθφ

ζπκβνχιην ηηο Θεζζαινλίθεο ζηηο 21 Ηνπλίνπ ηνπ 2003 κε ηίηιν «Μία αζθαιήο
Δπξψπε ζε έλα θαιχηεξν θφζκν» θαη εγθξίζεθε ζην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Γίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε ΔΔ απνηειεί θχξην παξάγνληα ζε δηεζλέο επίπεδν
θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε «λα κνηξαζηεί ηελ επζχλε γηα ηελ δηεζλή αζθάιεηα»
ηελ ζηηγκή πνπ «Δπξσπατθέο δπλάκεηο αλαπηχζζνληαη εθηφο Δπξψπεο κε
ζπρλφηεηα κεγαιχηεξε απφ φηη ζην παξειζφλ». Σν θείκελν ηεο ΔΑ πεξηιακβάλεη
ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο κε ηίηιν «Σν πεξηβάιινλ αζθαιείαο : Παγθφζκηεο
πξνθιήζεηο θαη θχξηεο απεηιέο» αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δηεζλνχο πεξηβάιινληνο αζθαιείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε πξνβιήκαηα φπσο ε
θηψρεηα θαη ε ππαλάπηπμε ζην Νφην ηνπ πιαλήηε, νη δηαθξαηηθέο θαη ελδνθξαηηθέο
ζπγθξνχζεηο ν κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ, ε εθηεηακέλε δηαθζνξά θαη ε
έιιεηςε ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ελψ παξάιιεια
θαηαγξάθνληαη πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα φπσο ην «θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ» θαη ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο.
ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ΔΔ, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη

«πην

πνηθηιφµνξθεο,

ιηγφηεξν

επδηάθξηηεο

θαη

ιηγφηεξν

πξνβιέςηµεο». Απηέο είλαη ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία, ε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο, νη πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ε απνζάξζξσζε ηνπ θξάηνπο θαη ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα. Δηδηθφηεξα ε ηξνκνθξαηία ραξαθηεξίδεηαη σο απμαλφκελε
ζηξαηεγηθή απεηιή γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε επηδηψθνληαο «λα ππνζθάςεη ηνλ
αλνηρηφ θαη αλεθηηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ». Αλαγλσξίδεηαη φηη ηα
ηξνκνθξαηηθά θηλήµαηα δηαζπλδένληαη µε ειεθηξνληθά δίθηπα, θαη είλαη δηαηεζεηµέλα
λα ρξεζηκνπνηνχλ απεξηφξηζηε βία θαη λα πξνθαινχλ αζξφα ζχµαηα. πλδένληαη,
µε ην βίαην ζξεζθεπηηθφ εμηξεµηζµφ θαη ηε δηάδνζε ησλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο, (ππξεληθά, βηνινγηθά, ρεκηθά θαη ξαδηνινγηθά φπια). Σα ηειεπηαία
ραξαθηεξίδνληαη σο δπλεηηθά ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ ΔΔ. Σν γεγνλφο φηη ε
Δπξψπε απνηεινχζε ήδε ζηφρν απηνχ ηνπ είδνπο ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ηηο

- 22 επξσπατθέο ρψξεο λα έρνπλ ήδε ηεζεί ζην ζηφραζηξν θαη δερηεί επηζέζεηο,
επέβαιιε ηελ αλάιεςε ζπλελλνεκέλεο επξσπατθήο δξάζεο. Ο ζπλδπαζκφο
«απνηπρεκέλσλ»

θξαηψλ

(failed

states)

θαη

νξγαλσκέλνπ

εγθιήκαηνο

ραξαθηεξίδεηαη σο κία εζσηεξηθή απεηιή κε ζεκαληηθή εμσηεξηθή δηάζηαζε : ε
δηαζπλνξηαθή δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, γπλαηθψλ, ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη φπισλ
ζπληζηά κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εγθιεκαηηθψλ ζπκκνξηψλ, κπνξεί
δε θαη λα έρεη δεζκνχο µε ηελ ηξνκνθξαηία.
ην δεχηεξν κέξνο ζέηνληαη ηξείο «ηξαηεγηθνί ηφρνη». Ζ αληηκεηψπηζε ησλ
απεηιψλ, ε νηθνδφκεζε ηεο αζθάιεηαο ζηε γεηηνληά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε
ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ηάμεο. ε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ
αλαθέξεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απαηηεί «έλα κίγκα ηθαλνηήησλ
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη αζηπλνκηθψλ, δηθαζηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη άιισλ
κέζσλ». Πξνβιέπεη ζεζκνζέηεζε κέηξσλ φπσο ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο,
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ζπκθσλία ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο µε ηηο ΖΠΑ θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πξνβιέπνληαη πνιηηηθέο
θαηά ηεο δηάδνζεο ησλ φπισλ καδηθνχ νιέζξνπ φπσο ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, γηα απζηεξφηεξνπο ειέγρνπο επί ησλ
εμαγσγψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξάλνκσλ απνζηνιψλ θαη πξνκεζεηψλ. ηα
απνζαζξσκέλα θξάηε, απαηηνχληαη ηφζν ζηξαηησηηθά κέζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο ηάμεο, φζν θαη αλζξσπηζηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άκεζεο θξίζεο. Γηα ηηο
πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο αλαδεηνχληαη πνιηηηθέο ιχζεηο, ζηε κεηαζπγθξνπζηαθή
θάζε αιιά κε ζπλδπαζκφ ζηξαηησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σα νηθνλνκηθά
κέζα εμππεξεηνχλ ηελ αλαζπγθξφηεζε, ε δε µε ζηξαηησηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ
βνεζά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
αζηπλφκεπζε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δειψλεη ηελ πξφζεζε ηεο λα αληηκεησπίζεη
πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη λα βνεζήζεη ηα απνζαζξσκέλα θξάηε φπσο νη
ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ ην Αθγαληζηάλ θαη ε Λ. Γ. ηνπ Κνγθφ. Ζ απνθαηάζηαζε
ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζηα Βαιθάληα, ε πξναγσγή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε
εμαζθάιηζε ζηηο εθεί αζηπλνκηθέο αξρέο ηεο ηθαλφηεηαο θαηαπνιέκεζεο ηνπ
νξγαλσκέλνπ

εγθιήκαηνο

ζεσξείηαη

σο

ν

πην

απνηειεζκαηηθφο

ηξφπνο

αληηκεηψπηζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο κέζα ζηελ Έλσζε.
Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο αζθάιεηαο ζηε γεηηνληά ηεο ε ΔΔ
αλαγλσξίδεη φηη δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο λα δεκηνπξγεζνχλ µε λέεο
δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ζηελ Δπξψπε. Αληίζεηα, είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο λα

- 23 δεκηνπξγεζεί ζηα αλαηνιηθά θαη κεζνγεηαθά ηεο ζχλνξα έλαο δαθηχιηνο ρξεζηά
θπβεξλψκελσλ ρσξψλ θαη λα αλαπηπρζνχλ αξκνληθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο.
Δθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Νφηηνπ Καπθάζνπ
θαη γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο αξαβντζξαειηλήο ζχγθξνπζεο, ν νπνίνο απνηειεί
ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξψπε θαζψο ρσξίο απηήλ αλαγλσξίδεηαη φηη
δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο.

Σέινο αλαγλσξίδεηαη φηη ηα ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο

Έλσζεο επηβάιινπλ ζπλερή δέζκεπζε κε ηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη µε ηνπο
Μεζνγεηαθνχο εηαίξνπο, µέζσ απνηειεζκαηηθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Βαξθειψλεο.
ε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ηάμεο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε κηαο
ηζρπξφηεξεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, εχξπζκα ιεηηνπξγνχλησλ δηεζλψλ ζεζκψλ θαη
κηαο δηεζλνχο ηάμεο βαζηζκέλεο ζε θαλφλεο. Δπηπιένλ ζηφρνο είλαη λα κπνξνχλ νη
δηεζλείο νξγαληζκνί, θαζεζηψηα θαη ζπλζήθεο λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα. Δπηπιένλ
δειψλεηαη ε πξφζεζε αλάιεςεο δξάζεο φηαλ παξαβηάδνληαη νη θαλφλεο ηνπο.
Δμέρνπζα ζέζε ιακβάλεη ε δηαηιαληηθή ζρέζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο
αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο κε ζεκαληηθφηεξε έθθξαζε ην
ΝΑΣΟ.
ην ηξίην κέξνο κε ηίηιν «Δπηπηψζεηο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ Δπξψπε»
αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ν δηεζλήο ξφινο θαη νη ζηξαηεγηθνί αληηθεηκεληθνί ζθνπνί
ηεο ΔΔ. Αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ε ΔΔ λα γίλεη πην δξαζηήξηα κε κεγαιχηεξεο
ηθαλφηεηεο εληζρχνληαο ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο ζηελ επηδίσμε ησλ
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο. Πεξηζζφηεξν δξαζηήξηα ζεκαίλεη

αλάπηπμε ηνπ

πιήξνπο θάζκαηνο ησλ κέζσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη πξφιεςεο ζπγθξνχζεσλ,
ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ δπλακηθψλ απεηιψλ θαζψο θαη
ζηξαηεγηθή λννηξνπία πνπ λα πξνσζεί ηελ έγθαηξε, γξήγνξε, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη
ζηηβαξή

επέκβαζε.

Μεγαιχηεξεο

ηθαλφηεηεο

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη κεηαηξνπή ησλ
επέιηθηεο θαη επθίλεηεο δπλάκεηο πνπ ζα ηηο

ζεκαίλεη

απνηειεζκαηηθή

ελφπισλ δπλάκεσλ ζε πην
θαηαζηήζνπλ ηθαλέο λα

αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο απεηιέο, θαζψο θαη κεγαιχηεξεο δηπισκαηηθέο ηθαλφηεηεο
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπλδπάδεη ηα κέζα ησλ θξαηψλ-κειψλ µε εθείλα
πνπ δηαζέηνπλ ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο. Δπηπιένλ ζην επξχ θάζκα απνζηνιψλ

- 24 ζπκπεξηιακβάλνληαη θνηλέο επηρεηξήζεηο αθνπιηζκνχ, ππνζηήξημε ηξίησλ ρσξψλ
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο. Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία απνηειεί αλαγθαηφηεηα ηφζν κέζσ ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ φζν θαη κέζσ ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο.
Αλαληηθαηάζηαηε ζέζε θαηέρεη ε δηαηιαληηθή ζρέζε κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο
θαη ηζφξξνπεο εηαηξηθήο ζρέζεο µε ηηο ΖΠΑ. Δπηπιένλ επηδίσμε απνηειεί ε
δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ µε ηε Ρσζία, θαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ
εηαηξηθψλ ζρέζεσλ µε ηελ Ηαπσλία, ηελ Κίλα, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Ηλδία, θαζψο θαη
µε φζεο άιιεο ρψξεο ζπκκεξίδνληαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο ΔΔ θαη είλαη
δηαηεζεηκέλεο λα αλαιάβνπλ δξάζε πξνο ππνζηήξημή ηνπο.
β.

Η Έκθεζη ηος 2008 για ηη Δςπωπαϊκή ηπαηηγική Αζθαλείαρ.

Ζ έθζεζε ηνπ 2008 δελ αληηθαζηζηά ηελ ΔΑ, αιιά ηελ εληζρχεη θαη παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ νη επηδφζεηο ζηελ πξάμε θαη λα εληνπηζηνχλ ηα
κέηξα πνπ πξέπεη ιεθζνχλ γηα λα βειηησζεί ε εθαξκνγή ηεο. Καηαξρήλ
ηεξαξρνχληαη νη απεηιέο αζθάιεηαο σο εμήο:
1)

Γηαζπνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο

2)

Σξνκνθξαηία θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα

3)

Απεηιέο ζηνλ θπβεξλνρψξν (cyber security)

4)

Δλεξγεηαθή αζθάιεηα

5)

Κιηκαηηθή αιιαγή

ε φηη αθνξά ηελ δηάδνζε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ θξάηε θαη
ηξνκνθξάηεο ηελ νπνία ε ΔΑ ραξαθηήξηζε σο «δπλεηηθά ηε κεγαιχηεξε απεηιή
γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ΔΔ» επηζεκάλζεθε φηη θίλδπλνο απηφο απμήζεθε θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία, αζθψληαο πίεζε ζην πνιπκεξέο πιαίζην. ην πιαίζην απηφ ε
ΔΔ ππήξμε πνιχ δξαζηήξηα, ηφζν ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ θφξνπκ, βάζεη ηεο
ζηξαηεγηθήο γηα ηα ΟΜΚ, ε νπνία ζεζπίζηεθε ην 2003, φζν θαη ζηε πξψηε γξακκή
ησλ δηεζλψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο
ηνπ Ηξάλ. Ζ ηξαηεγηθή απηή εζηηάζηεθε ζηελ πξφιεςε, κε ηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ
ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ θαζψο θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο θαη
πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο γηα ηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο λα
πξνιακβάλνπλ ηε δηάδνζε ησλ ΟΜΚ. Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαγλσξίζηεθε φηη ζα
πξέπεη λα δηαηεξεζεί αλαιακβάλνληαο πνιηηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξάζεηο.

- 25 Αλαγλσξίζηεθε

ε

αλάγθε

αλάιεςεο

επηπιένλ

κέηξσλ

φπσο

ε

θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δηάδνζεο ΟΜΚ, κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ πξνζηαζία απφ βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δηάδνζεο
ησλ θνξέσλ, ηδίσο δε ησλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ. Δπηπιένλ ηνλίζηεθε φηη ζα
πξέπεη λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα πνιπκεξή ζπλζήθε πνπ ζα
απαγνξεχεη ηελ παξαγσγή ζράζηκνπ πιηθνχ γηα ππξεληθά φπια. ε φηη αθνξά ηελ
Σξνκνθξαηία θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα αλαγλσξίζηεθε ε πξφνδνο φζνλ αθνξά
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δχν απηψλ πξνβιεκάησλ, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο
Υάγεο ηνπ 2004, θαη ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ ηνκέα
Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 2005. Με ηνλ ηξφπν απηφ
δηεπθνιχλζεθε ε δηεμαγσγή δηαζπλνξηαθψλ εξεπλψλ θαη ν ζπληνληζκφο ηεο
δίσμεο. Δληνπίζηεθε ε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ζεκαληηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, ηδίσο δε εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηε
ρξήζε ρεκηθψλ, αθηηλνινγηθψλ, ππξεληθψλ θαη βηνινγηθψλ πιηθψλ, αιιά θαη ε
αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο θαη άιισλ ελεξγεηψλ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο,

ηελ

θαηαπνιέκεζε

ηεο

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο

θαη

ηεο

ζηξαηνιφγεζεο ηξνκνθξαηψλ. Όζνλ αθνξά ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, αλαθέξεηαη
ε πξφζεζε λα εληζρπζνχλ νη ζπκπξάμεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη ηνπο βαζηθνχο
εηαίξνπο, ε αληηηξνκνθξαηηθή ζχκπξαμε κε ηηο ΖΠΑ, κεηαμχ άιισλ ζηνλ ηνκέα ηεο
αληαιιαγήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ εηαίξσλ ηεο Νφηηαο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Ωζηφζν ζε φηη αθνξά ηελ ζχλδεζε
ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο αζθάιεηαο πνπ είρε επηζεκαλζεί
ζηελ ΔΑ ηνπ 2003 αλαγλσξίζηεθε φηη ε πξφνδνο ππήξμε αξγή θαη αλεπαξθήο θαη
απαηηείηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο, κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη επειημία κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν.
ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν ζεκεηψλεηαη ε ζπκβνιή ηεο
ηξαηεγηθήο γηα Αζθαιή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ε νπνία ζεζπίζηεθε ην 2006,
θαη θαιχπηεη ην έγθιεκα πνπ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν. Ωζηφζν, νη επηζέζεηο θαηά
ηδησηηθψλ ή θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ
πξνζέδσζαλ ζηε ζηξαηεγηθή απηή κηα λέα δηάζηαζε, σο δπλεηηθνχ λένπ
νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ φπινπ. Αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε
ελίζρπζεο ησλ ελεξγεηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ ππφ ην πξίζκα ηεο δηεζλνχο
ζπλεξγαζίαο.

- 26 ε φηη αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα επηζεκάλζεθε ε αλαγθαηφηεηα
αλάπηπμεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα ζπλδπάδεη ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ
εζσηεξηθή δηάζηαζε. ηελ θνηλή έθζεζε ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ θαη ηεο
Δπηηξνπήο, πνπ ππνβιήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006, εληνπίδνληαη ηα θχξηα ζηνηρεία
ηεο πνιηηηθήο απηήο. Πεξηζζφηεξν ελνπνηεκέλε ελεξγεηαθή αγνξά, ε νπνία λα
ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε δηαζχλδεζε, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πιένλ
απνκνλσκέλεο ρψξεο, θαη κεραληζκνί θξίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζσξηλψλ
δηαθνπψλ εθνδηαζκνχ. εκαζία δίλεηαη ζηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε

θαη ην

ζεβαζκφο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζηηο ρψξεο παξαγσγήο. Ζ ΔΔ ππνζηεξίδεη ηνπο
ζηφρνπο απηνχο κε ηελ εκπινθή ζηελ Κεληξηθή Αζία, ηνλ Καχθαζν θαη ηελ Αθξηθή,
θαζψο θαη κέζσ ηεο Δηαηξηθήο ρέζεο κε ηελ Αλαηνιή θαη ηεο Έλσζεο γηα ηε
Μεζφγεην.
Αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλαθέξεηαη φηη ε ππνβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο πφξνπο επηηείλνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο,
εηδηθά ζε θαηαζηάζεηο θηψρεηαο θαη πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. Ζ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο κπνξεί επηπιένλ λα νδεγήζεη ζε δηελέμεηο γηα ηηο νδνχο εκπνξίνπ, θαη ηηο
ζαιάζζηεο δψλεο πνπ ήηαλ παιηά απξφζηηεο. Αλ θαη ζεκεηψλεηαη πξφνδνο ηεο
ηθαλφηεηαο

πξφιεςεο

ζπγθξνχζεσλ

θαη

δηαρείξηζεο

θξίζεσλ

σζηφζν

αλαγλσξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη ηθαλφηεηέο γηα αλάιπζε θαη έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε θαζψο θαη φηη, απφ κφλε ηεο ε ΔΔ δελ κπνξεί λα επηηχρεη ην
ζηφρν απηφλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εληαζεί ε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θίλδπλνπο, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ.
Αλαιχνληαη νη δξάζεηο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ζηαζεξφηεηαο εληφο θαη εθηφο
Δπξψπεο. Γηαδηθαζίεο δηεχξπλζεο φπσο απηέο κε ηελ Κξναηία θαη ηελ Σνπξθία, ε
ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Οπθξαλία, ε αλάπηπμε απνζηνιψλ φπσο ε EULEX,
θαη

ε

επηρείξεζε

ATALANTA,

νη

πξνζπάζεηεο

γηα

ηε

δηεπζέηεζε

ηνπ

Μεζαλαηνιηθνχ, κέζσ ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο Σεηξακεξνχο, δείρλνπλ
ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα αληαπφθξηζε ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη ζε λέεο
πξνθιήζεηο. Ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο φκσο απνηππψλνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζην
Αθγαληζηάλ θαη γηα ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ φπνπ εθηηκάηαη φηη επηπιένλ
πξσηνβνπιίεο ζα απαηηεζνχλ. Δπαλαδηαηππψλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα
ππάξμεη αεηθφξνο αλάπηπμε ρσξίο εηξήλε θαη αζθάιεηα, ελψ, ρσξίο αλάπηπμε θαη

- 27 κείσζε ηεο θηψρεηαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη βηψζηκε εηξήλε.

Οη

ζπγθξνχζεηο ζπλδένληαη ζπρλά κε ηελ θξαηηθή αζηάζεηα. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ν αθνπιηζκφο θαη ε απνζηξάηεπζε απνηεινχλ βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο κεηαζπγθξνπζηαθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο.
ε φηη αθνξά ηε ζέζε ηεο ΔΔ ζην δηεζλέο ζχζηεκα δηαπηζηψλεηαη φηη ε ΔΔ
είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλή θαη απνηειεζκαηηθή αιιά θαη φηη ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε
ζπλνρή, κέζσ βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ιήςεο πεξηζζφηεξσλ
ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Ωο επίθεληξν ηεο λέαο πξνζέγγηζήο θαζνξίδεηαη ε
έγθαηξε απνηξνπή ηεο κεηαηξνπήο ησλ απεηιψλ ζε πεγέο ζχγθξνπζεο φπνπ ε
νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο θαη ε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηεο θηψρεηαο απνηεινχλ
νπζηαζηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. Απαηηείηαη ε ζπλεθηηθή ρξήζε
ησλ πνιηηηθψλ, ησλ δηπισκαηηθψλ, ησλ αλαπηπμηαθψλ, ησλ αλζξσπηζηηθψλ
κέζσλ, ησλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο
ζπλεξγαζίαο, θαη ηεο κε ζηξαηησηηθήο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
Δπηπιένλ δηαηππψλεηαη αλάγθε δηεχξπλζεο ησλ ηθαλνηήησλ δηαιφγνπ θαη
δηακεζνιάβεζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ δεζκεχζεσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο
δηαηηζέκελνπο πφξνπο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ζα πξέπεη κέζα απφ θαηάιιειεο
δηνηθεηηθέο δνκέο, θαη ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο, λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηά
ζπλδπαζκνχ ηεο κε ζηξαηησηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο. Απηφ ζα
πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απφ ηε θάζε ζρεδηαζκνχ κηαο απνζηνιήο κέρξη ηελ
θάζε πινπνίεζή ηεο. Γηα ηηο κε ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί
δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε επξχ θάζκα
δεμηνηήησλ

θαη

πιήξεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηα

κεηαμχ

εζληθψλ

ζηξαηησηηθψλ

ζσκάησλ. Πξνο ηνχην, ηα θξάηε κέιε δεζκεχηεθαλ λα θαηαζηξψζνπλ εζληθέο
ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηάζεζε εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ ζα πιαηζηψλνληαη απφ
θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνζηνιψλ. Δηδηθφηεξα φζνλ
αθνξά γηα ηηο ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο, αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη
πξνζπάζεηέο φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαη αθεηέξνπ,
ηηο ξπζκίζεηο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη ηηο ξπζκίζεηο θαηακεξηζκνχ ησλ
επηβαξχλζεσλ. Σέινο επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ κε
ην ΝΑΣΟ. Αλαθέξεηαη φηη, ε ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ ζπλεξγάδνληαη άξηζηα ζε ηνπηθφ
επίπεδν φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα Βαιθάληα θαη ην Αθγαληζηάλ παξά ην γεγνλφο
φηη νη επίζεκεο ζρέζεηο ηνπο δελ έρνπλ ζεκεηψζεη πξφνδν. Ζ ζηξαηεγηθή απηή
ζχκπξαμε εμππεξεηεί θνηλά ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα

- 28 ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
2.

Η ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ 2010
Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Δζσηεξηθή Αζθάιεηα ηεο ΔΔ νξίδεη εθ λένπ ηηο θνηλέο

πξνθιήζεηο θαη ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ηηο
αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ νξίδεη έλα Δπξσπατθφ Μνληέιν Αζθάιεηαο
(European Security Model), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε θνηλψλ κεραληζκψλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε δέζκεπζε γηα ελίζρπζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ.
Οη θνηλέο απεηιέο πξνθιήζεηο ηεξαξρνχληαη σο εμήο:
1)

Σξνκνθξαηία

2)

νβαξφ θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα

3)

Έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν

4)

Γηαζπλνξηαθφ έγθιεκα

5)

Φπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο

6)

Οδηθά αηπρήκαηα

Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλψλ απεηιψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ην
Δπξσπατθφ Μνληέιν Αζθάιεηαο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο: Γεκηνπξγία
ελφο ζπλνιηθνχ θαη ζπλεθηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ
πνιηηηθψλ θαη εξγαιείσλ, ζα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο θνηλέο απεηιέο
ζεβφκελν ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ ηδησηηθή δσή,
δηαζθαιίδνληαο ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ νκάδσλ.
Πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο δέθα (10) θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δξάζεο:
1)

Τηνζέηεζε κηαο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ νξηζκφ

ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο.
2)

Απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή επνπηεία ησλ ελεξγεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο

αζθάιεηαο.
3)

Πξφιεςε

θαη

αληηκεηψπηζε

ησλ

γελεζηνπξγψλ

αηηηψλ

ηνπ

εγθιήκαηνο. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
4)

Αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ.

- 29 5)

Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ηεο λέα

επηρεηξεζηαθή επηηξνπή COSI.
6)

Γηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο.

7)

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζπλφξσλ κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο

κεηαλάζηεπζεο.
8)

Έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε.

9)

Αλάπηπμε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο κέζα

απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο.
10)

Πξνζαξκνγή ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο.

Ωο επφκελα βήκαηα θαζνξίδνληαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε, παξαθνινχζεζε
θαη πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα πξέπεη λα απνηειέζεη
αληηθείκελν ηεο λέαο αξκφδηαο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αζθάιεηα (COSI) θαη
επηπιένλ ε εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ελφο ηακείνπ γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο.

3.

H ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗ ΔΔ ΚΑΙ Η ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΣΗ ΓΙΑΣΑΗ
ηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηά ην 2001, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην,

ππφ ηελ αηγίδα ηεο ηζπαληθήο πξνεδξίαο, ηφληζε ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο
ΚΔΠΠΑ/ΔΠΑΑ ππνγξακκίδνληαο ηνπο εμήο ηνκείο: ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κε
ηξίηεο ρψξεο, ηεο πξνψζεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο,
ηεο κε δηάδνζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ φπισλ , ηεο πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ,
ηεο ζηαζεξνπνίεζεο κεηά ην ηέινο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ, ηεο αλάπηπμεο κηαο θνηλήο αμηνιφγεζεο ησλ απεηιψλ θαηά ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ρσξίο ρξήζε βίαο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία απφ
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ηεο αλάιπζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ζηξαηησηηθψλ θαη
κε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ν άκαρνο πιεζπζκφο απφ
ηηο ζπλέπεηεο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Πνιηηηθήο
θαη Αζθάιεηαο ζπλέηαμε έλα πην ιεπηνκεξέο έγγξαθν ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε
ζπκβνιή ηεο ΔΠΑΑ θαη ηφληζε ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, σο θάηνρνο κηα πνηθηιίαο κέζσλ (ζηξαηησηηθψλ θαη κε) ηθαλψλ λα
θαηαπνιεκήζνπλ κηα ζχλζεηε θαη πνιχπιεπξε απεηιή. (Brandao, 2015)

- 30 Δίλαη γεγνλφο φηη ε ΔΔ κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη έλα επξχ θάζκα
ζηξαηησηηθψλ θαη κε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ, δίλνληαο έηζη κηα ζπλνιηθή ηθαλφηεηα
δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, γηα ηε ζηήξημε ησλ ζηφρσλ
ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Απηφ δηεπθνιχλεη κηα
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξφιεςε

εκθάληζεο ησλ απνηπρεκέλσλ

θξαηψλ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο, ηελ αληηκεηψπηζε αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ
θαη ηελ πξφιεςε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ. Με ζθνπφ λα αληαπνθξίλεηαη
απνηειεζκαηηθά ζε απηέο ηηο πνιχπιεπξεο θαηαζηάζεηο, ε ΔΔ θάλεη ήδε κηα
ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο
ηξνκνθξαηίαο. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο επαηζζεζίεο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε
ζηξαηησηηθψλ κέζσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηα επίζεκα
έγγξαθα δείρλνπλ κηα ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε δηάθνξεο πηπρέο, φπσο ε πξφιεςε
ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο
φπσο θαη βνήζεηα ζε έλα θξάηνο κέινο πνπ ππφθεηηαη ζε κηα επίζεζε. ην ίδην
πλεχκα, ππάξρεη κηα ξήηξα αιιειεγγχεο ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθψλ απεηιψλ
θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο ή άιιεο αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο
αηηίεο νη νπνίεο, ελψ δελ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηεο ΚΠΑΑ, επηηξέπνπλ ζηελ
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα θξάηε
κέιε». (Brandao, 2015)
Ζ ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο είρε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο
επηπηψζεηο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ηελ
επίδξαζε πνπ είρε γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηεο ΔΔ. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιήςε απφθαζεο θαηά ηελ εζσηεξηθή
ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε άιιαμε ξηδηθά. ηνλ ηνκέα ηεο
εμσηεξηθήο αζθάιεηαο σζηφζν, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο έρεη επηπηψζεηο ζηε
λνκνζεηηθή βάζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ πνπ παιαηφηεξα ήηαλ ήζζνλνο
ζεκαζίαο. Θεζκηθά δεηήκαηα έπαημαλ εδψ πνιχ κεγαιχηεξν ξφιν, κε ηε
κεηαξξχζκηζε ηεο ζεζκηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πκβνπιίνπ λα είλαη έλα απφ ηα
πην θαπηά θαη ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά
κε ηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο. Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο εηζήγαγε κηα ζεηξά
λέσλ πξνζψπσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. ην
πςειφηεξν πνιηηηθφ επίπεδν, ε πλζήθε δεκηνχξγεζε ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ

- 31 Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ απνβιέπνληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έιιεηςεο
ζπλέρεηαο ζηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε πνπ εληνπηδφηαλ ζην πιαίζην ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο εθ πεξηηξνπήο πξνεδξίαο ηεο ΔΔ. Ο Πξφεδξνο είλαη πιένλ κία
ζηαζεξή θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο ζέζε θαη επηιέγεηαη απφ ςεθνθνξία κε εηδηθή
πιεηνςεθία γηα κέρξη δχν ζεηείεο. Ο πξψηνο πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ
πκβνπιίνπ, Herman Van Rompuy, εμειέγε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009. Ο Πξφεδξνο
πξνεδξεχεη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο
εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλαίλεζεο. Ζ δεχηεξε βαζηθή θαηλνηνκία αθνξά ηελ
δεκηνπξγνχκελε πην άκεζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ηεο εμσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο
αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. Πξφθεηηαη γηα ηε λέα ζέζε ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο ΔΔ
γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο (ε νπνία είρε αξρηθά
πξνβιεθζεί σο «Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Έλσζεο» ζην ζρέδην πληάγκαηνο)
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε ζπλνρή κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ
παξαγφλησλ ηεο ΔΔ. Ζ ζέζε έρεη δηπιή ηδηφηεηα, απηή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη, ζπλεπψο, αληηθαζηζηά ηφζν ηνλ πξψελ Ύπαην
Δθπξφζσπνο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο φζν θαη ηνλ Δπίηξνπν
Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ. Με δεδνκέλν ην παξαδνζηαθφ ράζκα αλάκεζα ζην
πκβνχιην θαη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο, ε λέα ζέζε έρεη ξεηά ζρεδηαζηεί γηα λα
εληζρχζεη ηελ νξηδφληηα ζπλνρή θαη ηε ζπλνρή ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ. Ο
Ύπαηνο εθπξφζσπνο αζθεί ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ ακπληηθή πνιηηηθή ηεο
ΔΔ θαη εθπξνζσπεί ηελ ΔΔ ζην εμσηεξηθφ. Ο πξψηνο θάηνρνο ηεο ζέζεο απηήο,
ήηαλ ε Βαξφλε Catherine Ashton, πνπ επειέγε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009. Γηνξίδεηαη
γηα πεξίνδν πέληε εηψλ θαη έρεη κηα πνιχπινθε θαη δχζθνιε απνζηνιή. Παξά ην
γεγνλφο φηη ε ζέζε δελ ζπλεπάγεηαη λέεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ε ζχζηαζή ηνπ δεκηνχξγεζε κεγάιεο
πξνζδνθίεο. Απφ ηππηθή άπνςε, ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο πξνηείλεη πνιηηηθή,
πξνεδξεχεη ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΔΔ, εθπξνζσπεί ηελ ΔΔ
ζε ππνπξγηθφ επίπεδν θαη ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δηεμάγεη πνιηηηθφ
δηάινγν κε ηξίηνπο θαη, σο Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔ εμαζθαιίδεη γεληθά ηε ζπλνρή ηεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. Σν έξγν ηεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
«Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο» πνπ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην
δηπισκαηηθφ ζψκα ηεο ΔΔ. Αλ θαη ε ζχζηαζή ηεο θαζπζηέξεζε πνιχ γεγνλφο πνπ
νθείιεηαη ζηηο πνιηηηθέο δηακάρεο γχξσ απφ ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο ηεο δνκήο θαη
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ε ΔΤΔΓ ζπζηάζεθε ηειηθά, κε ηελ απφθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. Ζ ΔΤΔΓ είλαη ιεηηνπξγηθά απηφλνκε ππεξεζία

- 32 πνπ παξακέλεη μερσξηζηή απφ ηελ Δπηηξνπή θαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ
πκβνπιίνπ. Τπεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε είλαη ν εθηειεζηηθφο Γεληθφο Γξακκαηέαο
ππφ ηελ εμνπζία ηνπ Ύπαηνπ Δθπξφζσπνπ. Ζ ΔΤΔΓ ζηειερψλεηαη απφ
πξνζσπηθφ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ
εζληθψλ δηπισκαηηθψλ ππεξεζηψλ. Απνζθνπψληαο λα δψζεη ζηελ ΔΔ ηζρπξφηεξε
θσλή ζηνλ θφζκν, ε δεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο δηπισκαηηθήο ππεξεζίαο
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.(Schroeder, 2013)
Πνιιέο πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο απνηειεί βαζηθφ
ζηνηρείν ηνπ επξσπατθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ αζθάιεηα. Ζ ΔΔ έρεη ζεζπίζεη κηα
ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηα Γπηηθά
Βαιθάληα, γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηηο επξσπατθέο
γεηηνληθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, κεηά ην πκβνχιην Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 9εο
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ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ αρέι-Μαγθξέκπ θαη ηελ αλαραίηηζε ηεο
ξνήο μέλσλ καρεηψλ απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηα Γπηηθά
Βαιθάληα. Αλακέλεηαη πεξεηαίξσ ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ πηπρψλ
ηεο αζθάιεηαο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο αλαζεψξεζεο πνπ έρεη δξνκνινγήζεη
γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ε Ύπαηε Δθπξφζσπνο θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο ελ
εμειίμεη αλαζεψξεζεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γεηηνλίαο.
4.

H ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗ ΔΔ ΚΑΙ Η ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΣΗ ΓΙΑΣΑΗ
Ζ ζηξαηεγηθή εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαζφξηζε ηηο πξνθιήζεηο, ηηο αξρέο θαη

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα Δζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ θαη
Γηθαηνζχλεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αλαγλψξηζε επίζεο ηε ζχλδεζε κε ηελ εμσηεξηθή
αζθάιεηα θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα ζρέδην δξάζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010.
Ωζηφζν πηζαλή ρξήζε ησλ ζηξαηησηηθψλ πφξσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ
εζσηεξηθή αζθάιεηα δελ αλαθέξεηαη. Αλ θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
αμηνινγείηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Δπηηξνπή είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ε
αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο

- 33 ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ ζηε Μεζφγεην, δελ έρνπλ αλαθεξζεί. Απνδείρζεθε
ζπλεπψο φηη ε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο κηα
επαίζζεηε πεξηνρή απφ ηα θξάηε κέιε. Ζ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο
ζηξαηεγηθήο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο παξέρεηαη απφ ηε Μφληκε Δπηηξνπή
Δπηρεηξεζηαθήο πλεξγαζίαο ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (COSI), πνπ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Απνηειείηαη απφ πςειφβαζκνπο
αμησκαηνχρνπο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ. πλεξγαζία κε θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ εμσηεξηθή
αζθάιεηα ηεο ΔΔ δελ αλαθέξνληαη. Σν ζρέδην δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
αλαθέξεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ζπληνληζκφ κε ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο
Γξάζεο, θαζψο θαη ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο COSI θαη ηεο Δπηηξνπήο
Πνιηηηθήο θαη Αζθάιεηαο (ΔΠΑ, επηηξνπή ηεο ΔΔ γηα ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή
θαη Πνιηηηθή Αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΚΠΑΑ). Οη δχν επηηξνπέο
έρνπλ αλαπηχμεη έλαλ νδηθφ ράξηε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο ΚΠΑΑ
θαη ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Διεπζεξία, Αζθάιεηα θαη Γηθαηνζχλε
θαζψο θαη πεξαηηέξσ ζπλέξγεηεο θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε αζθάιεηα ζηνλ
θπβεξλνρψξν, ηελ πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(Drent, Homan θαη Zandee, Clingendael, 2015)
Ζ επξσπατθή ζπλεξγαζία επηηπγράλεη ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο εζσηεξηθήο
αζθάιεηαο ζε δχν επίπεδα: ε εμσηεξίθεπζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ε εμσηεξίθεπζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ κέζσ ηεο
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νξγαληζκνχο θαη ηξίηεο ρψξεο). Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ε Europol αλαιακβάλεη ηελ αλάζεζε ηεο εμσηεξηθήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ππφ ηελ κνξθή ηεο
Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. Σν 2006, ε Europol ελέθξηλε ηελ εμσηεξηθή ηεο
ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2008. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2008, απνθάζηζε
λα παξαηείλεη ηε ζηξαηεγηθή κέρξη ην 2009. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ην δηάζηεκα
2010-2014 πεξηιακβάλεη πνιιά ζεκεία ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε: ε
ζπλεξγαζία κε ηνπο βαζηθνχο εηαίξνπο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ
επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ, ζπκθσλίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
ζνβαξνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. (Brandao, 2015)

- 34 Ζ ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά ηελ «εζσηεξηθή αζθάιεηα» ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
πλζήθεο ηεο Ρψκεο θαη ηα θνηλνηηθά φξγαλα, ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο
δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ. Ο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε απηή
ηελ άηππε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ήηαλ ε απμαλφκελε δηεζλή ηξνκνθξαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, ε νπνία αλέδεημε ηα φξηα ησλ εζληθψλ κέζσλ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο απεηιήο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1976, ε
ζπλεδξίαζε ησλ ππνπξγψλ ζην Λνπμεκβνχξγν θαζηέξσζε έλα αλεπίζεκν πιαίζην
ζπλεξγαζίαο - TREVI ην νπνίν «εξγάζηεθε εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ζε θαζαξά δηαθπβεξλεηηθή βάζε, σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο
ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ δνκή αξρηθά απνηειείην απφ
δχν νκάδεο. Σν TREVI Η ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζηε δηαθξαηηθή ηξνκνθξαηία, θαη
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ

πνπ απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ππνπξγείσλ, ηεο

αζηπλνκίαο θαη ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ. ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε
εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεξγαζίαο έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε δηαθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε νπνία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο νκάδαο TREVI III.
ηφρνο ήηαλ ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα,
πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ νξγάλσλ ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο TREVI Η ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη
ζε εζσηεξηθά ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ
εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. ε απηή ηελ εμέιημε, ε
ζπκβνιή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ έλγθελ θαη ε επαθφινπζε ζχκβαζε εθαξκνγήο,
πξέπεη λα ζεκεησζεί. Ζ ζπκθσλία ε νπνία πξνέβιεπε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία
ησλ πξνζψπσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ηελ έρνπλ ππνγξάςεη, πξνρψξεζε
επίζεο ζε αληηζηαζκηζηηθά κέηξα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. (Brandao, 2015)
Ζ δεχηεξε θάζε ηεο ζπλεξγαζίαο μεθίλεζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο
πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη πνπ εηζήγαγε επίζεκα ηε ζπλεξγαζία ηνπ ηνκέα
Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Γηθαηνζχλεο κε απηφ ηνπ πκβνπιίνπ ζην πιαίζην ηεο
πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο ηξίηνο ππιψλαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο δηαηήξεζε ηνλ δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ πλζήθε
ηνπ Άκζηεξληακ εηζήγαγε ηξεηο αιιαγέο: ηελ θνηλνηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ
Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (κεηαλάζηεπζε, ην άζπιν, ηε δηθαηνζχλε

- 35 ζε αζηηθέο ππνζέζεηο), ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηξίηνπ ππιψλα ζηελ αζηπλνκηθή θαη
δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ θεθηεκέλνπ
ηνπ έλγθελ ζην θνηλνηηθφ δίθαην. (Brandao, 2015)
Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο επέθεξε πνιιέο αιιαγέο, θπξίσο κε ηελ
απφθηεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ζπλεξγαζία
ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηέζεθε ππφ ηελ αηγίδα ελφο δηεζλνχο
νξγαληζκνχ, κε ηελ θαηάξγεζε επηζήκσο ησλ ππιψλσλ.

θνπφο ήηαλ ε

κεγαιχηεξε ζπλνρή κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ελ γέλεη, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο
εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο Έλσζεο. Καζηεξψζεθε ε νξνινγία
ηεο «εζσηεξηθήο αζθάιεηαο» ζηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δεκηνπξγήζεθε ε Μφληκε Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο (COSI) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία
ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο πξνσζείηαη θαη εληζρχεηαη εληφο ηεο Έλσζεο.
Δλδερφκελε είλαη ε δεκηνπξγία

κηαο επξσπατθήο εηζαγγειηθήο αξρήο

γηα ηελ

θαηαπνιέκεζε αδηθεκάησλ πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ.
Ωζηφζν, νη εμαηξέζεηο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζθέινο ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα
ζεκεησζνχλ. Σν Κνηλνβνχιην απιψο γλσκνδνηεί θαη ην πκβνχιην απνθαζίδεη
νκφθσλα (κε εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία). Ζ sui generis θνηλνηηθνπνίεζε θαη ε
εηδηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο είλαη ζπκπηψκαηα ηεο θξαηηθήο
αληίζηαζεο ζε κηα πεξηνρή πνπ αγγίδεη ηνλ ππξήλα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο.
(Schroeder, 2013)
Δλψ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ ρψξν ηεο Κνηλφηεηαο,
ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηε ζπλέρεηα απέθηεζε κηα
εμσηεξηθή δηάζηαζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 1999 ζεσξείηαη φηη είλαη ην νξφζεκν
ηεο εμσηεξηθήο ηε δηάζηαζεο, ζεκάδηα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζηε δεθαεηία
ηνπ 1980, πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ε
θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηνλ ηνκέα ησλ
εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Έλσζεο. ην ίδην πλεχκα, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ
Άκζηεξληακ θάιεζε "ην πκβνχιην λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία
κε ηξίηεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο» ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ εμσηεξίθεπζε ηεο δηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο
ππνςήθηεο ρψξεο γηα έληαμε ζηελ ΔΔ πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί: ην 1998, νη
Τπνπξγνί Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ ρσξψλ κειψλ θαη ησλ

- 36 ππνςεθίσλ ρσξψλ ζρεκάηηζαλ έλα πξνεληαμηαθφ ζχκθσλν γηα ην νξγαλσκέλν
έγθιεκα. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηελ εγγχηεηα, ε αλεζπρία ήηαλ επηθεληξσκέλε
ζηα Βαιθάληα, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα, έηζη ψζηε ζηε
δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο, κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην
Κνζζπθνπέδην ην 1999, λα πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζπλεξγαζία θαη ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα. Ζ ινγηθή ηεο αζθάιεηαο ήηαλ ζαθήο ζηελ Δπξσπατθή αθήγεζε: "Ζ επηινγή
καο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πνιχ ζαθήο: είηε εμάγνπκε ηε ζηαζεξφηεηα ζηα
Βαιθάληα, ή εμάγνπλ ηα Βαιθάληα αζηάζεηα ζηα Βαιθάληα ζε εκάο" (Patten, 2002).
ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε απνθαζίζηεθε ε εμσηεξίθεπζε ηεο
εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ ηνκέα Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ
θαη Γηθαηνζχλεο, ηνλίδνληαο φηη «φιεο νη ηθαλφηεηεο θαη φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε
Έλσζε, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαηά νινθιεξσκέλν θαη ζπλεθηηθφ, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ε
δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο». Σν επφκελν
έηνο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Santa Maria da Feira ελέθξηλε ηελ έθζεζε
ζρεηηθά κε ηηο εμσηεξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα Δζσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ θαη Γηθαηνζχλεο, δειψλνληαο φηη νη πξνηεξαηφηεηεο απηέο «πξέπεη λα
εληαρζνχλ ζηε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε
δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηεο ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο ». Απηφ δελ
ζήκαηλε ηελ αλάπηπμε κηαο εηδηθήο / παξάιιειεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά ηελ
εδξαίσζε ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο (ΥΔΑΓ) κέζσ
εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο ΔΔ θαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ δηπισκαηψλ. Με ιίγα ιφγηα, ε
ζηξαηεγηθή

απηή

δηθαηνινγείηαη

απφ

ηελ

πίεζε

ελφο

νινέλα

θαη

πην

δηαζπλδεδεκέλνπ θφζκνπ θαη ηνπ εγγελνχο δηεζλνχο ραξαθηήξα απεηιψλ. Έγηλε
ζπλεπψο αληηιεπηφ φηη ε αζθάιεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
απαηηεί ηελ εμσηεξηθή πξνβνιή ησλ αμηψλ ζηηο νπνίεο εδξάδεηαη ην ΥΔΑΓ, θαη
επηπιένλ ε εμσηεξηθή ηεο δηάζηαζε ζπκβάιιεη ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη
ηεο επηξξνήο ηεο ΔΔ ζηνλ θφζκν». (Brandao, 2015)
Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ
εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ ηνκέα Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Γηθαηνζχλεο γξάθηεθε
κε ζθνπφ «λα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρεκέλε δεκηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ
ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη λα πξνσζήζεη ηνπο ζηφρνπο
εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ

- 37 ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ». Ζ
ζηξαηεγηθή JHA-RelExt πνπ εγθξίζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 επεδίσμε λα
«παηήζεη» ζε απηή ηελ πεξηνρή

θαζνξίδνληαο ζεκαηηθέο θαη γεσγξαθηθέο

πξνηεξαηφηεηεο (ππνςήθηεο ρψξεο, γεηηνληθέο ρψξεο, ζηξαηεγηθνί εηαίξνη).Σν
επφκελν έηνο, ζηελ ππνπξγηθή δηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βηέλλε, ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ηελ ΔΔ, απφ ηξίηεο ρψξεο, νη Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ε Ρσζία θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί ζπδεηήζεθε ν ξφινο ηεο
εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ γεηηφλσλ ηεο. Όπσο
ππνγξακκίζηεθε ε εζσηεξηθή αζθάιεηα δελ ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ζε
απνκφλσζε απφ ηνλ έμσ θφζκν θαη, εηδηθφηεξα, απφ ηελ άκεζε επξσπατθή
γεηηνληά. Δπνκέλσο, ήηαλ ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή θαη ε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ πηπρψλ ηεο
αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. Όπσο αλαγλσξίδεηαη ζηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ
Αζθάιεηα θαη ηε ζηξαηεγηθή εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, νη ζρέζεηο κε ηνπο εηαίξνπο
είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνβαξνχ ή νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν working group JAIEX δεκηνπξγήζεθε γηα λα
δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ JAI θαη ηνπ RELEX Group εηδηθφηεξα ζε
ηνκείο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο. (Brandao, 2015)
Σέζζεξηο αξρέο δηέπνπλ ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο.
Πξψηνλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα ή / θαη ηε ρψξα.
Γεχηεξνλ ε ζπλεξγαζία είλαη ζηαδηαθή θαη ε ζπλέρηζή ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ
πξφνδν θαη ηελ επηηπρία ζηηο ζπκθσλεκέλεο πεξηνρέο. Σξίηνλ απαηηείηαη ζπλνρή
κε ηε ζπλνιηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, θαζψο θαη κε άιιεο ζρεηηθέο πνιηηηθέο
θαη ζπλεξγαζίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Σέηαξηνλ, παξέρεηαη ππνζηήξημε ζε
επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ θαη ππφ-πεξηθεξεηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπλεξγαζίαο. Ζ
ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα: Σν γεληθφ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ
ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη πνπ θαιχπηεη πνιινχο ηνκείο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ην εηδηθφ, κέζσ ζπκθσληψλ γηα
ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη ην επηρεηξεζηαθφ πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ
εμσηεξηθή δηάζηαζε ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ. Ζ ζπλεξγαζία πινπνηείηαη κέζσ ησλ
λνκηθψλ,

πνιηηηθψλ,

δηπισκαηηθψλ

θαη

νηθνλνκηθψλ

κέζσλ:

ζπκθσλίεο,

ζπκβάζεηο, θνηλέο πνιηηηθέο δειψζεηο, πξνγξάκκαηα, ζρέδηα δξάζεο, ζπλαληήζεηο
(απφ ηηο εηήζηεο ζπλφδνπο θνξπθήο ζην πςειφηεξν επίπεδν κέρξη ηηο ηαθηηθέο
κεηαμχ αλσηέξσλ ππαιιήισλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ

- 38 ζπκβνπιίσλ

ζπλεξγαζίαο,

επηηξνπψλ

θαη

ππνεπηηξνπψλ),

δίθηπα

εκπεηξνγλσκφλσλ, πξνγξάκκαηα βνήζεηαο. (Brandao, 2015)
Ζ ζπλεξγαζία ΔΔ-Ρσζίαο απνηειεί έλα παξάδεηγκα. Ζ χλνδνο Κνξπθήο
ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο ην 2003 μεθίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο θνηλνχο ρψξνπο
ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη
δηθαηνζχλεο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, εγθξίζεθε έλαο νδηθφο ράξηεο, ε εθαξκνγή
ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζείηαη απφ έλα θεληξηθφ φξγαλν, ην κφληκν ζπκβνχιην
εηαηξηθήο ζρέζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, πνπ
ζπλεδξηάδεη δχν θνξέο ην ρξφλν. Ο νδηθφο ράξηεο, ζην ζεκείν πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ αζθάιεηα, πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη
φισλ ησλ κνξθψλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ ζπλεξγαζία έρεη σο απνηέιεζκα
θπξίσο ηε ζηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο λνκνζεζίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Με ηα ρξφληα έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αλαπηπζζφκελν
δίθηπν επαγγεικαηηθψλ επαθψλ, ζπλαληήζεσλ δηαβνπιεχζεσλ θαη δεζκεχζεσλ.
Παξά ηε ζεηηθή επίδξαζε απηήο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηα απηά απνηειέζκαηα ηεο
ζπλεξγαζίαο ήηαλ πεξηνξηζκέλα. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο
αζθάιεηαο, ε εκεξήζηα δηάηαμε θπξηαξρείηαη απφ ην δηεζληθφ έγθιεκα, ηε
δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ηελ ηξνκνθξαηία. Μία επηρεηξεζηαθή ζπκθσλία
νινθιεξψζεθε επίζεο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Frontex κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε
ζπλεξγαζίαο

ζε

ηξία

επίπεδα

:

εθπαίδεπζε,

αληαιιαγή

πιεξνθνξηψλ,

ζπλδπαζκέλεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ Europol πξηλ
απφ ηελ έγθξηζε ηνπ νδηθνχ ράξηε πεξηνξίδεηαη ζηελ αληαιιαγή ζηξαηεγηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζεο απεηιψλ ελψ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα
επηρεηξεζηαθά ιεηηνπξγηθή ζπκθσλία δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξσζεί. Παξά ηνπο
δχν γχξνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ ε ζπκθσλία κε ηελ Eurojust, δελ έρεη αθφκε
νινθιεξσζεί, νπφηε ε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία πινπνηείηαη ζε επίπεδν
ζπλεδξηάζεσλ ησλ αμησκαηηθψλ ζπλδέζκσλ ησλ δχν κεξψλ. Σν θχξην εκπφδην γηα
ηε ζπλεξγαζία είλαη φηη ε ΔΔ ζέηεη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο,
νη νπνίεο δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ηε Ρσζία. Δπηπιένλ, ην έιιεηκκα ηεο
ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ε νπνία είλαη ζεκειηψδεο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο φπσο ε
αζθάιεηα, ε εηεξφηεηα ηεο λνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο θαη νη δηαθνξέο
ζηελ αληίιεςε ησλ απεηιψλ είλαη επίζεο παξάγνληεο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ.
(Brandao, 2015)
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ΚΤΡΙΑ ΘΔΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ
Καηά κήθνο απηήο ηεο εμειηθηηθήο ζχλζεζεο, ε ζεζκνζέηεζε νξγάλσλ θαη

ησλ νξγαληζκψλ πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο

θαη

εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί. Γηα ηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ
κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, ε επίπεδν νξγάλσλ ε πλζήθε ηε Ληζαβφλαο δεκηνχξγεζε
ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο θαη επηπιένλ ε ΔΔ έρεη αλαπηχμεη
κηα ζεηξά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ πξνψζεζε ηεο
εζσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο φπσο ε Europol, ε Eurojust, ν Frontex θαη ε CEPOL
νη νπνίνη θαη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
α.

Η Δςπωπαϊκή Τπηπεζία Δξωηεπική Γπάζηρ

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δεκηνπξγήζεθε ε ζέζε ηνπ Ύπαηνπ
Δθπξνζψπνπ γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο,
ν νπνίνο είλαη επίζεο Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Απνζηνιή ηνπ
είλαη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη επηθνπξείηαη
απφ έλα λέν δηπισκαηηθφ ζψκα, ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο
(ΔΤΔΓ). Ζ ΔΤΔΓ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί επηζήκσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Οη
θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο βξίζθνληαη ζηηο Βξπμέιιεο θαη δηαζέηεη παγθνζκίσο
δίθηπν 160 αληηπξνζσπεηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ. Με ηε
ζχζηαζε ηεο ΔΤΔΓ, ε ΔΔ δηαζέηεη πιένλ κηα ιεηηνπξγηθή ππεξεζία εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, κε κνλάδεο πνιηηηθψλ θαη δνκέο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Απνηειείηαη απφ
έλα επξχ δίθηπν δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ κε ηζνξξνπεκέλε παξνπζία
ππαιιήισλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Με ηηο αιιαγέο απηέο θαηαξγήζεθε ν
πξνεγνχκελνο κεραληζκφο ηεο πνπ ρεηξηδφηαλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ ηηο
ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Ζ ΔΤΔΓ ζρεδηάζηεθε σο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο κηαο λέαο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, σο «κηα ζχγρξνλε θαη ιεηηνπξγηθή ππεξεζία
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαηάιιεια εμνπιηζκέλε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αμηψλ θαη
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλέπεηα ησλ
ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν» , πνπ ζα ζπλελψλεη θαη ζα εληζρχεη ηηο
πξνζπάζεηεο, αθελφο, ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη, αθεηέξνπ, ησλ θξαηψλ
κειψλ. ην πιαίζην απηφ, νη ππάιιεινί ηεο εθπξνζσπνχλ ηνπο θχξηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ηα θξάηε κέιε.

- 40 Ζ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ζεσξήζεθε θαίξην ζπζηαηηθφ ηεο
επηηπρίαο ηεο θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνβιέθζεθε ξεηά ζηε πλζήθε ηεο
Ληζαβφλαο.
Βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ψζηε λα εληζρπζεί ε ζέζε ηεο Δπξψπεο ζηελ παγθφζκηα ζθελή.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εζληθέο δηπισκαηηθέο ππεξεζίεο
ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, κε ηα ΖΔ θαη άιιεο εγέηηδεο δπλάκεηο κε ζθνπφ ηελ
νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο κέζσ πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πξαθηηθήο ζηήξημεο, ηελ
εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο,
ηε

δηαηήξεζε θαιψλ

ζρέζεσλ κε

ηνπο

άκεζνπο

γείηνλεο

ηεο

ΔΔ

κέζσ

ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο, ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ηελ αληηκεηψπηζε
θξίζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Μέρξη ηελ ζχζηαζή ηεο, κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο
Έλσζεο βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ελψ ε Κνηλή
Δμσηεξηθή

Πνιηηηθή

θαη

Πνιηηηθή

Αζθαιείαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

επηρεηξεζηαθήο ηεο δηάζηαζεο, δειαδή ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη
Άκπλαο, βξίζθνληαη ππφ ηελ εμνπζία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. ηα ζρεδφλ
ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο
αγθπιψζεηο πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδνπλ πεξίπινθεο θαη λενπαγείο δνκέο, ε
ΔΤΔΓ πξνζπαζεί πξάγκαηη λα ζπληνλίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο
δηαζπλδένπλ ηελ εζσηεξηθή κε ηελ εμσηεξηθή αζθάιεηα ηεο Έλσζεο (Μπέιινπ,
2014). Δίλαη γεγνλφο φηη, ζε εηδηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ην πλέδξην δηαπίζησζε ηα
εμήο φηη ε ζχζηαζε ηεο έγηλε βεβηαζκέλα θαη ρσξίο επαξθή πξνεηνηκαζία, θαη
ραξαθηεξίζηεθε απφ ππεξβνιηθά πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη αζαθή πξνζδηνξηζκφ
θαζεθφλησλ. Δληνπίζηεθαλ αδπλακίεο φζνλ αθνξά ηελ ηεξάξρεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ είραλ σο απνηέιεζκα ηε
κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ηεο ΔΤΔΓ, ελψ νη εηδηθνί εληεηαικέλνη ηεο ΔΔ δελ έρνπλ
ελζσκαησζεί επαξθψο. Σέινο ν ζπληνληζκφο κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε
έρεη ζεκεηψζεη βειηίσζε, ρσξίο σζηφζν λα είλαη αθφκε ζην ελδεδεηγκέλν επίπεδν,
ψζηε ε ΔΤΔΓ λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηεο.2

2 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθζεζε αμηνιφγεζεο βι. (http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2014_ 2019/documents/cont/dv/sr14_11_/sr14_11_el.pd).

- 41 Ωζηφζν ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα αλαηξέζνπλ ην γεγνλφο ηεο
κεηαθνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ζηειερψλ ηεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο, δεδνκέλνπ φηη
απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ εξγάδνληαλ ζηνλ ηνκέα
ησλ εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, απφ ζηειέρε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δπξσπατθνχ
πκβνπιίνπ πνπ ζε ιηγφηεξν απφ κηα δεθαεηία νηθνδφκεζαλ ηελ ΚΔΠΠΑ θαη ηελ
επηρεηξεζηαθή ηεο δηάζηαζε, θαη απφ ζηειέρε ησλ δηπισκαηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ. Δηδηθφηεξα θαη ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ
αζθαιείαο ηεο ΔΔ, αμίδεη λα ππνγξακκηζηνχλ νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε ΔΤΔΓ
κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηνλ ξφιν ηεο σο ηνπ πιένλ ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ
εθαξκνγήο ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο ζεσξψληαο δεδνκέλε ηελ
ελζσκάησζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο. (Μπέιινπ, 2014)
Ο πξψηνο ηνκέαο αθνξά ηελ επηρεηξεζηαθή δξάζε ηεο Έλσζεο. Ζ ΔΤΔΓ
έρεη θιεξνλνκήζεη ηελ ηερλνγλσζία απφ ηηο 19 απνζηνιέο κε ζηξαηησηηθνχ
ραξαθηήξα πνπ δηαζέηεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, φπσο ε
Βνζλία, ε FYROM ην Κφζνβν, ε Γεσξγία, ε Οπθξαλία, ην Αθγαληζηάλ, ην Ηξάθ, ηα
Παιαηζηηληαθά εδάθε, ε νκαιία θαη ην Κνλγθφ. Οη αξκνδηφηεηεο δξάζεο πνπ
θαιχπηνπλ απηέο νη απνζηνιέο, είλαη ε παξνρή αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε
εθπαίδεπζε αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ, ε ππνζηήξημε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ
ηνκέα αζθάιεηαο, ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ
δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο θαη ππεξεζίεο ειέγρνπ
ησλ

ζπλφξσλ.

ε

νξηζκέλεο

πεξηπηψζεηο

ζηηο

απνζηνιέο

ηεο

ΔΔ,

νη

πξνβιεπφκελεο δξάζεηο δηαηεξνχζαλ απηή ηε δηαζχλδεζε εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο αζθάιεηαο αθφκα θαη πξηλ ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο
επηηαγήο. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ έρεη ήδε ελζσκαησζεί ε πξναγσγή
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ ΥΔΑΓ. Γηα παξάδεηγκα νη
απνζηνιέο ηεο ΔΔ ζηα Γπηηθά Βαιθάληα, ιεηηνπξγνχζαλ ζηε βάζε ηνπ ζπλδέζκνπ
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο, φπνπ νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο εθηεινχζαλ
ππεξεζίεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο εμνπιίδνληαλ
ζηξαηησηηθά θαη επηρεηξνχζαλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο. (Μπέιινπ, 2014)
ην δεχηεξν ηνκέα ε ΔΤΔΓ δηαηεξεί ην πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ νξγάλσλ
ζε φηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, θπξίσο πνιηηηθνχ
ραξαθηήξα.

Ζ

ρξεκαηνδνηηθνχο

ΔΤΔΓ

ειέγρεη

κεραληζκνχο,

απνθιεηζηηθά
θαζνξίδνληαο

ζπγθεθξηκέλνπο
ηε

θχζε

ηεο

ζεκαηηθνχο
νηθνλνκηθήο

- 42 ππνζηήξημεο. Σν Δπξσπατθφ Μέζν γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα (European Instrument for Democracy and Human Rights), ην Μέζν γηα
ηε ηαζεξφηεηα (Instrument for Stability), πνπ εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ αλαγθψλ, αιιά θαη ην Μέζν γηα ηε πλεξγαζία ηεο Ππξεληθήο Αζθάιεηαο
(Ηnstrument for Nuclear Safety Cooperation). Ωο πξνο ην Μέζν ηεο Αλαπηπμηαθήο
πλεξγαζίαο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο θαη ην Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν ηεο
χκπξαμεο Γεηηνλίαο (Neighbourhood Partnership Instrument), πνπ αθνξά ζηηο
ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Γεηηνλίαο, έρεη ηελ επζχλε απφ θνηλνχ κε ηελ
Δπηηξνπή. Μέζα απφ απηνχο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο, ε Τπάηε
Δθπξφζσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα, σο αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, λα δηαηεξεί
έλα ζεκαληηθφ ιφγν ζην ζπληνληζκφ ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ θαη παξάιιεια
εληζρχεη ηε ζεζκηθή ηεο δπλαηφηεηα λα ζπληνλίζεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρνπλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα. (Μπέιινπ, 2014)
Ο ηξίην ηνκέαο είλαη ε ζεζκηθή ηεο ζχζηαζε. Απφ νξγαληζκηθή άπνςε, είλαη
εκθαλήο ε πξνζπάζεηα λα ζεζκνζεηεζεί ε αλάγθε γηα ζπληνληζκφ δξάζεο πνπ λα
θαιχπηεη ην πιέγκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο θαζψο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο ΔΤΔΓ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πνπ κέρξη θαη πξηλ ηε
έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο αλήθαλ είηε ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή είηε ζηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη
πξνζσπηθφ απφ ηηο δηπισκαηηθέο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Καη νη ηξεηο
νκάδεο ζε αληηζηνηρία πεξίπνπ ηνπ ελφο ηξίηνπ ζπλζέηνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηεο ΔΤΔΓ. Ωο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ
πκβνπιίνπ θαη αθνξνχλ ηα φξγαλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ΚΔΠΠΑ επηζεκαίλεηαη
φηη απνηεινχλ πιένλ κηα νιφθιεξε δνκή ππνζηήξημεο, ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ,
θαζψο θαη πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο ζηξαηησηηθψλ θαη
κε ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο θαη
Αζθάιεηαο, ηελ Δπξσπατθή ηξαηησηηθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ ηξαηησηηθφ
Δπηηειείν, ζηελ (Δπηηξνπή) Με ηξαηησηηθήο Γπλαηφηεηαο ρεδηαζκνχ θαη
Γηεμαγσγήο Δπηρεηξήζεσλ, ηελ Αίζνπζα Καηάζηαζεο (Δπηρεηξήζεσλ) (SitCent) θαη
άιια. Απφ ηε κεξηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε EYΔΓ ελζσκάησζε ηε Γεληθή
Γηεχζπλζε Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ θαη κέξνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο.
Δπνκέλσο, ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο, αθφκα θαη αλ πξνέξρεηαη απφ ηα θξάηε
κέιε ή απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, επζπγξακκίδεη ηε δξάζε ηνπ κε ηηο
εξγαζίεο

ηεο

Ύπαηεο

Δθπξνζψπνπ

θαη

αληηπξνέδξνπ

ηεο

Δπξσπατθήο

- 43 Δπηηξνπήο, κηα πνπ αξκνδηφηεηα αθνξά ηελ εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο ΔΔ, φπσο ε
ζχλαςε θαη παξαθνινχζεζε πκθσληψλ πλεξγαζίαο θαη χκπξαμεο θαη νη
εθζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θξαηψλ. (Μπέιινπ, 2014)
β.

Μόνιμη Δπιηποπή Δπισειπηζιακήρ ςνεπγαζίαρ ζε θέμαηα

Δζωηεπικήρ Αζθάλειαρ
Ο ξφινο θαη ε ζχλζεζε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Δπηρεηξεζηαθήο
πλεξγαζίαο ζε ζέκαηα Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (COSI) αλαιχνληαη ζην άξζξν 71
ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ. Ζ COSI εμαζθαιίδεη, πξνσζεί θαη εληζρχεη
ην ζπληνληζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά
ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηεο ΔΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθή
επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε επηβνιή ηνπ λφκνπ, ν έιεγρνο ησλ ζπλφξσλ θαη ε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία
ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Δπηπιένλ αμηνινγεί ηε γεληθή δηεχζπλζε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ην πκβνχιην
ζηελ αληηκεηψπηζε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ
θαηαζηξνθψλ. Ζ COSI απνηειείηαη απφ πςειφβαζκνπο ππαιιήινπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη/ή Γηθαηνζχλεο θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη απφ
αληηπξνζψπνπο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΤΔΓ. Ζ Europol, ε Eurojust, ν Frontex, ε
CEPOL θαη άιια αξκφδηα φξγαλα κπνξεί λα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο σο παξαηεξεηέο. Ζ επηηξνπή ππνβάιεη ηαθηηθά έθζεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πκβνχιην ην νπνίν, ελ ζπλερεία, ζα ηεξεί ελήκεξν ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα. Ζ COSΗ ζα έρεη επίζεο
αξκνδηφηεηα λα αμηνινγεί ηε γεληθή θαηεχζπλζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο, µε ζηφρν λα εληνπίδεη πηζαλέο ειιείςεηο θαη λα
εγθξίλεη ζπζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ COSI έρεη επίζεο εληνιή παξάιιεια µε ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο θαη Αζθάιεηαο (ΔΠΑ) - λα επηθνπξεί ην
πκβνχιην ζχκθσλα µε ηε ιεγφκελε «ξήηξα αιιειεγγχεο». Ζ «ξήηξα
αιιειεγγχεο» πξνβιέπεη φηη ε ΔΔ «θηλεηνπνηεί φια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή
ηεο» γηα λα ζπλδξάκεη ζην θξάηνο µέινο πνπ δέρεηαη ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ή έρεη
πιεγεί απφ θπζηθή ή αλζξσπνγελή θαηαζηξνθή. Ωζηφζν δελ ζπκκεηέρεη ζην
λνκνπαξαζθεπαζηηθφ έξγν νχηε ζηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηηο
λνκνζεηηθέο πξάμεηο, ε ΔΜΑ, ε ζχλνδνο ησλ πξέζβεσλ ησλ θξαηψλ µειψλ ζηελ
ΔΔ, παξακέλεη ε κφλε αξκφδηα γηα ηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο µε ηελ

- 44 βνήζεηα δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ πκβνπιίνπ. Γεδνκέλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο
ξφινπ, ηα µέιε ηεο COSI ζα έρνπλ βάζε ηα εζληθά ππνπξγεία απφ ηα νπνία θαη ζα
απνζηέιινληαη. Έθαζην θξάηνο µέινο ζα απνθαζίδεη εάλ ζα έρεη έλαλ µφλν ή
πεξηζζφηεξνπο αληηπξνζψπνπο γηα φια ηα ζέκαηα. Ο αξηζκφο, σζηφζν, ησλ
αληηπξνζψπσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο.3
γ.

Europol. Η Δςπωπαϊκή Αζηςνομική Τπηπεζία

Σν 1991, θαηά ηε ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ν θαγθειάξηνο ηεο
Γεξκαλίαο, Υέικνπη Κνι, εκπλεπζκέλνο απφ ην κνληέιν ηνπ FBI, πξφηεηλε ηε
δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ αζηπλνκίαο. Ζ πξφηαζε απηή νδήγεζε
ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο. Πξφθεηηαη γηα
έλα νξγαληζκφ ηεο ΔΔ κε αξκνδηφηεηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Απνζηνιή ηνπ
είλαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο αζθαιέζηεξεο Δπξψπεο, βνεζψληαο ηηο
αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Τπνζηεξίδεη ηηο
επηρεηξήζεηο επηβνιήο

ηνπ

λφκνπ

θαη

απνηειεί

θφκβν

πιεξνθνξηψλ γηα

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θέληξν εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο
επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Παξέρεη ζηξαηεγηθή θαη επηρεηξεζηαθή αλάιπζε, θαζψο θαη
επηρεηξεζηαθή ζηήξημε ζηα θξάηε κέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα: ζηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ζηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε, ζηελ
ππνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ, ζηελ αληαιιαγή γλψζεσλ.4
Ζ πξαθηηθή ζπκβνιή ηνπ, σζηφζν, είλαη πεξηνξηζκέλε. Γεδνκέλνπ φηη δελ
έρεη επηρεηξεζηαθέο αξκνδηφηεηεο, ε Europol δελ κπνξεί λα δηεμάγεη δηθέο ηεο
έξεπλεο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ εμ αξρήο άθακπηε λνκηθή
βάζε ηεο - ε ζχκβαζε Δuropol - δπζρέξαλε ην έξγν ηεο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010,
σζηφζν, ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ αληηθαηέζηεζε ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ηελ
θαηέζηεζε έλα νξγαληζκφ ηεο ΔΔ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη
πξνεγνπκέλσο, ε επηθχξσζε ησλ δηαθφξσλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
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- 45 ηεο χκβαζεο Δuropol έιαβε, θαηά κέζν φξν, πεξηζζφηεξα απφ πέληε ρξφληα
(Schroeder, 2013).
Ζ Europol απαζρνιεί πεξίπνπ 100 αλαιπηέο εγθιεκάησλ, νη νπνίνη
ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλσλ ηεο Δπξψπεο. Ωο εθ
ηνχηνπ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ
ΔΔ. Οη αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιένλ ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ εξεπλψλ ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Γηα λα παξέρεη ζηνπο
εζληθνχο εηαίξνπο κηα επθξηλέζηεξε εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ εγθιεκαηηθφηεηαο
πνπ

έρνπλ

λα

αληηκεησπίζνπλ,

εθπνλεί

ηαθηηθέο

θαη

καθξνπξφζεζκεο

αλαιχζεηο γηα ην έγθιεκα θαη ηελ ηξνκνθξαηία. Κάζε ρψξα δηαζέηεη κηα Δζληθή
Μνλάδα Europol, ε νπνία απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο Δuropol θαη ησλ
άιισλ εζληθψλ νξγαληζκψλ. Σν 2010 ε ΔΔ ζέζπηζε πνιπεηή θχθιν πνιηηηθήο γηα
λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ
επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη άιισλ θνξέσλ (εληφο θαη εθηφο ΔΔ). Ζ ζπλεξγαζία απηή
βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε απεηιψλ φζνλ αθνξά ην ζνβαξφ θαη νξγαλσκέλν
έγθιεκα (Schroeder, 2013).
δ.

Eurojust. H Μονάδα Γικαζηικήρ ςνεπγαζίαρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ

Ένωζηρ
πκπιεξψλνληαο ην έξγν ηεο Europol ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο
ζπλεξγαζίαο, ε Eurojust ηδξχζεθε ην 2002. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν φξγαλν ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ην νπνίν ηδξχζεθε ην 2002 κε ζθνπφ λα πξνσζεί θαη λα
βειηηψλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεσλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ κνξθψλ δηαζπλνξηαθνχ θαη
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Δίλαη νπζηαζηηθά επηθνξηηζκέλε κε ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ζηνλ αγψλα ηνπο θαηά ηνπ
δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. ηφρνο ηεο Eurojust είλαη λα εληζρχεη θαη λα βειηηψλεη
ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε αίηεκα πνπ
πξνέξρεηαη απφ αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία
πξνεξρφκελε απφ νπνηνδήπνηε αξκφδην θνξέα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ
έρνπλ εγθξηζεί ζην πιαίζην ησλ πλζεθψλ. Έλαο άιινο ζηφρνο ηεο Eurojust είλαη
λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ, δηεπθνιχλνληαο θπξίσο
ηελ πινπνίεζε ηεο δηεζλνχο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο. Δπηπιένλ ζηεξίδεη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη δηψμεσλ. ην πιαίζην
απηφ, βνεζά ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη δηψμεσλ αλάκεζα ζ' έλα θξάηνο κέινο θαη

- 46 έλα ηξίην θξάηνο, ή αλάκεζα ζ' έλα θξάηνο κέινο θαη ηελ Δπηηξνπή, ζε πεξίπησζε
πνηληθψλ

παξαβάζεσλ

πνπ

δηαπξάηηνληαη

εηο

βάξνο

ησλ

νηθνλνκηθψλ

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο .
5

Ζ Eurojust εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζληθψλ εξεπλεηηθψλ θαη
δησθηηθψλ αξρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ κνξθψλ δηαζπλνξηαθνχ θαη
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, φπσο ε ηξνκνθξαηία, ε εκπνξία αλζξψπσλ θαη ε
ζσκαηεκπνξία, ην ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ, ε απάηε, ην μέπιπκα ρξήκαηνο,
πξνθεηκέλνπ νη έλνρνη λα πξνζάγνληαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηε
δηθαηνζχλε. Δθηειεί ηα θαζήθνληά ηεο είηε κέζσ ησλ εζληθψλ κειψλ ηεο είηε σο
ζπιινγηθφ φξγαλν. Έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο λα
πξνβνχλ ζε έξεπλα ή δίσμε γηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο, λα θξίλεη φηη είλαη ίζσο
πξνηηκφηεξν λα πξνβεί κία εμ απηψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ή
δίσμεο, λα αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αξκφδησλ αξρψλ, λα ζπγθξνηεί θνηλή
νκάδα έξεπλαο, θαη λα ηεο παξέρεη θάζε πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Δμαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ
αξκφδησλ αξρψλ, ηηο νπνίεο ζπλδξάκεη κε ηελ παξνρή ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ
ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο. πλεξγάδεηαη επίζεο κε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ
Γίθηπν, ηελ Europol θαη ηελ OLAF. Σέινο, παξέρεη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε θαη
δηνξγαλψλεη ζπλαληήζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ
δηθαζηηθψλ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ γηα ηελ επίιπζε
λνκηθψλ ζεκάησλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ(Schroeder, 2013).
ε.

Frontex.

Ο

εςπωπαϊκόρ

οπγανιζμόρ

διασείπιζηρ

ηων

εξωηεπικών ζςνόπων.
Ο FRONTEX ηδξχζεθε ην 2004 θαη πξνσζεί ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε
ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. πληνλίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ
ζπλφξσλ, επηθνπξεί ηα θξάηε κέιε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζληθψλ ζπλνξηαθψλ
θπιάθσλ, κεηαμχ άιισλ κε ηελ θαζηέξσζε θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ εθπαίδεπζεο,
πξαγκαηνπνηεί αλαιχζεηο θηλδχλνπ, παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ησλ εξεπλψλ
ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, επηθνπξεί ηα
θξάηε κέιε ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη απμεκέλε ηερληθή θαη επηρεηξεζηαθή
ζπλδξνκή ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα, παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηελ αλαγθαία ζηήξημε
γηα ηελ νξγάλσζε θνηλψλ επηρεηξήζεσλ επαλαπαηξηζκνχ, βνεζά ζηε ζέζπηζε
5
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- 47 θνηλψλ πξνηχπσλ ζηηο εζληθέο πξαθηηθέο αζηπλφκεπζεο ησλ ζπλφξσλ ζηελ
Δπξψπε. Μπνξεί επηπιένλ λα θιεζεί λα παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε
αλ πθίζηαληαη επείγνπζεο θαηαζηάζεηο ζηα ζχλνξά ηνπο. Ο FRONTEX ζπλδέεηαη
ζηελά θαη κε άιινπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηεο ΔΔ, αξκφδηνπο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, φπσο ε EUROPOL θαη ε CEPOL. Δληζρχεη
ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ εμαζθαιίδνληαο ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε
δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ6.
ζη.

CEPOL Η Δςπωπαϊκή Αζηςνομική Ακαδημία

Ζ CEPOL ηδξχζεθε ην 2005 σο νξγαληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σν
αθξσλχκην CEPOL είλαη γαιιηθφ θαη αληηζηνηρεί ζηε γαιιηθή νλνκαζία Collège
européen de police, Πξνζθέξεη εθπαίδεπζε αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ ηεο
αζηπλνκίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπκβάιινληαο ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ησλ
λφκσλ θαη ηεο ηάμεο. πλδπάδεη επηθαιππηφκελεο ιεηηνπξγίεο ζε ππεξεζληθφ
επίπεδν (νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ΔΔ, ζπληνληζκφο κε ππεξεζληθνχο
ζεζκνχο), δηαθξαηηθφ επίπεδν (ζπληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ),
θαη δηαθπβεξλεηηθφ επίπεδν (δίθηπα ησλ ππαιιήισλ απφ ηα ππνπξγεία,
αζηπλνκία, εηζαγγειείο, δηθαζηέο, κέιε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ). Φέξλεη ζε
επαθή αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηεο αζηπλνκίαο απφ φιε ηελ Δπξψπε κε ζηφρν
ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
εγθιήκαηνο7.
6.

Η ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
Αλ θαη ε ζχλδεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε είλαη πξνθαλήο ε ζεζκνζέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αζθάιεηαο ζε επίπεδν
ΔΔ έρεη βξεη πνιιά εκπφδηα. Ζ εμέιημε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηεο
επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο αζθαιείαο θπξίσο παξεκπνδίδεηαη απφ ην πνιχ
ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο

6 Βι. http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex
/index_el.htm
7 Βι.http://europa.eu/abouteu/agencies/regulatory_agencies_bodies/pol_agencies/cepol/index_el.htm.

- 48 ΔΔ, θαη απφ ηελ πεξίπινθε ζεζκηθή ζπγθξφηεζε ηεο ΔΔ. Ο δηαθπβεξλεηηθφο
ραξαθηήξαο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ΔΔ έρεη θαηαζηήζεη πνιχ εχθνιν λα
εθηξνρηάζεη ηηο λνκνζεηηθέο ηεο πξσηνβνπιίεο ζε ακθηζβεηνχκελα πεδία. Οη
δηαηξέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην
Ηξάθ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηνπ
Κνζζπθνπεδίνπ έρνπλ ηνλίζεη ηελ αληθαλφηεηα ηεο ΔΔ λα θαηαιήμεη ζε νκφθσλεο
απνθάζεηο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο. Ζ αξρή ηεο
νκνθσλίαο έρεη ζπρλά νδεγήζεη ζε απνθάζεηο κε «ειάρηζην θνηλφ παξνλνκαζηή»
πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνδπλάκσζε ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ. (Schroeder
2013). Ζ πεξίπινθε ζεζκηθή κνξθή ηεο αξρηηεθηνληθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ έρεη
επίζεο εκπφδηζε ηελ εμέιημε κηαο νινθιεξσκέλεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο ζε
πνιχπινθα ζέκαηα αζθάιεηαο. Πεξίπινθα δεηήκαηα, φπσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο
παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο δηεπξχλεη ην φξην κεηαμχ ησλ δχν ππιψλσλ, κε ηα
εκπιεθφκελα κέξε εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ δηαθνξεηηθέο δνκέο θαη κε
δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο έρεη αιιάμεη
θάπνηνπο απφ ηα θαζηεξσκέλνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ Δπξσπατθφ ηνκέα
ηεο αζθάιεηαο θαη έρεη ζαθείο επηπηψζεηο γηα ηελ επίζεκε νξγάλσζε ηεο
δηαθπβέξλεζεο ηεο αζθάιεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πλζήθε θαηαξγεί ηε
δνκή ησλ ππιψλσλ ηεο ΔΔ, θηλεί ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
ηεο ΔΔ, θαη θαζηεξψλεη κηα νιφθιεξε ζεηξά λέσλ νξγάλσλ ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή
Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο ΔΔ φπσο απηή ηεο Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ γηα
Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Σν λνκνζεηηθφ ζχζηεκα
πνπ δηέπεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ πξψελ δεχηεξν ππιψλα, είλαη ζρεηηθά
αλεπεξέαζην απφ ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πλζήθεο. Ωζηφζν, είλαη
αθφκε πνιχ λσξίο γηα λα εθηηκεζεί ε επίδξαζή ηεο πλζήθεο ζρεηηθά κε ηε
ζπλνιηθή πιεξφηεηα θαη ζπλνρή ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο αζθάιεηαο.
(Schroeder, 2013).
Σέινο ζην πξφζθαην θείκελν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 25εο
Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηε
ζηξαηνιφγεζε επξσπαίσλ πνιηηψλ απφ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, ην νπνίν
ζπληάρζεθε ακέζσο κεηά ηηο πξφζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη
γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ κεηαμχ εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. Τπνγξακκίδεηαη θαη πάιη ε θαίξηα ζεκαζία λα

- 49 εγθαζηδξχζεη ε ΔΔ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ηξίηεο ρψξεο, ηδίσο ηηο ρψξεο
δηακεηαθφκηζεο θαη πξννξηζκνχ, ηεξψληαο ηε λνκνζεζία, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο
ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηα δηεζλή αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα
εληνπίδνληαη πνιίηεο ηεο ΔΔ θαη κε νη νπνίνη θεχγνπλ απφ ηελ Έλσζε γηα λα
πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ
επηζηξέθνπλ.

Δπηζεκαίλεηαη

ε

βνχιεζε

λα

ζηεξηρζνχλ

θαη ζηε ζπλέρεηα
ζρέδηα

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζε ηξίηεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε
Ηνξδαλία, ν Λίβαλνο θαη ην Ηξάθ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ελδπλάκσζε ηεο
ζπλεξγαζία ηεο κε πεξηθεξεηαθνχο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε
παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζε ρψξεο απφ ηηο νπνίεο
πξνέξρεηαη ε ηξνκνθξαηία. Δπηζεκαίλνληαη ηα κέζα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη
ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε
ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ κε έκθαζε ζε απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
παξεκπφδηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ ΔΔ θαιείηαη λα
εμεηδηθεχζεη θαη λα αλαβαζκίζεη ηνλ δηάινγν πνπ δηεμάγεη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ηελ Αιγεξία, ηελ Αίγππην, ην Ηξάθ, ην Ηζξαήι,
ηελ Ηνξδαλία, ην Μαξφθν, ηνλ Λίβαλν, ηελ Σπλεζία, ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ην
πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.

Καηαιπηηθή ζηελ πξνζπάζεηα

απηή ζεσξείηαη ε δξάζε ηεο ΔΤΔΓ ζε φηη αθνξά ηελ αχμεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ
γλψζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ
θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ
γλψζεσλ γισζζψλ, ψζηε λα θαιπθζνχλ ειιείςεηο ζηηο επξσπατθέο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ γιψζζεο φπσο ηα αξαβηθά, ηα νχξληνπ, θαη ηα
ξσζηθά. Τπνζηεξίδεηαη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
κεηαμχ ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ. Σέινο πξνσζείηαη ε αληαιιαγή
νξζψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απφ-ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαζψο ζεσξείηαη φηη ε
πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιφγεζεο πνιηηψλ ηεο ΔΔ απφ
ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο δελ κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα αλ δελ ζπλνδεχεηαη
απφ πνιηηηθέο απν-ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο νη νπνίεο
ζα έρνπλ ζηφρν λα πξνιακβάλεηαη ε αλαρψξεζε απφ ηελ Δπξψπε επξσπαίσλ
πνιηηψλ θαη ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο κεληφξσλ ή ζπκβνχισλ ζηε δηαδηθαζία απν-ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο.
Εεηείηαη λα δξνκνινγεζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν κηα θαιά δηαξζξσκέλε
εθζηξαηεία επηθνηλσλίαο πνπ ζα αμηνπνηεί ηηο πεξηπηψζεηο Δπξσπαίσλ πξψελ
«αιινδαπψλ καρεηψλ» πνπ θαηάθεξαλ λα απν-ξηδνζπαζηηθνπνηεζνχλ θαη

- 50 ελζαξξχλεηαη, ε αλάπηπμε εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ πιαηθνξκψλ πνπ λα
επηηξέπνπλ ηελ αληηπαξάζεζε θαη ηνλ δηάινγν κε ηνπο ελ ιφγσ πξψελ καρεηέο.
Σα παξαπάλσ δείρλνπλ ηελ βνχιεζε ηεο ΔΔ λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο
πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα απηφ αιιά θαη θάλνπλ ζαθή ηελ δηζηαθηηθφηεηα πνπ ε
ΔΔ είρε επηδείμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο απφ ηηο δξάζεηο πνπ
θαηαγξάθνληαη είραλ πξνηαζεί θαη θαηά ην παξειζφλ8.

8 Βι. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0410+0+DOC+
XML +V0//EL
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ : Ο ΤΝΓΔΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΝΑΣΟ
1.

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΝΑΣΟ
Ζ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ ηνπ ζε ζέκαηα

αζθάιεηαο έρεη κεηαηνπηζηεί δχν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.
ε απάληεζε ζηηο λέεο γεσπνιηηηθέο πηέζεηο, ην ΝΑΣΟ πηνζέηεζε κηα ζηξαηεγηθή
ζέζε πνπ παξνπζηάδεη δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζηηο ιεγφκελεο ―Out of Area‖
επηρεηξήζεηο. Ζ πξψηε δεκηνπξγήζεθε ζηνλ απφερν ηεο 11εο επηεκβξίνπ φπνπ
ην ΝΑΣΟ ζχληνκα βξέζεθε λα αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά απφ απξνζδφθεηεο
πξνθιήζεηο, φηαλ αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο Γηεζλνχο Γχλακεο Βνήζεηαο γηα
Αζθάιεηα ζην Αθγαληζηάλ. Μηα ζπκκαρία πνπ είρε ζρεδηαζηεί γηα λα απνθξνχζεη
κηα ερζξηθή δχλακε ήηαλ ηψξα επηθνξηηζκέλε κε θαζήθνληα ππνζηήξημεο ηεο
εηξήλεο έμσ απφ ηελ παξαδνζηαθή πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο. Γηα λα πεηχρεη
ζε απηή ηε λέα απνζηνιή, ην ΝΑΣΟ πηνζέηεζε κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηα θξάηε κεηά απφ ζχγθξνπζε, φπσο
αλαιχεηαη ζηελ «Οιηζηηθή πξνζέγγηζε» (Comprehensive approach) ε νπνία ζα
αλαιπζεί δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην ΝΑΣΟ
κε ηελ πξνζέγγηζε απηή επέιεμε έλα πνιχπιεπξν πιαίζην γηα ηελ δηακφξθσζε
ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη αλέπηπμε

κηα εληαία

ζηξαηεγηθή κε επίθεληξν ην φηη νη κε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο νη κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο θαη νη
ζηξαηησηηθέο κνλάδεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ εληαία δηνίθεζε. Πνιινί
θνβήζεθαλ φηη ε ελζσκάησζε κε ζηξαηησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ππεξεζίεο
ηνπ ΝΑΣΟ ζα πξνζβάιιεη ηνλ κε ζηξαηησηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Παξάδεηγκα
απνηέιεζε ν ζρεδηαζκφο ησλ Οκάδσλ Αλαζπγθξφηεζεο ζην Αθγαληζηάλ ν νπνίνο
έρεη

θαηεγνξεζεί επξέσο σο κηα απνηπρία ε νπνία απεηινχζε ηηο δσέο ησλ

εξγαδνκέλσλ ζηνλ αλζξσπηζηηθφ ηνκέα. (Morgan, 2014)
Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε πνπ πηνζέηεζε ην ΝΑΣΟ πξνέθπςε κεηά ηε Μεγάιε
Ύθεζε ηνπ 2008 θαη πηνζεηήζεθε επίζεκα ζηε ηξαηεγηθή Αληίιεςε ηνπ2010, ήηαλ
ε δηαρείξηζε θξίζεσλ ε νπνία αλπςψζεθε ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
ΝΑΣΟ. Ζ ζηξνθή πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο νδήγεζε ζε κηα ζεκειηψδε
αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΝΑΣΟ. χκθσλα κε ηε παξαδνζηαθή ινγηθή ηεο
ζπιινγηθήο άκπλαο, ην ΝΑΣΟ ζα απαληνχζε κφλν ζε κηα άκεζε επίζεζε ελαληίνλ

- 52 ελφο απφ ηα κέιε της ζπκκαρίαο. Τπφ ηνλ ηίηιν δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ην ΝΑΣΟ
πηνζέηεζε κηα λέα δπλακηθή θαη ίζσο επηζεηηθή ζηάζε. Ζ ζπκκαρία ζα επηδηψμεη
ηψξα λα αληαπνθξηζεί πξψηε ελάληηα ζηηο λέεο απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ, παξά λα
ελεξγνπνηείηαη κφλν σο απάληεζε ζε κία επίζεζε. Ζ κεηαβνιή απηή νθείιεηαη ζηηο
ξηδηθά δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ είλαη ζχκθπηεο ζε θάζε
πξνζέγγηζε. Κεληξηθή ηδέα κε ηε ινγηθή ηεο ζπιινγηθήο άκπλαο είλαη ε πεπνίζεζε
φηη ν θφζκνο είλαη ε ζε κεγάιν βαζκφ ζηαηηθφο θαη πξνβιέςηκνο. ε αληίζεζε, ε
δηαρείξηζε θξίζεσλ βιέπεη ηνλ θφζκν σο ρανηηθφ θαη απξφβιεπην. Ζ δηαρείξηζε
ησλ θξίζεσλ έγηλε θπξίαξρε πξνζέγγηζε ηνπ ΝΑΣΟ γηα δχν ιφγνπο θπξίσο.
Πξψηνλ γηαηί πξνζθέξνληαη ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ
θαηλνκεληθά δηαθξηηψλ νληνηήησλ θαη δεχηεξνλ, ε δηφηη θάλεθε λα βειηηψλεηαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ νη λέεο απεηιέο
θαη λα κεησζεί ην θφζηνο κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ απηέο νη
απεηιέο. ε αληίζεζε κε ηηο ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο επηρεηξήζεηο, φπσο ζην
Αθγαληζηάλ, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεμάγεη απνηειεζκαηηθά
επηρεηξήζεηο ζε έλα ζρεηηθά ζχληνκν δηάζηεκα νη νπνίεο παιαηφηεξα ζηεξνχληαλ
θάζε ζπλεθηηθφ ζηνηρείν κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο ηνπο. Απφ απηή ηελ
άπνςε, πην πξφζθαηε ε επηρείξεζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηε Ληβχε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
ππφδεηγκα κηαο επηρείξεζεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε δξάζε. (Morgan 2014) Σν
ΝΑΣΟ ζπλεπψο γξήγνξα αλαγλψξηζε ηελ απμαλφκελε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νξγάλσζε θαη νη
αξκνδηφηεηεο δηαθέξνπλ απφ απηέο ηεο ΔΔ (θπξίσο γηαηί ε ηειεπηαία δίλεη
κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα) θαη επηπιένλ είλαη παξαδνζηαθά
«πεξηζζφηεξν ζηξαηησηηθήο θχζεο» δηέθξηλε ηελ απμαλφκελε ζπζρέηηζε θαη
πξνρψξεζε ζε ζπλεξγαζίεο ζηηο θαηά ηφπνπο επηρεηξήζεηο κε ηηο πνιηηηθέο αξρέο
θπξίσο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ. (Morgan, 2014)
Μηα ηειεπηαία κνξθή πνπ είλαη πιένλ αλακθηζβήηεηα ζε εμέιημε
πξνθιήζεθε απφ ηελ θξίζε ζηελ Οπθξαλία απέλαληη ζε κηα φιν θαη πην ερζξηθή
Ρσζία θαη ε νπνία κπνξεί λα ζεκαίλεη επηζηξνθή ζηνπο παξαδνζηαθνχο ζηφρνπο
ηεο εμαζθάιηζε ηεο ζπιινγηθήο άκπλαο ησλ κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ πξφζθαηε
πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηε Ρσζίαο θαη ε ζπλερηδφκελε αζηάζεηα ζηελ
Αλαηνιηθή Οπθξαλία, ζεκαηνδφηεζε ηελ επηζηξνθή ηεο γεσπνιηηηθήο ζηελ
επξσπατθή ήπεηξν, θαη πιένλ νη παιαηφηεξεο ππνζέζεηο δελ επζηαζνχλ πιένλ. Σν
ΝΑΣΟ πέξαζε πάλσ απφ κηα δεθαεηία πνπ εζηηάδνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ

- 53 παξαδνζηαθψλ ηνπ επηρεηξήζεψλ. Σψξα, νη ελέξγεηεο ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία,
θαη ε επαθφινπζε αλάγθε λα θαζεζπράζεη ηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο γηα ηε δηθή ηνπο
εδαθηθή αθεξαηφηεηα, αλάγθαζε ην ΝΑΣΟ λα αιιάμεη εθ λένπ ζηξαηεγηθή εζηίαζε.
Ωο εθ ηνχηνπ ε ζπιινγηθή άκπλα είλαη θαη πάιη ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
ΝΑΣΟ. Ζ Ρσζία έρεη πηνζεηήζεη έλα πβξηδηθφ ή κε-γξακκηθφ ζηπι πνιέκνπ ζηελ
Οπθξαλία πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθαιπκκέλε ρξήζε ησλ Δηδηθψλ Γπλάκεσλ θαη
πξαθηφξσλ,

καδηθέο

εθζηξαηείεο

παξαπιεξνθφξεζεο,

εθθνβηζκνχ

κέζσ

επίδεημεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο, θαη θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ. Ζ
ζπιινγηθή άκπλα ελαληίνλ απηψλ ησλ ηχπσλ ησλ επηζέζεσλ δελ ζα επηηχρεη εάλ
ην ΝΑΣΟ απιά επαλεπελδχεη ζε παξαδνζηαθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, φπσο
άξκαηα κάρεο, ππξνβνιηθφ θαη ηα ππξεληθά απνηξεπηηθά. Αλη 'απηνχ ην ΝΑΣΟ
δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην λέν ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πιεξνθνξηψλ, παξαθνινχζεζεο θαη αλαγλψξηζεο, δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ, ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ, θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη δπλάκεηο γξήγνξα ζε
φιε

ηελ

Δπξψπε.

Δπηπιένλ,

ε

ζπκκαρία

πηνζεηεί

πξνζεγγίζεηο

πνπ

επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ πην αλζεθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θξαηψλκειψλ, ηθαλψλ λα αληρλεχνπλ θαη λα κπινθάξνπλ ηηο ζπγθεθαιπκκέλεο
πξνζπάζεηεο εηζβνιήο. ε ιίγν πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία, ην ΝΑΣΟ έρεη
πινπνηήζεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη επηρεηξήζεηο
ζηαζεξφηεηαο, εκπινθή κε εμσηεξηθνχο θνξείο, θαζψο θαη δηαρείξηζε ηεο
αζθάιεηαο γεληθφηεξα. Σν φηη έρεη αλαγθαζηεί λα εθπνλήζεη γξήγνξα ελαιιαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο θαη δφγκαηα ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί θαηλνκεληθά θαη σο ζεκάδη
αδπλακίαο. Ωζηφζν νη αιιαγέο δείρλνπλ ηελ επειημία ηνπ ΝΑΣΟ, απνδεηθλχνληαο
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαζρεκαηίδεηαη γξήγνξα ζε απφθξηζε ησλ γεγνλφησλ ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο. (Morgan, 2014)
2.

ΝΔΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ
Σν ΝΑΣΟ Strategic Concept ηνπ 2010 επηβεβαίσζε φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο

απεηιήο ηεο ηξνκνθξαηίαο παξακέλεη κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζπκκαρίαο.
Οη

θαηεπζπληήξηεο

γξακκέο

ηεο

πνιηηηθήο

ηνπ

ΝΑΣΟ

ζρεηηθά

κε

ηελ

αληηηξνκνθξαηηθή δξάζε εγθξίζεθαλ θαηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζην
ηθάγν ην 2012 θαη αλαθέξνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: ηελ επαηζζεηνπνίεζε,
ηηο ηθαλφηεηεο θαη δέζκεπζε. Ζ επαηζζεηνπνίεζε αθνξά ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ
θαη πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ζπλερνχο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηε

- 54 ζηήξημε ησλ εζληθψλ αξρψλ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε
ησλ κειψλ ηεο ζπκκαρίαο λα πξνεηνηκαζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα ιακβάλνπλ
θάζε δπλαηφ κέηξν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ
επηζέζεσλ. Όζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο, ε εζηίαζε ηνπ ΝΑΣΟ εληνπίδεηαη ζηελ
αληηκεηψπηζε αζχκκεηξσλ απεηιψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο,
θαηλνηφκεο

ηερλνινγίεο

θαη

κεζφδνπο

πνπ

κπνξνχλ

λα

αληηκεησπίδνπλ

αζχκκεηξεο απεηιέο κε έλαλ πην νινθιεξσκέλν ηξφπν, κεηαμχ άιισλ κε ηελ
άκπλα ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο. Αλ θαη ε απνζηνιή ISAF ζην Αθγαληζηάλ δελ
αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο κία επηρείξεζε θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, σζηφζν
ζπκβάιιεη ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ θαηαθχγησλ πνπ πξνζθέξεη ην Αθγαληζηάλ ζε
ηξνκνθξάηεο. Απνζηνιέο ζην Ηξάθ, είραλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ
ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεπκάησλ αζθάιεηαο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο. Αληίζηνηρα κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ ζαιάζζησλ πεξηπνιηψλ, θαη
απνζηνιψλ ζπλνδείαο ε επηρείξεζε Active Endeavour βνεζά ζηελ απνηξνπή, ηελ
ππεξάζπηζε, ηελ απνδηνξγάλσζε θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηξνκνθξαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ Μεζφγεην Θάιαζζα.
Ζ εκπεηξία απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ έδεημε φηη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ
ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη κε ζηξαηησηηθψλ θνξέσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο βηψζηκεο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Ωο
εθ ηνχηνπ, ην ΝΑΣΟ εξγάζηεθε γηα λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε
άιινπο θνξείο. Απηέο νη επαθέο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη πξηλ ρξεηαζηνχλ,
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ φηαλ πξαγκαηηθά πξνθχςεη κηα
ζπγθεθξηκέλε πξφθιεζε. Σν ΝΑΣΟ δελ έρεη σο ζηφρν λα ζπληνλίζεη ή λα
θαηεπζχλεη ηελ εξγαζία ησλ άιισλ θνξέσλ. Μφλν ν ΟΖΔ ή νη ηνπηθέο αξρέο ζα
κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ κηα ηέηνηα επζχλε. Ωζηφζν έγηλε αληηιεπηφ φηη, ηα
δηάθνξα

κέζα

ζηελ εξγαιεηνζήθε

ηνπ

πξέπεη

λα

ρξεζηκνπνηνχληαη

κε

ζπληνληζκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα κελ ράλνληαη πφξνη θαη θπξίσο,
λα επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ ην ΝΑΣΟ ρσξίο λα
πξνζπαζεί λα αληαγσληζηεί κε άιινπο θνξείο, αιιά γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε
δηεζλήο θνηλφηεηα γίλεηαη θαιχηεξε πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί ην πιήξεο θάζκα
ησλ εξγαιείσλ πνπ θαηέρνπλ απφ θνηλνχ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα δηαζέζεη
ηερλνγλσζία ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο. ην πιαίζην απηφ αλέπηπμε κηα ζεηξά λέσλ
πξνζεγγίζεσλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.

- 55 α.

Η νέα ολιζηική πποζέγγιζη ζηη διασείπιζη κπίζεων

Απφ ηε λέα ηξαηεγηθή Αληίιεςε πνπ αλαιχζεθε θαη ηα δηδάγκαηα απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ πξνθχπηεη φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ
απαηηεί κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά κέζα.
Σα ζηξαηησηηθά κέζα, αλ θαη απαξαίηεηα, δελ επαξθνχλ απφ κφλα ηνπο λα
θαιχςνπλ ηηο πνιιέο πεξίπινθεο πξνθιήζεηο ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο. Γηα ην ιφγν
απηφ νη εγέηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπκθψλεζαλ ζηε χλνδν Κνξπθήο ηεο
Ληζαβφλαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα
κία ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ε νπνία ζα επζπγξακκίδεηαη
κε ην αληίζηνηρν πιαίζην ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζε φηη αθνξά ηε ζηαζεξνπνίεζε
θαη ηελ αλνηθνδφκεζε θξαηψλ ππφ θαηάζηαζε θξίζεο . Σνλ Μάξηην ηνπ 2011, ηα
κέιε ηνπ ΝΑΣΟ ζπκθψλεζαλ ζε κηα αλαλεσκέλε ιίζηα ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο.
Απηέο νη εξγαζίεο πινπνηήζεθαλ απφ κία εηδηθή πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθή νκάδα
εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Με βάζε ηελ εκπεηξία
απφ ηα Γπηηθά Βαιθάληα, ην Αθγαληζηάλ θαη ηε Ληβχε, ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ
ΝΑΣΟ (ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνχο εηαίξνπο) πξνζαξκφζηεθαλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ΝΑΣΟ ψζηε λα κπνξεί αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπλεθηηθήο
πξνζέγγηζεο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. Έηζη ζηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ηθάγν ηνλ
Μάην ηνπ 2012, νη χκκαρνη αλαθνίλσζαλ ηε δεκηνπξγία "κηαο θαηάιιειεο, αιιά
ήπηαο" ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηελ έδξα ηνπ ΝΑΣΟ ζην SHAPE. Όπσο
ππνγξακκίζηεθε ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο λέαο πξνζέγγηζεο απαηηεί απφ
φινπο ηνπο θνξείο λα ζπκβάινπλ ζε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, πνπ βαζίδεηαη
ζην θνηλφ αίζζεκα επζχλεο, ηε δηαθάλεηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, ιακβάλνληαο
ππφςε ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία, θαη ηνπο ξφινπο ηνπο, θαζψο θαη ηελ απηνλνκία ζηε
ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπο.
Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε λέα πξνζέγγηζε.
ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ζπλεξγαζία κε
εμσηεξηθνχο θνξείο, ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη δηδαγκάησλ απφ ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηηο αζθήζεηο θαη ζηελ πξνβνιή κέζσ δεκφζησλ κελπκάησλ. ε φηη
αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ην ΝΑΣΟ πιένλ ζα
ιακβάλεη πιήξσο ππφςε ηνπ φιεο ηηο ζηξαηησηηθέο θαη κε ζηξαηησηηθέο πηπρέο ηεο
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επίπεδα θαη κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θνξείο. Ζ πκκαρία
πξνσζεί ην ζαθή νξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
κεξψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο ζπκθσλψληαο φηη, θαηά γεληθφ
θαλφλα, ηα ζηνηρεία ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο αλαιακβάλνληαη
θαιχηεξα απφ παξάγνληεο θαη νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ ηελ ζρεηηθή εκπεηξία, ηελ
εληνιή θαη ηελ αξκνδηφηεηα. Παξάιιεια ην ΝΑΣΟ φρη κφλν βειηίσζε ηα δηθά ηνπ
φξγαλα ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ελίζρπζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
ζπλεξγαζηεί κε ηηο άιιεο ρψξεο, δηεζλείο νξγαληζκνχο, κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο θαη ηνπηθέο αξρέο. πγθεθξηκέλα, ην ΝΑΣΟ νηθνδφκεζε ζηελφηεξε
ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ έρνπλ εκπεηξία θαη ζε ηνκείο φπσο ηεο ελίζρπζεο ησλ
ζεζκψλ,

ηεο

αλάπηπμεο,

ηεο

δηαθπβέξλεζεο,

ηεο

δηθαηνζχλεο

θαη

ηεο

αζηπλφκεπζεο. ην πιαίζην απηφ ην ΝΑΣΟ ελίζρπζε ηε ζπλεξγαζία κε
εμσηεξηθνχο θνξείο θαη δηακφξθσζε ζηελφηεξνπο δεζκνχο κε άιινπο νξγαληζκνχο
θαη θνξείο ζε ηαθηηθή βάζε κε ζεβαζκφ ζηελ απηνλνκία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ
θάζε νξγαληζκνχ. Ζ ζπλεξγαζία έρεη νηθνδνκεζεί κε ηηο ππεξεζίεο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, ηελ ΔΔ θαη ηνλ ΟΑΔ, θαζψο θαη κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηε Γηεζλήο
Δπηηξνπή Δξπζξνχ ηαπξνχ, ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο, ηελ
Αθξηθαληθή Έλσζε, ηελ Interpol θαη ηνλ χλδεζκν ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ. Απηφ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή ησλ ζπλνκηιηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα. ηε χλνδν
Κνξπθήο ηεο Οπαιίαο ην επηέκβξην ηνπ 2014 γηα παξάδεηγκα, νη Τπνπξγνί
Δμσηεξηθψλ ηνπ ΝΑΣΟ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλάληεζε κε ηελ Ύπαηε Δθπξφζσπν
ηεο ΔΔ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔ θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο
Αζθαιείαο γηα λα ζπδεηήζνπλ πξννπηηθέο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο ζηα ζέκαηα
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζην κέιινλ. Δθαξκφδνληαο κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
ζεκαίλεη

κηα

αιιαγή

λννηξνπίαο.

Τπνγξακκίδνληαο

ηελ

ζεκαζία

ηεο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνσζεί
κεζφδνπο αληαιιαγή ησλ δηδαγκάησλ (Lessons Learned, Lessons Identified)
γεγνλφο πνπ, βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη άιισλ
δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ελζαξξχλεη ηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα δηδάγκαηα αληαιιάζζνληαη ζε επίπεδν
πξνζσπηθνχ φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε, ζε φηη αθνξά ηελ Ληβχε
θαη ην Κνζζπθνπέδην. Παξάιιεια ην ΝΑΣΟ θαιεί ηαθηηθά ηνπο δηεζλείο
νξγαληζκνχο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αζθήζεηο ηνπ γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο

- 57 ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πκκαρίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, θαζψο θαη
απφςεηο ησλ θαη πξννπηηθέο. Σέινο ε λέα πξνζέγγηζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή
ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζπκπιεξψζεθε κε ζηαζεξά θαη ζπλεθηηθά δεκφζηα
κελχκαηα. Οη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ ΝΑΣΟ εληζρχνληαη κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν κε ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξφνδν ζηνπο
ζρεηηθνχο ηνκείο9
β.

Η διεύθςνζη ESCD (Emerging Security Challenges Division)

Πξφθεηηαη γηα έλα λέν ηκήκα ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Δπηηειείνπ ηνπ
NATO (IMS International Military Staff) ην νπνίν

δεκηνπξγήζεθε γηα λα

αληηκεησπίζεη ην απμαλφκελν θάζκα ησλ κε παξαδνζηαθψλ απεηιψλ θαη
πξνθιήζεσλ θαη ηνπ νπνίνπ ε δεκηνπξγία ππνγξακκίδεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα
ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Ζ λέα Γηεχζπλζε Αλαδπφκελσλ Πξνθιήζεσλ Αζθαιείαο
ESCD άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 2010 θαη εζηηάδεηαη
θπξίσο ζηελ ηξνκνθξαηία, ηε δηάδνζε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηελ
άκπλα ζηνλ θπβεξλνρψξν, θαη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ ην λέν ηκήκα
παξέρεη

ζην

ΝΑΣΟ

ηε

δπλαηφηεηα

ηξαηεγηθψλ

Αλαιχζεσλ

γηα

ηελ

παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξφβιεςε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ ηελ δηεζλή αζθάιεηα γεγνλφο πνπ ζα είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ην
κέιινλ ηεο πκκαρίαο. Ζ λέα Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο νπζηαζηηθά ζπλελψλεη ηα
δηάθνξα ζθέιε ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ ήδε πθίζηαληαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ
Αξρεγείνπ ηνπ ΝΑΣΟ. Δθηηκάηαη φηη ζα δηαδξακαηίζεη ζην κέιινλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ θαζψο ζα ζπκβάιεη ζηελ
εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξαηεγηθνχ Γφγκαηνο, θαη ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ
πξνθίι ηνπ ΝΑΣΟ κεηαμχ ησλ πκκάρσλ. Ζ δνκή ηνπ ESCD αληηθαηνπηξίδεη ηφζν
ηηο απμαλφκελεο δηαζπλδέζεηο ησλ αλαδπφκελσλ πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο φζν θαη
ηελ αλάγθε γηα κηα ζπλεθηηθή απάληεζε ηνπ ΝΑΣΟ ζε απηέο. Οξγαλψλεηαη ζε έμη
ηκήκαηα κία ππνδηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα ζην ηκήκα Counter Terrorism (CT),
Cyber Defence Section (CD), Energy Security Section (ES), WMD NonProliferation Centre (WMDC), Strategic Analysis Capability (SAC), Economics and
Security Assessments (ESA) θαη ηελ ππνδηεχζπλζε Nuclear Policy (NPD).
Μέζα απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο παξέρεη ζηξαηεγηθέο εθηηκήζεηο γηα ελδερφκελεο
θξίζεηο θαη αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα εληφο θαη εθηφο ηνπ ΝΑΣΟ,
9 Βι. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm).

- 58 εθπνλεί θείκελα πνιηηηθήο πξνο εμέηαζε θαη έγθξηζε κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο
ηξαηεγηθήο Αληίιεςεο, ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο λέσλ ηθαλνηήησλ
εθθξάδνληαο

ηελ

νηθνλνκηθή

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

θαη

ηερλνινγηθή

ππνζηήξημεο

ζε

δέζκεπζε
πνιπεζληθέο

ησλ

εζλψλ,

πξνζεγγίζεηο)

ππνζηεξίδεη ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο ελδηαθέξνληνο θαη ηέινο νξγαλψλεη
θαη παξαθνινπζεί δεκφζηεο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
θαη ηελ επαθή κε ην επξχ θνηλφ θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Αθνινπζψληαο έηζη
ηε λέα ηξαηεγηθή Αληίιεςε αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θάζε κίαο απφ απηέο
ηηο πξνθιήζεηο κέζα απφ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο ζηελήο
πνιηηηθνζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο, θαη ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ. πληνλίδεη ηε
δξάζε ηεο κε

ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο πκκαρίαο ζηελ αλάιπζε θαη

εθηίκεζε ησλ απεηιψλ γεγνλφο πνπ απνηειεί

ζπλερή επηδίσμε θαη απνηειεί

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία. ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ λένπ
ηξαηεγηθνχ Γφγκαηνο, ην ESCD θξαηά ζπλεθηηθφ ηνλ ηζηφ ησλ θξαηψλ κειψλ
αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο, ηδίσο κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ
απνηειεζκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα κε ην
πξφγξακκα SPS ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα10.
γ.

Tο ππόγπαμμα SPS (Science for Peace and Security Programm)

Σν πξφγξακκα απηφ είλαη έλα νπζηαζηηθά έλα πξφγξακκα ακνηβαίνπ
ελδηαθέξνληνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ρψξεο κέιε ΝΑΣΟ θαζψο θαη ρψξεο πνπ
ζπλεξγάδνληαη κε απηφ θαη ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά απφ έλα επξχ θάζκα
επηζηεκνληθψλ θιάδσλ φπσο απηφλ ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο ή ηεο έξεπλαο θαη
ηεο θαηλνηνκίαο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο λα
αληαιιάμνπλ ηδέεο κέζα απφ εηδηθά εξγαζηήξηα, πξνο φθεινο ηεο παγθφζκηαο
επηζηεκνληθήο

θνηλφηεηαο

θαη

αζθάιεηαο.

πξνγξάκκαηνο είλαη λα ππνζηεξίμεη

Βαζηθή

πξνηεξαηφηεηα

ηνπ

ηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ

αληηκεηψπηζε ησλ αλαδπφκελσλ πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο, λα εληζρχζεη ηελ
πινπνίεζε

ησλ

ΝΑΣΟτθψλ

επηρεηξήζεσλ

θαη

γεληθά

λα

απμήζεη

ηελ

επαηζζεηνπνίεζε ζηηο εμειίμεηο ηνπ ηνκέα αζθάιεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ
πξφιεςε ησλ θξίζεσλ. Σν πξφγξακκα SPS είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λέα
εξγαιεία ηνπ ΝΑΣΟ κε παξάιιειε ζεκαληηθή θαη ζαθή πνιηηηθή δηάζηαζε. Απηφ
10 Βι. https://esc.hq.nato.int/default.aspx

- 59 ζπκβαίλεη γηαηί ην πξφγξακκα επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε ηνπ ΝΑΣΟ λα κπνξνχλ λα
ζπλεξγαζηνχλ θαη κε άιιεο ρψξεο, φπσο απηέο ηνπ ΔπξσΑηιαληηθνχ πκβνπιίνπ
χκπξαμεο

ή ηηο ρψξεο ηνπ Μεζνγεηαθνχ Γηαιφγνπ ή αθφκα θαη ρψξεο πνπ

παξαδνζηαθά βξίζθνληαλ «απέλαληη» απφ ηε ζπκκαρία φπσο γηα παξάδεηγκα ε
Ρσζία. Έλα παξάδεηγκα πνπ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ην
πξφγξακκα

STANDEX

(STAND-OFF

DETECTION

OF

EXPLOSIVES

PROGRAMME) πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλίρλεπζε stand-off εθξεθηηθψλ ζπζθεπψλ
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ρψξνπο ζπλσζηηζκνχ φπσο ηα κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο. Καζψο ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο παξακέλεη πςειή
πξνηεξαηφηεηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο
αηρκήο ζε γηα λα εληνπίζεη βνκβηζηέο απηνθηνλίαο ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζε
πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ξεθίλεζε ην 2009, σο έλα
πνιπεζληθφ πξφγξακκα κε «top-down approach» θαη πινπνηήζεθε απφ κηα
θνηλνπξαμία εξγαζηεξίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ. πκκεηέρνληεο ρψξεο
ήηαλ ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, νη Κάησ Υψξεο θαη ε Ρσζία. Ζ ηερλνινγία
δνθηκάζηεθε ζε κηα κεγάιε πφιε ηνλ Ηνχληνπ ηνπ 2013 θαη ην έξγν είλαη ζήκεξα
έρεη νινθιεξσζεί. Ζ επηηπρεκέλε δνθηκή ήηαλ ζεκαληηθή θαζψο ζεκαηνδφηεζε ηελ
πξψηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηηπρεκέλε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ηνπ
είδνπο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ θφζκν. Όπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί θαηά ηελ αξρηθή
ζπκθσλία ε ηερλνινγία STANDEX κεηαθέξζεθε ζηε βηνκεραλία γηα παξαγσγή θαη
εκπνξηθή δηάζεζε11.
δ.

Σο ημήμα Πολιηικού ζσεδιαζμού έκηακηηρ ανάγκηρ

Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ην ΝΑΣΟ ζπκκεηείρε ζε κηα ζεηξά απφ κε-άξζξνπ 5
επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ζε ηξεηο επείξνπο: αξρηθά ζηελ πξψελ
Γηνπγθνζιαβία ζηελ Δπξψπε θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ ζηελ
Αζία θαη ζηελ πεξηνρή Νηαξθνχξ ηνπ νπδάλ ζηελ Αθξηθή. Οη δξαζηεξηφηεηεο
απηέο θάιπςε έλα επξχ θάζκα ησλ απνζηνιψλ, απφ ηελ πξφιεςε ησλ θξίζεσλ
ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θξίζεο. Οη απνζηνιέο απηέο
θαηέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο ηκήκαηνο

πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ έθηαθηεο

αλάγθεο ηνπ νπνίνπ ζηφρνο ζα είλαη ε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ε αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε φισλ ησλ

11 Βι. (http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/ pdf_topics /20141211 _SPS_Annual_
Report_2013.pdf)

- 60 δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ρξήζε ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Σν ηκήκα απηφ
πθίζηαηαη ηφζν ζηελ πνιηηηθή δνκή θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ ηνκέα ησλ
επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηε ζηξαηησηηθή δνκή σο αλεμάξηεηε ππεξεζία. Σν ηκήκα
απηφ δηαρεηξίδεηαη έλα δίθηπν πνιηηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
νιφθιεξε ηελ επξσξαηιαληηθή πεξηνρή θαη απνβιέπεη ζηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε

ησλ

ζπλεπεηψλ

θξίζεσλ,

θαηαζηξνθψλ

ή

ζπγθξνχζεσλ.

Πεξηιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, αλαθνχθηζε απφ ηηο
πιεκκχξεο, ηελ πξνζηαζία ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ αληίδξαζε ζηηο ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο κε ρεκηθά, βηνινγηθά, φπια. Οη αηηήζεηο γηα ζπλδξνκή βνήζεηαο
απεπζχλνληαη

ζην

Δπξσ-Αηιαληηθφ

Κέληξν

πληνληζκνχ

Αληηκεηψπηζεο

Καηαζηξνθψλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ έδξα ηνπ ΝΑΣΟ, θαη ε νπνία ζα ζπλδπάδεη ηηο
πξνζθνξέο βνήζεηαο απφ ηα έζλε κε ηα αηηήκαηα γηα βνήζεηα. Σν Κέληξν
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνλ πληνληζκφ ηεο
Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Αλ θαη ν Πνιηηηθφο
ζρεδηαζκφο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη πξσηίζησο εζληθή επζχλε, σζηφζν, ε επξεία
πξνζέγγηζε ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηελ αζθάιεηα, αλαγλσξίδεη φηη νη πεξηπηψζεηο έθηαθηεο
αλάγθεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα. Οη
ρψξεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα βαζίδνληαη ζηηο ακηγψο εζληθέο ιχζεηο γηα ηηο
επείγνπζεο θαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ πνιχπινθνπ
ραξαθηήξα ησλ ζεκεξηλψλ απεηιψλ θαη ηνπ απξφβιεπηνπ πεξηβάιινληνο
αζθάιεηαο. Δλψ ηα Ζλσκέλα Έζλε δηαηεξνχλ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζην
ζπληνληζκφ ηεο δηεζλνχο αξσγήο ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ, ην ΝΑΣΟ παξέρεη
έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζην νπνίν ε ρξήζε ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη κε
ζηξαηησηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ζπλδπαζζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ
ζηφρνπ. Με δεδνκέλε ηελ απαίηεζε γηα ηηο ζηξαηησηηθέο θαη κε ζηξαηησηηθέο
θνηλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηζρπξή ζπλεξγαζία ν πνιηηηθφο
ζρεδηαζκφο έθηαθηεο αλάγθεο ζην ΝΑΣΟ επηθεληξψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πέληε
ηνκείο: Τπνζηήξημε ηεο πκκαρίαο ζε απνζηνιέο άξζξνπ 5, ππνζηήξημε γηα κεάξζξνπ 5 απνζηνιέο (αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ), ππνζηήξημε ησλ εζληθψλ
αξρψλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ππνζηήξημε ησλ εζληθψλ αξρψλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο,
ζπλεξγαζία κε ρψξεο εηαίξνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηαζηξνθψλ. Γηαηίζεηαη έηζη έλαο θαηάινγνο δπλαηνηήησλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο
γηα ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο ηνπ ΝΑΣΟ, ηνπο επηρεηξεζηαθνχο δηνηθεηέο, θαη
νιφθιεξε ηε ζηξαηησηηθή ηεξαξρία. Ο θαηάινγνο ρνξεγείηαη απφ ην Δπξσ-

- 61 Αηιαληηθφ Κέληξν πληνληζκνχ Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ. Κάζε ζηξαηησηηθφο
δηνηθεηήο πνπ έρεη αλάγθε απφ πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε έλα ηέηνην
ζέκα κπνξεί λα απεπζχλεη αίηεκα πξνο ην θέληξν Δπξσαηιαληηθνχ πληνληζκνχ
Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ. Γηα παξάδεηγκα, κεηά απφ αίηεκα ησλ δηνηθεηψλ
ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αθγαληζηάλ, εκπεηξνγλψκνλεο παξείραλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο
ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο, επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο δηνηθεηέο λα ιακβάλνπλ
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ηνπο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Θεξηλψλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ Διιάδα ζηξαηησηηθνί εθπξφζσπνη ηνπ πληνληζηηθνχ
θέληξνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά κε ηα ζηξαηησηηθά επηηειεία ζην ζρεδηαζκφ
έθηαθηεο αλάγθεο γηα κηα ελδερφκελε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε κε ρεκηθά, βηνινγηθά
ή

αθηηλνινγηθά

κέζα.

Γηα

παξάδεηγκα,

ζηελ

Active

Endeavour,

ηελ

αληηηξνκνθξαηηθή επηρείξεζε ηεο πκκαρίαο ζηε Μεζφγεην, νη εηδηθνί ηεο πνιηηηθήο
απνζηνιήο παξείραλ ζπκβνπιέο ζηηο ζπκκαρηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο επί ησλ
εκπνξηθψλ θαλφλσλ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε ησλ
πινίσλ. πκβνπιέο θαη ππνζηήξημε δίλνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο. Με άιια ιφγηα, νη
ζηξαηησηηθέο αξρέο ηνπ ΝΑΣΟ ζα δεηήζνπλ ηέηνηα βνήζεηα, κφλν αλ ην θξίλνπλ
απαξαίηεην. Ζ πνιηηηθή ππνζηήξημε ζην ζρεδηαζκφ έθηαθηεο αλάγθεο, δελ πξέπεη
λα ζπγρέεηαη κε ηελ πνιηηηθνζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία (CIMIC), ε νπνία αθνξά ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, ηηο ηνπηθέο
αξρέο θαη νξγαλψζεηο παξνρήο βνήζεηαο ζε κηα πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην
πιαίζην κηαο θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο. Ζ CIMIC θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ
θνηλσλία ησλ θνξέσλ, ηελ ελαξκφληζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο
ηαρχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά.12
ε.

Νέερ ςπηπεζίερ ζηον Κςβεπνοσώπο

Σν ΝΑΣΟ ππέζηε ηελ πξψηε ζεκαληηθή επίζεζε ζηνλ θπβεξλνρψξν, ην
1999, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο Allied Force ελαληίνλ ηεο εξβίαο, κε κία
ζεηξά επηζέζεσλ κε ηίηιν «παηξησηηθφ ράθεξ». Οθηψ ρξφληα αξγφηεξα ην 2007
εθηνμεχζεθαλ νη ζνβαξέο επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν ελαληίνλ ηεο Δζζνλίαο.
Παξά ηε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ επηζέζεσλ δελ ελεξγνπνηήζεθε κηα άξζξνπ 5
απφθξηζε θαζψο δελ ζεσξήζεθε φηη πξάγκαηη δηέζρηζαλ ηε θξίζηκε δηαρσξηζηηθή
γξακκή φπνπ ε ζηξαηησηηθή ζπιινγηθή άκπλα ζα είλαη απαξαίηεηε. Ωζηφζν, ην
12 Βι. http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_ 49158.htm?selectedLoc ale=en).

- 62 ΝΑΣΟ έθηνηε επηδίσμε λα δηεπξχλεη ηφζν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ φζν θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ηνπ δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ λέα πνιηηηθή
ηνπ ΝΑΣΟ εγθξίζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 θαη εζηηάζηεθε αξρηθά ζηελ πξνζηαζία
ησλ ηδίσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ
απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ δηθηχσλ, ζην βαζκφ πνπ ηα ελ ιφγσ
δίθηπα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ ΝΑΣΟ ή ηεο δηαδηθαζίαο
πιεξνθφξεζεο ηνπ ΝΑΣΟ. ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ ην 2013, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
ηνπ ΝΑΣΟ Άληεξο Φνγθ Ράζκνπζελ δήισζε φηη νη 51 ζέζεηο ηνπ ΝΑΣΟ πνπ
απαξηίδνπλ ην αξρεγείν ηνπ ΝΑΣΟ, ε δνκή δηνίθεζεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη νη ππεξεζίεο
ηνπ ΝΑΣΟ βξίζθνληαη ππφ δηαξθή (24/7) θαη νινθιεξσκέλε επηηήξεζε θαη
πξνζηαηεχνληαη απφ εληζρπκέλνπο αηζζεηήξεο θαη ηερλνινγίεο αλίρλεπζεο
εηζβνιήο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝΑΣΟ φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή αζθάιεηα,
ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ππξαπιηθήο άκπλαο πξαγκαηνπνηνχληαη
πιένλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ΝΑΣΟ Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηψλ (NCIA) ζηε
Υάγε.

Ζ NCI ζπγρψλεπζε ζπλαθείο ππεξεζίεο θάησ απφ κία ζπγθεληξσηηθή

θαζνδήγεζε θαη σο εθ ηνχηνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝΑΣΟ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο,
ζα πάςνπλ λα εμαπιψλνληαη ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο. Ζ NCI παξέρεη ζην ΝΑΣΟ
ππνζηήξημε

ππεξεζηψλ

πιεξνθνξηθήο

θαη

C4ISR

(Γηνίθεζε,

Έιεγρνο,

Δπηθνηλσλίεο, Τπνινγηζηέο, Πιεξνθνξίεο, Παξαθνινχζεζε θαη Αλαγλψξηζε) ελψ
αλέπηπμε φιν ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηελ απφθξνπζε ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν13.
Δπηπιένλ ην NATO αλέπηπμε ην Computer Incident Response Capability
(NCIRC) πνπ απνηειεί ην λεπξαιγηθφ ζεκείν ηεο Κπβεξλνάκπλαο ζε επίπεδν
ζπκκαρίαο θαη αλέπηπμε νκάδεο

Σαρείαο Αληίδξαζεο νκάδεο (Rapid Reaction

Teams) γηα λα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο πκκαρίαο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θπβεξλνρψξν. Ζ αλάπηπμε
απηψλ ησλ νκάδσλ κπνξεί λα βνεζήζεη κηα ρψξα λα επηιχζεη έλα ηερληθφ
πξφβιεκα, ή ε νκάδα κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη ηηο θαηάιιειεο
απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηελ πηζαλή αηηία ηνπ ζπκβάληνο. Έλα άιιν
βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηψλ ηνπ
ΝΑΣΟ (NCI) φπνπ Σέινο, ε πξνηεηλφκελε «Cyber Red Team» (CRT) ηειεί ππφ
13 Βι. http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm.

- 63 ζπδήηεζε εδψ θαη κεξηθά ρξφληα. Ζ CRT απνζθνπεί ζηε δηεμαγσγή δνθηκψλ
δηείζδπζεο ησλ νηθείσλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΝΑΣΟ. Απηή αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπ ΝΑΣΟ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απαιιάζζνπλ ηα θξάηε απφ ην λα
ιακβάλνπλ φια ηα εχινγα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο αιιά γηα λα επηηαρπλζεί ε αλάξξσζή ηνπο
κεηά ηελ επίζεζε. Ζ δήισζε ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηνπ 2012 ζην ηθάγν ηνλίδεη ηε
γεληθή δέζκεπζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ΝΑΣΟ θαη ηελ πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ησλ κέηξσλ άκπλαο ζηνλ θπβεξλνρψξν ζε
ζπλαθείο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. Ωζηφζν, ηα θξάηε ηνπ ΝΑΣΟ θάλνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζαθέο φηη βιέπνπλ ηα ζέκαηα ησλ NCS θαη ηεο άκπλαο ζηνλ
θπβεξλνρψξν λα δηαζπλδένληαη ζηελά. (Drent, Dinnissen, et al. 2014)
ζη.

Η πολιηικοζηπαηιωηική ζςνεπγαζία (CIMIC)

Ζ Πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία ζην NATO (CIMIC) έρεη ηηο ξίδεο ηεο
ζηα γεγνλφηα θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηα Βαιθάληα. Ζ παξαδνρή φηη
ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ Γπλάκεσλ ηεο ζπκκαρίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ
πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν επηρεηξνχλ είλαη δσηηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ
επηρεηξήζεσλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζηξαηησηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ
πνιηηηθνζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία γλσζηή σο MC 411/1(NATO Military Policy on
CIMIC). Ζ πνιηηηθνζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία νξίδεηαη σο : «Ο ζπληνληζκφο θαη ε
ζπλεξγαζία πξνο ππνζηήξημε ηεο απνζηνιήο κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηή ΝΑΣΟ θαη ησλ
πνιηηηθψλ δξψλησλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ εζληθφ (ηνπηθφ) πιεζπζκφ θαη ηηο
ηνπηθέο αξρέο, φπσο επίζεο ηνπο δηεζλείο, εζληθνχο θαη κε – θπβεξλεηηθνχο
νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο». Ο ζθνπφο ηεο πνιηηηθν-ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο
είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο ζπλεξγαζίαο ηνπ δηνηθεηή κε ηηο
πνιηηηθέο αξρέο, νξγαληζκνχο, ππεξεζίεο θαη ηνλ πιεζπζκφ ψζηε λα κπνξέζεη λα
εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ν καθξνπξφζεζκνο ζθνπφο είλαη ε βνήζεηα ζηε
δεκηνπξγία θαη ζηε δηαηήξεζε ζπλζεθψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπιήξσζε
ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ επηδηψμεσλ ηεο πκκαρίαο. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο
πνιηηηθν-ζηξαηησηηθήο

ζπλεξγαζίαο

είλαη

πξψηνλ

ε

πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή

δηαζχλδεζε (Civil – Military Liaison) ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνρή ηνπ
απαξαίηεηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε, ππνζηήξημε, ζρεδίαζε θαη
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ, δεχηεξνλ ε ππνζηήξημε ηνπ πνιηηηθνχ (κε –
ζηξαηησηηθνχ)

πεξηβάιινληνο

ε

νπνία

αλαθέξεηαη

ζε

έλα

επξχ

θάζκα

- 64 δξαζηεξηνηήησλ, φηαλ απηέο ζπκπίπηνπλ κε ηε ζηξαηησηηθή απνζηνιή ηνπ ΝΑΣΟ
θαη κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζηξαηησηηθά κέζα θαη πφξνη φπσο είλαη νη
πιεξνθνξίεο, ην πξνζσπηθφ, ην πιηθφ, ν εμνπιηζκφο, νη επηθνηλσληαθέο
δηεπθνιχλζεηο, νη εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο θαη ε εθπαίδεπζε θαη ηξίηνλ ε
ππνζηήξημε ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη ζηξαηησηηθνί
δηνηθεηέο ζα ρξεηαζηνχλ βνήζεηα απφ ηνλ πνιηηηθφ ηνκέα ψζηε λα κε δηαθνπεί ε
απνζηνιή ηνπο, φπσο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα έιεγρν ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. (Μεηαμάο 2010)

Ζ πην

πξφζθαηε εμέιημε ζηνλ ηνκέα πνιηηηθνζηξαηησηηθή ζπλεξγαζίαο εληνπίδεηαη ζην
ζπλέδξην πνπ θηινμέλεζε απφ 9 έσο 11 Γεθεκβξίνπ 2015 ην Κέληξν Αξηζηείαο γηα
ηελ

Πνιηηηθνζηξαηησηηθή

πλεξγαζία

ηνπ

ΝΑΣΟ

(CIVIL-MILITARY

COOPERATION CENTRE OF EXCELLENCE – CCOE) ην νπνίν παξέρεη
εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα Πνιηηηθν-ηξαηησηηθήο πλεξγαζίαο (CIMIC) θαη εθδίδεη
δφγκαηα

θαη

ηππνπνηεκέλεο

δηαδηθαζίεο.

Ο

ηίηινο

ηνπ

ζπλεδξίνπ

ήηαλ

«Πξνεηνηκάδνληαο κία λέα γεληά ηνπ Πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθνχ θαη Αζηπλνκηθνχ
ζπληνληζκνχ γηα ηελ Αλζξψπηλε Αζθάιεηα». Πάλσ απφ 70 ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ
κέξνο

κε

ζηξαηησηηθφ

θαη

πνιηηηθφ

πξνζσπηθφ

απφ

30

ρψξεο,

πνπ

αληηπξνζσπεχνπλ έμη επείξνπο ην παξαθνινχζεζαλ. Γηνξγαλψζεθε απφ ηελ
πκκαρία γηα ηελ Αλνηθνδφκεζε ηεο Δηξήλεο (AFP) θαη ηεο Παγθφζκηαο Δηαηξηθήο
ρέζεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ (GPPAC) θαη ην Ηλζηηηνχην
πνπδψλ γηα ηε Γηεζλή Δηξήλε. Απηφ ην

ζπλέδξην ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο

ηξηεηνχο δηαδηθαζίαο πνπ ζηφρν έρεη ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηηθψλ,
ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ γηα ηνλ κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ γηα ηελ
αλζξψπηλε αζθάιεηα. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηε δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ην
«―Handbook on Human Security: a Civil-Military-Police Curriculum‖» θαη ην ‗‘Local
ownership in security: case studies of peacebuilding approaches‘‘ ηα νπνία
παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ. (Koeveringe, 2015)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ :ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
1.

Δςπωπαϊκή Ένωζη
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζχλδεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηελ

Δπξσπατθή Έλσζε πθίζηαηαη ηφζν ζε επίπεδν δνκψλ θαη ππεξεζηψλ φζν θαη ζε
επίπεδν δειψζεσλ φπσο απηέο ηεο Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ ηεο ΔΔ Frederica
Mogherini ζην ζρεηηθφ ζπλέδξην ηεο Βαξθειψλεο ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ηνπ 2015. Ζ
εμέιημε ησλ λέσλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ ηεο ΔΔ ζηνπο ηνκείο ηεο
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ππήξμε αμηνζεκείσηε. Ζ ΔΔ αλαπηχρζεθε
ηαρχηαηα κε δηνηθεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηνπο δχν ηνκείο πνπ ήηαλ
ζε ζέζε λα επεθηείλνπλ ζεκαληηθά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αζθάιεηαο ζηελ πξψηε
δεθαεηία ηεο. Ωζηφζν φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο
νξγαλσηηθήο αιιαγήο, ε ζεζκνζέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αζθάιεηαο ζε επίπεδν
ΔΔ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο έρεη βξεη πνιιά εκπφδηα.
Ζ πεξίπινθε ζεζκηθή κνξθή ηεο αξρηηεθηνληθήο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ εκπφδηζε ηελ
εμέιημε κηαο νινθιεξσκέλεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο ζε πνιχπινθα ζέκαηα
αζθάιεηαο. (Schroeder 2013)
Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο έρεη αιιάμεη θάπνηνπο απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο
θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ Δπξσπατθφ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο κε ζαθείο
επηπηψζεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο αζθάιεηαο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πλζήθε θαηαξγεί ηε δνκή ησλ
ππιψλσλ ηεο ΔΔ, θηλεί ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ
Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ηεο ΔΔ θαη θαζηεξψλεη
κηα νιφθιεξε ζεηξά λέσλ νξγάλσλ ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή
Αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. Ζ λέα ζέζε ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο
Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο απινπνηεί πεξαηηέξσ ηε ράξαμε πνιηηηθήο ηεο
ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο. Σν λνκνζεηηθφ ζχζηεκα πνπ δηέπεη ηε
ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ πξψελ δεχηεξν ππιψλα, σζηφζν, ήηαλ ζρεηηθά
αλεπεξέαζην απφ ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πλζήθεο. Ωζηφζν, είλαη
αθφκε πνιχ λσξίο γηα λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο πλζήθεο ζρεηηθά κε ηε
ζπλνιηθή πιεξφηεηα θαη ζπλνρή ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο αζθάιεηαο. Καηά
ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε αθφκα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα αλ ε πλζήθε ηεο
Ληζαβφλαο ζην ηέινο ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα,
ή αλ ζα νδεγήζεη ζε ζεζκηθέο εκπινθέο, ή επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη

- 66 δηνξγαληζκηθέο εληάζεηο. Ζ καθξά δηακάρε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΤΔΓ είλαη έλα
κφλν παξάδεηγκα ηεο επηκνλήο ησλ εδξαησκέλσλ δηνξγαληζκηθψλ ζπγθξνχζεσλ
νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζεκάδη χθεζεο. (Schroeder 2013).
Οπζηαζηηθά ην πιήξεο δπλακηθφ πνπ πξνζθέξεη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο
δελ έρεη αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο. Πνιηηηθέο, κέηξα θαη ξπζκίζεηο
εμαθνινπζνχλ λα αληαλαθινχλ θαηά θχξην ιφγν δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο. Έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπινθάξεη ηε κίμε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ησλ κέζσλ ηεο αζθάιεηαο ζηελ ΔΔ είλαη ην ζεζκηθφ ράζκα κεηαμχ
ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ θαη ππεξεζληθψλ αξκνδηνηήησλ. Ο θφβνο απψιεηαο ηεο
πεξηνρήο επζχλεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε ζπγρψλεπζε ηνπο ζε αληαγσληζηηθφ
θνξέα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Σν παξαδνζηαθφ «απφξξεην», ε θνπιηνχξα ησλ
ππνπξγείσλ

άκπλαο

δελ

ζπκβάιιεη

ζηελ

αχμεζε

ηεο

θαηαλφεζεο

θαη

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ. Αθφκε θαη ηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ
μεθηλήζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ εζληθή ηνπο αζθάιεηα,
δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ θαηάιιεια ηηο λέεο επηηαγέο. Άιια πάιη θξάηε
κέιε δελ έρνπλ θαλ αθφκε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε. Έηζη, ππάξρεη κεγάιε αλάγθε φρη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε - λα αλαδεηεζεί κηα
πην ζπλεθηηθή, ζπζηεκαηηθή θαη πξαγκαηηθά ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ
αλάπηπμε πνιηηηθν-ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα κηα νινθιεξσκέλε επξσπατθή
πνιηηηθή αζθάιεηαο (Drent, Homan θαη Zandee, Clingendael 2015)
H ΔΔ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο πξνθιήζεηο απφ
ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ θαη ηελ πιήξε
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Σν
πξφβιεκα ηεο αλεπαξθνχο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ηνκέα Γηθαηνζχλεο
θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηνπ ηνκέα Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο ηερλνγλσζίαο ζηελ Δπξσπατθή
Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δνκψλ ηνπ ηνκέα
Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ κε
ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ ηεο ΚΠΑΑ θαζψο απφ κηα
πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ηεο ΚΔΠΠΑ.
Ζ επηηπρία ηεο ΔΔ ζηελ πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζπλνρήο ζα
εμαξηεζεί απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαγφλησλ ηεο
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα λα μεπεξάζνπλ παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο

- 67 θαη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη λα αλαπηχμνπλ κία θνηλή αληίιεςε αλαθνξηθά κε
ηηο λέεο πξνθιήζεηο αζθαιείαο (Trauner 2011).
2.

ΝΑΣΟ
Δλδπλακψλνληαο ηνλ ζχλδεζκν εζσηεξηθήο αζθάιεηα ην ΝΑΣΟ θαη΄ αξρήλ

αλέπηπμε ππεξεζίεο πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαζψο θαη αλαδπφκελσλ
απεηιψλ κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη θαη΄ επέθηαζε ηνλ νκαιφ
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ. Αλέπηπμε πεξαηηέξσ ηα δφγκαηα
θαη

ηηο

ζηξαηησηηθέο

ηνπ

δπλαηφηεηεο

γηα

εηξελεπηηθέο

επηρεηξήζεηο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμεγέξζεσλ, πξνζπαζεηψλ ζηαζεξνπνίεζεο θαη
αλαζπγθξφηεζεο. Με βάζε ηα δηδάγκαηα απφ ΝΑΣΟτθέο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζε
δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ππφ ην πξίζκα κίαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο
(comprehensive approach) θαη πέηπρε λα δηαζχλδεεη πην απνηειεζκαηηθά ηνπο
πνιηηηθνχο εηαίξνπο. Απηέο ε ηθαλφηεηεο κπνξνχλ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ

ζηε

ζρεδίαζε

θαη

ζπληνληζκφ

ησλ

ζηξαηησηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ κέρξη ην ζεκείν πνπ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. ηε ζπλέρεηα ην
ΝΑΣΟ απέθηεζε ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβηβάδεη ηηο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο θαη
θαζήθνληα ζε άιινπο θνξείο.
Σν ΝΑΣΟ ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηελ νινθιεξσκέλν πνιηηηθνζηξαηησηηθφ
ζρεδηαζκφ ζε φιν ην θάζκα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη αλέπηπμε ηελ ηθαλφηεηα λα
εθπαηδεχζεη θαη λα αλαπηχμεη ηνπηθέο δπλάκεηο ζε πεξηνρέο θξίζεο, έηζη ψζηε νη
ηνπηθέο αξρέο, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ ηελ
αζθάιεηα, ρσξίο δηεζλή βνήζεηα. Παξάιιεια κπνξεί λα

εληνπίζεη θαη λα

εθπαηδεχζεη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ θαη εηδηθνχο απφ ηα θξάηε κέιε, ηα νπνία
δηαηέζεθαλ γηα ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ζπκκάρσλ γηα επηιεγκέλεο απνζηνιέο,
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ καδί κε ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ. Παξάιιεια
εληζρχνληαο πιήξσο ηε ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε θαη ηελ πξαθηηθή ζπλεξγαζία
κε ηελ ΔΔ ζην πλεχκα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο
θαη ηεο ζεζκηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ δχν νξγαληζκψλ ηελ θαηέζηεζε ζηξαηεγηθφ
εηαίξν θπξίσο ζε φηη

αθνξά ηελ κάρε ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δπηπιένλ

δηεχξπλε ηηο πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη φζν θαη κε
ηνπο εηαίξνπο ζε ηαθηηθή βάζε γηα λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα ζέκαηα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα κνηξάδνληαη ηηο εθηηκήζεηο θαη

πξννπηηθέο.

πκπεξαζκαηηθά ην ΝΑΣΟ θπξίσο εθκεηαιιεπφκελν ηα δηδάγκαηα απφ ηηο

- 68 επηρεηξήζεηο ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ
ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηελ κεγαιχηεξε επειημία ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ
ζπγθέξαζε κε ηξφπν πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθφ ηηο έλλνηεο ηεο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο αζθάιεηαο.

Σα δεηήκαηα απηά αλακέλεηαη λα έιζνπλ θαη πάιη ζην

πξνζθήλην ζηελ επφκελε ζχλνδν ηνπ ΝΑΣΟ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2016 θαη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθδνζε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο
αληίιεςεο αζθαιείαο απφ ηελ Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
αλακέλεηαη λα δψζεη απαληήζεηο θπξίσο ζε φηη αθνξά ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη
θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ.
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ΔΠΙΛΟΓΟ
Σηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ αζθαιείαο
αθνινπζεί ε είζνδνο λέσλ δηαζηάζεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ απεηιψλ
φπσο είλαη απηή ηνπ ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο.
Γεγνλφο είλαη φηη ηηο αλαηξνπέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία
αθνινχζεζαλ ηζρπξά κελχκαηα πξνο ηε δηάζηαζε απηή. Σφζν ζην επίπεδν ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ ΝΑΣΟ δελ ππάξρεη πιένλ
απφιπηνο δηαρσξηζκφο ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ δξάζεο.

Παξά ηηο λνκηθέο θαη

ζεζκηθέο ηεο αγθπιψζεηο ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνρσξά αξγά αιιά ζηαζεξά
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη αλαπηχζζεη ζηαδηαθά έλαλ νινθιεξσκέλν ηξφπν
δηαρείξηζεο ησλ δεηεκάησλ αζθαιείαο. Σελ ίδηα ζηηγκή ην ΝΑΣΟ αλέπηπμε κία
νιηζηηθή αληίιεςε δηαρείξηζεο αληηιακβαλφκελν θπξίσο φηη ηα ζηξαηησηηθά κέζα,
αλ θαη απαξαίηεηα, δελ επαξθνχλ απφ κφλα ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο πνιιέο
πεξίπινθεο πξνθιήζεηο ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο. ε θάζε πεξίπησζε ε θηλεηήξηνο
δχλακε ησλ λέσλ απηψλ κεηαζρεκαηηζκψλ παξακέλεη ε ίδηα κε βαζηθφ ζηφρν ηελ
επηδίσμε κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηζρχνο έθαζηνπ θξάηνπο ππφ ην θαζεζηψο ησλ
ζχγρξνλσλ δηιεκκάησλ αζθαιείαο.
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