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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την εξωτερική διπλωματική
δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ) και την προσέγγισή της ως
διπλωματικός δρων στο διεθνές περιβάλλον σε θέματα Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (στο εξής ΚΕΠΠΑ). Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην ετερογενή ιδιοσυστασία της, στις υβριδικές πρακτικές που υιοθετεί
και εφαρμόζει και στις καινοφανείς υπηρεσίες και λειτουργίες διαφορετικών
ταχυτήτων στις οποίες επικεντρώνεται. Στην εισαγωγή θα αναφερθούμε στην
εννοιολόγηση της ΕΕ ως διπλωματικό παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο (σε
θέματα ΚΕΠΠΑ). Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μία επισκόπηση της
παρούσας βιβλιογραφίας στο εν λόγω ζήτημα, στη μετάβαση από διεθνή
δρώντα (ως γενικευμένη έννοια) σε διπλωματικό (επιμέρους έννοια), διαμέσου
συνομιλιών, συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και κυρώσεων χωρίς προσφυγή
στη βία και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, θα εστιάσουμε στο γεγονός,
ότι η παρούσα βιβλιογραφία καλύπτει επαρκώς την πτυχή της ΕΕ ως δρώντα
ασφάλειας και διεθνή φορέα, όχι όμως εμπεριστατωμένα και τη συνιστώσα του
διπλωματικού δρώντος. Επιπροσθέτως, θα τεκμηριωθεί η σημασία, οι μορφές,
τα είδη, π.χ. coercive diplomacy (εξαναγκαστική διπλωματία) και οι έννοιες της
εξωτερικής διπλωματικής δράσης της ΕΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθούν
τα κριτήρια, τα πεδία ολοκλήρωσης, οι πρακτικές, οι πόροι, η αναγνώριση, τα
διαθέσιμα μέσα και τα εργαλεία που συνιστούν την ΕΕ διπλωματικό «παίκτη»
με διεθνή υπόσταση. Στο τρίτο κεφάλαιο θα συζητηθεί το φάσμα πλήρωσης
των προϋποθέσεων και ο βαθμός ικανοποίησης των προαναφερθέντων
κριτηρίων, προκειμένου η ΕΕ να διαδραματίζει ενεργό, σημαντικό ή και ηγετικό
4

ρόλο

στην

παγκόσμια

διπλωματική

σκακιέρα,

διαμέσου

δράσεων,

προτεραιοτήτων, και εν μέσω εσωτερικής ετερογένειας και εξωτερικών
προκλήσεων. Εν κατακλείδι, ανακεφαλαιώνονται τα συμπεράσματα και τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα, στα οποία θα αξιολογηθεί και θα αποτιμηθεί η
παρούσα κατάσταση της εξωτερικής διπλωματικής δράσης της ΕΕ, οι επιδόσεις
της, η αποτελεσματικότητά της και η εν δυνάμει διαμόρφωση και μετεξέλιξή της
σε ένα διαρκώς, ασύμμετρα μεταβαλλόμενο, παγκόσμιο σκηνικό ισορροπίας
και σχέσεων δυνάμεων. Αρωγός στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
κατέστη η ενδελεχής και εμβριθής αναζήτηση και εξεύρεση (πρόσβασης με
συνδρομή) πληθώρας βιβλιογραφικών πηγών από έγκριτα και σύγχρονα
διεθνή επιστημονικά και ακαδημαϊκά συγγράμματα, αναλύσεις και μελέτες. Στα
παραπάνω

συγκαταλέγονται

άρθρα,

προσφάτως

δημοσιευμένα

και

καταχωρημένα σε επιστημονικά περιοδικά διαφόρων χωρών και βιβλία
συλλογικών τόμων, τα οποία βρίθουν διεπιστημονικών αποχρώσεων, από
μελετητές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και ποικίλων εξειδικευμένων
πεδίων.
Λέξεις-Κλειδιά: Διπλωματικός δρων, δημόσια διπλωματία, Ευρωπαϊκή
Ένωση, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, διπλωματία
εξαναγκασμού, εξωτερικές σχέσεις, διαρθρωτική διπλωματία, Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτονίας, εξωτερική πολιτική, Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ.
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ABSTRACT

This diploma thesis deals with the external diplomatic action of the European
Union (hereinafter referred to as the EU) and its approach as a diplomatic
mission in the international environment on Common Foreign and Security
Policy (hereinafter CFSP). Particular emphasis will be given to its
heterogeneous constitution, to the hybrid practices it adopts and applies to the
innovative services and operations of different speeds at which it focuses. In
the introduction, we will refer to the EU concept as a diplomatic factor at global
level (in CFSP matters). In the first chapter we will present an overview of the
international bibliography on this issue, the transition from global action (from
the general notion) to diplomatic (individual notion), debates, negotiations and
sanctions without recourse to violence and military operations. We will also
focus on the fact that the current bibliography adequately covers the EU aspect
as a security actor and international action, but not in detail the component of
the diplomatic action. Additionally, much attention will be given to the
importance, forms, species, e.g. coercive diplomacy and the concepts of EU
external diplomatic action. The second chapter will analyze the criteria, areas
of integration, practices, resources, recognition, available instruments and tools
that constitute the EU a diplomatic actor with international status. The third
chapter will discuss the range of conditions and the degree of satisfaction of the
above-mentioned criteria, in order for the EU to play an active, important or
even leading role in the global diplomatic contest, through actions, priorities,
and amid internal heterogeneity and external challenges. In conclusion, it will
be summarized the findings and the expected results, assessing the current
6

state of EU external diplomatic action, its performance, its effectiveness and its
potential transformation into a constantly, asymmetrically changing, global
scenery of balance and power relations. Useful tool in the development of this
postgraduate dissertation was the thorough search and finding (access with
subscription) in a variety of bibliographic sources from reputable and
contemporary international scientific and academic writings, analyses and
studies. This, includes articles recently published in scientific journals in various
countries, and collectible volumes of collections that are interdisciplinary, by
scholars of different disciplines and a variety of specialized fields.
Keywords: Diplomatic actor, public diplomacy, European Union, Common
Foreign and Security Policy, coercive diplomacy, external relations, structural
diplomacy, European Neighborhood Policy, foreign policy, EU Global Strategy.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΕ των 28 χωρών μελών, της 7ης μεγαλύτερης έκτασης σε επικράτεια και
των περίπου 513 εκατομμυρίων κατοίκων -τιμημένη με Νόμπελ Ειρήνης το
2012-

είναι

σήμερα

το

μεγαλύτερο

εμπορικό

μπλοκ

(συνασπισμός)

παγκοσμίως και η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου (σε οικονομική
παραγωγή με ονομαστικούς όρους), όπως επίσης, και μία από τις
σημαντικότερες πολιτικές οντότητες σε διεθνές επίπεδο. Με de facto (εκ των
γεγονότων) πρωτεύουσα τις Βρυξέλλες, τέσσερα διοικητικά κέντρα (Βρυξέλλες,
Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, Φρανκφούρτη), 24 επίσημες γλώσσες, έξι
θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα) και δύο νομοθετικά σώματα Άνω Βουλή και Κάτω Βουλή
(Συμβούλιο της ΕΕ ή αλλιώς Συμβούλιο των Υπουργών υπό την ανά εξάμηνο
εκ περιτροπής Προεδρία της «τριάδας των Προεδριών», και Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αντίστοιχα), είναι προφανές, ότι ο συντονισμός και η άσκηση του
εξωτερικού διπλωματικού έργου της ΕΕ διαφαίνεται ως ένα ζήτημα ειδικής
φύσης, ιδιαίτερης προβληματικής, εξαιρετικά απαιτητικό, περίπλοκο και
ταυτόχρονα ιδιάζων, γραφειοκρατικό και δαιδαλώδες.
Η προσέγγιση καθ’ αυτή, ενός κρίσιμου ορισμού της εννοιολόγησης της
εξωτερικής διπλωματίας της ΕΕ προϋποθέτει τη δυσκολία οριοθέτησης των
συγκεκριμένων ρόλων και των πραγματικών λειτουργιών του εν λόγω έργου.
Αρχικά υποδηλώνεται ρητά ότι η διπλωματία δεν περιορίζεται στις χώρες μέλη,
αλλά δύναται να περιλαμβάνει και άλλες πολιτικές οντότητες. Επιπροσθέτως, η
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εν δυνάμει προσέγγιση δεν ενστερνίζεται την περιστολή της ορολογίας των
διπλωματικών λειτουργιών, ενώ τονίζει εμφατικά τα σύγχρονα χαρακτηριστικά
της

διπλωματίας,

τα

προσαρμοστικότητας

οποία
και

διακατέχονται

δυναμισμού.

Η

από

στοιχεία

ποιότητα

της

μεταβολής,
παγκόσμιας

διπλωματικής δράσης της ΕΕ, μας εφοδιάζει με μία θεωρητική προοπτική, η
οποία

είναι

ικανή

να

ενσωματώσει

τόσο

τις

ενδότερες

δυναμικές

εσωτερικοποίησης της θεσμικής ανάπτυξης της ΚΕΠΠΑ, όσο και τη μεταβλητή
φύση του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο οφείλει να δραστηριοποιηθεί. Η
συγκεκριμένη μελέτη θα διερευνήσει την πολυδιάστατη και ευμετάβλητη
παρουσία της ΕΕ στη διπλωματία των διεθνών σχέσεων και τον βαθμό του
αντίκτυπου, το οποίο εκπέμπει η συνοχή της, παρά τον μη διευθετημένο και
συνάμα πολυσύνθετο τρόπο παραγωγής του. Ορθότερα, εφόσον η ΕΕ είναι
προφανώς μία σύλληψη υποδεέστερη από ένα κράτος, και σαφώς μία έννοια
υπερέχουσα από μία διακυβερνητική, συμβατική οντότητα, διαμέσου ποιων
διαύλων μπορεί να ονοματιστεί ως αυτόνομος, ενεργός, αποτελεσματικός και
αυθεντικός δρων στη διεθνή διπλωματία και στη συντονισμένη άσκηση μιας
κοινής ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής; Στις προσδοκώμενες απαντήσεις,
περιττό είναι να αναφερθεί, ότι η αυξανόμενη ανάμειξη και η βαθμιαία,
ουσιαστική εμπλοκή της ΕΕ σε διπλωματικές δραστηριότητες με τρίτες χώρες,
σε διμερείς, είτε τριμερείς ή και πολυμερείς διεθνείς διασκέψεις και συμμετοχή
της σε διεθνείς οργανισμούς, -λόγω και μόνο των μοναδικών ιδιοτήτων του
μορφώματός της- τελικά προκαλεί και υποδαυλίζει την καθεστηκυία αντίληψη
περί διπλωματίας. Απαραίτητη επισήμανση για την προαγωγή του ερευνητικού
θέματος είναι η ειδοποιός διαφορά -σύμφωνα με τον Watson- ανάμεσα στους
όρους εξωτερική πολιτική και διπλωματία (της ΕΕ): ενώ η εξωτερική πολιτική
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ερμηνεύεται ως το περιεχόμενο, η υπόσταση και η ουσία των σχέσεων της ΕΕ
με τρίτες χώρες και διεθνείς συνασπισμούς και οι στόχοι που αγωνίζεται να
πραγματοποιήσει μέσω αυτών των σχέσεων, η διπλωματία προσδιορίζεται ως
η διαδικασία διαπραγματεύσεων και διαλόγου, διαμέσου των οποίων, στο
παγκόσμιο σύστημα, η ΕΕ διεξάγει τις σχέσεις της και επιδιώκει τους σκοπούς
της με κάθε μέσο εκτός από τη βία και τις πολεμικές επιχειρήσεις (Bátora,
2005). Αντικείμενο της επικείμενης ανάλυσης και ανάπτυξης των επόμενων
κεφαλαίων είναι ο τελευταίος όρος, δηλαδή η εξωτερική διπλωματία της ΕΕ, ο
βαθμός επιρροής, το επίπεδο των επιπτώσεων και επιδράσεών της στη
σύγχρονη παγκόσμια αρένα, και το μέγεθος της δικής της αντήχησης απέναντι
στις διεθνείς φωνές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.1 Εξωτερική πολιτική και διπλωματία στην ΕΕ: εννοιολογικές
προσεγγίσεις, ιδεολογήματα και δεοντολογίες
Στην αυγή του 21ου αιώνα, στα πλαίσια της συζήτησης για το μέλλον της
Ευρώπης, ο Γερμανός καγκελάριος Gerhard Schroeder πρόβαλλε την ιδέα της
«κοινοτικοποίησης» της κοινής εξωτερικής πολιτικής και την αναμόρφωση της
θεσμικής δομής της Ένωσης, ενώ ο Βέλγος πρωθυπουργός Guy Verhofstadt
πρότεινε μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των εξουσιών του Ύπατου Εκπροσώπου
για την ΚΕΠΠΑ (Χριστοδουλίδης, 2010). Μία εικοσαετία αργότερα, η Ευρώπη
με τα πολλά πρόσωπα, ως κοινότητα ευρύτερης ασφάλειας, πολιτιστική
οντότητα, ως ομαδοποίηση αναπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών, παρά τα
βήματα

προόδου,

πασχίζει

ακόμη

να

εκπληρώσει

τους

παραπάνω

οραματισμούς. Έκτοτε, λαμβάνοντας ως δεδομένη μία θετική πορεία, η ΚΕΠΠΑ
σηματοδοτείται γενικότερα από τη διεθνή δράση της ΕΕ και ειδικότερα από τις
συνιστώσες της, ως διεθνής φορέας ασφάλειας και ως διεθνής διπλωματικός
δρων. Πως καθορίζεται, όμως ο δρώντας στις διεθνείς σχέσεις και σε τι
συνίσταται, η εξωτερική ενωσιακή διπλωματία; Ένας «παίκτης» στις διεθνείς
σχέσεις και συγκεκριμένα, μία συλλογική οντότητα, όπως η ΕΕ, είναι ικανή να
επινοεί μία προσωπική ατζέντα και να σχεδιάζει μία ατομική στρατηγική ώστε
να δρα αυτόνομα, προκειμένου να επιτύχει προκαθορισμένους σκοπούς.
Επιπροσθέτως, οι πράξεις της σε διεθνικό και διακρατικό τομέα έχουν την
ιδιότητα να επιφέρουν επιπτώσεις σε συστήματα αξιών παγκόσμιας εμβέλειας
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(Yann, & Van Hamme, 2013). Η διπλωματία από πλευράς της, καθιστά την ΕΕ
ικανή να επικοινωνεί με τρίτες χώρες με προβλέψιμο και οργανωμένο τρόπο, ο
οποίος παρέχει μία κοινή οργανωσιακή πλατφόρμα στη αναμεταξύ τους
συνύπαρξη και αλληλεπίδραση, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα με την
αποτελεσματική προσαρμογή της ΕΕ στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, στον
τομέα της παγκόσμιας εμπορικής και οικονομικής διπλωματίας.
Παραδοσιακά η διπλωματία υπολογιζόταν μεταξύ των λεπτών ζητημάτων της
«υψηλής» πολιτικής. Αν και αποτελούσε προνόμιο των κυριάρχων κρατών, η
περίπτωση της ΕΕ απέδειξε ρητά ότι στη σχέση της με την έννοια διεθνή
διπλωματία, η κυριαρχία δεν συνιστούσε αναγκαία προϋπόθεση, ούτε
χαρακτηριστικό γνώρισμα για την εκδήλωσή της (De Bom, 2016). Η έλλειψη της
κυριαρχικής έννοιας στην ΕΕ (όπως η εθνική, στην περίπτωση των χωρών
μελών) αντισταθμίστηκε με σταθερούς ρυθμούς από την εξέλιξη της έννοιας της
συλλογικότητας. Από τη δεκαετία του 1970 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
χαρακτηρίστηκε ως πολιτική δύναμη, ενώ στα τέλη του 20ου αιώνα ως
κανονιστική δύναμη (με δική της ιδεολογία και δεοντολογία), ηγεμονική δύναμη
(επιβολή των στρατηγικών της σε γειτονικά τουλάχιστον κράτη) και
μετασχηματιστική δύναμη, (προσελκύοντας υποψήφια προς ένταξη και μη,
κράτη στη σφαίρα επιρροής της). Οι παραπάνω εκδηλώσεις ισχύος απέδειξαν
διαχρονικά, ότι παρά την έλλειψη της κλασικής κυριαρχικής έννοιας στη
διαμόρφωσή της, εντούτοις κατέστησαν την ΕΕ συλλογικό δρώντα με
ανεξάρτητη, διακριτή και αναγνωρίσιμη δράση στις διεθνείς πολιτικές (Koops &
Macaj, 2015). Η συλλογική κινητοποίηση της ΕΕ, με πρωταγωνιστικό ρόλο τις
διεθνείς διπλωματικές αποστολές της, μπορεί κάλλιστα να αναλωθεί σε μία
πληθώρα πιθανών ρόλων που μπορεί να αναλάβει η ΕΕ, σύμφωνα με τον Hill:
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περιφερειακός ειρηνευτής, μεσολαβητής συγκρούσεων, αντικαταστάτης της
πρώην

ΕΣΣΔ

στην

παγκόσμια

ισορροπία

δυνάμεων,

παγκόσμιος

παρεμβαίνων (Smith, 2000).
Η εξωτερική διπλωματία είναι ο πρωταρχικός θεματοφύλακας και υποστηρικτής
των κοινοτικών συμφερόντων στη διεθνή σκακιέρα, διαθέτει επιχειρησιακή
κουλτούρα, επαγγελματική γλώσσα, κώδικες συμπεριφοράς και κανονικότητας,
υποδείγματα κοινωνικοποίησης, κανόνες και πρότυπα. Πέρα από αυτά τα
γενικευμένα στοιχεία, χαρακτηρίζεται επίσης, όμοια με το αμφιλεγόμενο, διπλό
πρόσωπο του Ιανού, καθώς σφυρηλατείται από την εθνική πλευρά, η οποία
εδράζεται σε συγκεκριμένα κυρίαρχα κράτη και από τη διεθνική πλευρά που
βασίζεται σε καθορισμένες διακρατικές διπλωματικές αρχές και αξιώματα
(Bátora, 2005). Αναλυτικότερα, η δομή των εξωτερικών διεθνών σχέσεων της
Ένωσης προσδιορίζεται με διφορούμενο τρόπο, τόσο από τις ατομικιστικές
ιδιότητες των χωρών μελών όσο και από τις θεμελιώδεις, οργανωτικές,
θεσμικές επιταγές που έχουν θεσπίσει τα όργανά της (Wendt, 1987). Σε κάθε
περίπτωση, θα ήταν επωφελές για τη μελέτη μας, να αντιπαραβάλλουμε τoν
ισχυρισμό του Χέγκελ «μία εσωτερικότητα χωρίς εξωτερικότητα θα μπορούσε
καθαυτή, μόλις και μετά βίας να συγκροτήσει μία εσωτερικότητα» (Herrberg,
1997), δηλαδή το ζήτημα της διεθνούς διπλωματικής δράσης να εξεταστεί υπό
το πρίσμα, ότι η ΕΕ κατέχει διπλή ταυτότητα, τόσο μία ευρωπαϊκή ή αλλιώς
εσωτερική (αποδοχής της από τους πολίτες της), όσο και μία διεθνή ή αλλιώς
εξωτερική (αναγνώρισής της σε παγκόσμιο επίπεδο), με την προϋπόθεση, η
πρώτη, να μην μπορεί να υφίσταται δίχως την ύπαρξη της δεύτερης.
Στην ιστορική αναδρομή της ευρωπαϊκής διπλωματίας, τόσο στα χρονικά της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας όσο και στη διάδοχό της, την ΚΕΠΠΑ,
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έχουν αποσαφηνιστεί δύο εγγενή χαρακτηριστικά, τα οποία αναγάγουν τη
διπλωματία ως κοινωνική κατασκευή. Πρώτον, οι βαρυσήμαντες συγκυρίες και
οι καίριες περιστάσεις στην ιστορική δράση της ΚΕΠΠΑ δεν είναι παράγωγα
των εθνικών συμφερόντων των χωρών μελών, αλλά προκύπτουν ως
κοινωνικές κατασκευές, δηλαδή ως απόρροια -είτε εκ προθέσεως, είτε
ακουσίως- διαβουλεύσεων μεταξύ των εθνικών διπλωματικών αποστολών.
Δεύτερον, οι διπλωματικές αλληλεπιδράσεις και οι επικοινωνιακές διαδικασίες
ενισχύουν την κοινωνική ενσωμάτωση των χωρών μελών στο βαθμό να
θεωρείται, ότι η διπλωματία οικοδομείται κοινωνικά (Glarbo, 1999). Επίσης,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση της βρετανικής σχολής μελετητών,
όπως και η γερμανική ακαδημαϊκή προσέγγιση περί της πορείας και της
εξέλιξης των διεθνών πρακτικών του ευρωπαϊκού διπλωματικού συστήματος.
Η αγγλική εκδοχή -ειδικά η πρώτη γενιά θεωρητικών- οριοθετεί τη διπλωματία
στον πυρήνα των διεθνών σχέσεων ως κύριο θεσμό τους, προσδίδοντας
έμφαση σε κρίσιμα γνωρίσματά της, όπως στις διεθνείς διαπραγματεύσεις,
στην επικοινωνία και στη συσσώρευση πληροφοριών, η δεύτερη γενιά αξιώνει,
ότι η διπλωματία έχει αποκτήσει τη δική της κουλτούρα και παράλληλα
συμβολίζει πλέον την ύπαρξη μιας διεθνούς κοινωνίας, ενώ η τρίτη
υποστηρίζει, ότι αποτελεί πια συστατικό μέρος της εν λόγω κοινωνίας και
ενσωματώνεται σε ευρύτερα κοινωνικά και ηθικά συστήματα. Η αντίστοιχη
γερμανική συνοψίζει με βαρύγδουπες και τολμηρές συμπερασματικές
παρατηρήσεις, ότι η διπλωματία διαμέσου της εγγενούς ευελιξίας και
προσαρμοστικότητας, θα αξιολογηθεί ως οικουμενικό αγαθό κατά τον 21ο
αιώνα (Gram-Skjoldager, 2011). Από μία διαφορετική ερμηνευτική εκδοχή, το
κεντρικό δίλημμα στην ενωσιακή διπλωματία, το οποίο αναζητάει γόνιμες
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απαντήσεις, έγκειται στο κατά πόσο η ΕΕ αποδεικνύει ότι είναι όντως, ένας
παγκόσμιος διπλωματικός παράγοντας ή απλώς μία πλατφόρμα, ένα «τραπέζι
διαπραγματεύσεων», ή ορθότερα, ένα από τα πολλά δομικά τμήματα μιας
διεθνούς, πολυεπίπεδης κατασκευής (Grant-Makokera, 2015).
Ένα ευδιάκριτο και παραδειγματικό μοτίβο των επίμαχων τακτικών της
εξωτερικής, αλλά και ενδοκοινοτικής διπλωματίας, κατά τον 21ο αιώνα, στις
διάφορες υπαρξιακές κρίσεις που έπληξαν σαν μάστιγα την ΕΕ -ο πόλεμος στο
Ιράκ το 2003, η συνταγματική κρίση το 2005 και η κρίση στην Ευρωζώνη 20102012, μεταξύ άλλων- ήταν η τάση της ΕΕ να αντιδράει σε χαμηλούς τόνους, στο
βαθμό να ερμηνεύεται ως έλλειψη αυτοπεποίθησης. Όπως θα διαπιστώσουμε
και στα επόμενα κεφάλαια όμως, τα τελευταία χρόνια, η κοινοτική διπλωματία
με τη χάραξη της Παγκόσμιας Στρατηγικής της ΕΕ, έχει σημειώσει σημαντική
βελτίωση στην απήχηση και στην αναγνώρισή της από διεθνείς παράγοντες,
όπως για παράδειγμα, στον προσεκτικό σχεδιασμό και στην υπολογισμένη
διπλωματική

απάντηση

στο

Brexit,

εφοδιάζοντας

την

ΕΕ

με

κατηγορηματικότητα, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και ανθεκτικότητα
απέναντι σε σοβαρές και κρίσιμες προκλήσεις και στους βάσιμους φόβους της
(Cross Davis Mai’a, 2016).
Η ανάδυση της ΕΕ ως σημαίνων διπλωματικός δρώντας στο προαναφερόμενο
παράδειγμα δεν είναι ούτε απροσδόκητη ούτε ξαφνική. Αντίθετα είναι
αποτέλεσμα διεργασιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τις τελευταίες πέντε
δεκαετίες και διέπονται από εκτενείς διαπραγματεύσεις και παρατεταμένους
συμβιβασμούς. Μολαταύτα, επιχειρώντας μία ιστορική αναδρομή στη
συζήτηση περί των διεθνών πολιτικών, της φύσης και των επιδράσεων της
παγκόσμιας δράσης της ΕΕ, και ειδικότερα στον ρόλο, τις δραστηριότητες και
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την παρουσία της ως ανερχόμενη δύναμη με διπλωματικές στρατηγικές,
διακριτές από αυτές των χωρών μελών της, διαπιστώνουμε την ανεπάρκεια των
επιστημονικών προσεγγίσεων. Αν ανατρέξουμε σε μία σύντομη επισκόπηση
της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, μόνο από τις αρχές του 21 ου αιώνα ξεκίνησε
να μελετάται εκτενώς η διπλωματία της ΕΕ, αν και οι μελέτες αυτές ήταν
εστιασμένες περισσότερο στην ΚΕΠΠΑ και στην εξωτερική πολιτική -και
επικαλύφθηκαν από τη διεθνή δράση ευρύτερα- παρά στη διπλωματία. Η
ιδιαίτερα πρόσφατη φιλολογία σχετικά με τη διεθνή διπλωματική δράση της ΕΕ
βρίσκεται ακόμη σε εμβρυικό στάδιο, καθώς ως αυτόνομο πεδίο μελέτης
εντάθηκε κυρίως από τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, και πιο συγκεκριμένα
με την ίδρυση της καινοφανούς Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
(στο εξής, υπό το αρκτικόλεξο ΕΥΕΔ) το 2011 (Koops & Macaj, 2015). Το
προεξέχον χαρακτηριστικό στην πρώιμη αυτή μελέτη, της ουσιαστικά,
επαναστατικής προσέγγισης της εξέλιξης της ΕΕ ως διπλωματικός δρων είναι
το στοιχείο του υβριδισμού. Από τα τέλη του 20 ου αιώνα, τόσο η εξωτερική
πολιτική όσο και η εξωτερική διπλωματία της ΕΕ αναπτύχθηκαν ως ένα μεικτό
σύστημα

κοινών

δράσεων,

συντονισμένων

διακηρύξεων,

διακρατικών

συνεργασιών και μοιρασμένων αρμοδιοτήτων. Υπό την προοπτική αυτού του
επιχειρήματος, υπεισέρχεται η έννοια του υβριδισμού στον ρόλο της ΕΕ ως
διεθνής διπλωμάτης. Οι υβριδικές τακτικές παρατηρούνται μάλιστα σε δύο
μορφές, πρώτον, εκδηλώνονται στις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ, όταν διεισδύουν
οι κοινοτικές πολιτικές, αλλά παράλληλα παρεισφρέουν και οι εθνικές πολιτικές
των χωρών μελών, και δεύτερον, κυριαρχούν στον καταμερισμό της εργασίας
-όσον αφορά την εξωτερική διπλωματία- ανάμεσα στα υπερεθνικά και στα
διακυβερνητικά θεσμικά όργανα της ΕΕ (Smith, 2012).
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1.2 Εκφάνσεις, μορφώματα και στρατηγικές του διεθνούς διπλωματικού
συστήματος της ΕΕ
Ο πυρήνας του διπλωματικού συστήματος της ΕΕ είναι η στρατηγική
διπλωματία. Οι αρχές και η λογική που προσιδιάζουν την τελευταία και της
προσδίδουν ενεργή ανάπτυξη είναι ότι αρχικά, συνεισφέρει ως μέσο
αποτελεσματικής εφαρμογής της ιδέας περί ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης
της ΕΕ, στη συνέχεια λειτουργεί ως μέσο διευθέτησης καίριων, διεθνούς
εμβέλειας ζητημάτων και ταυτόχρονα τοποθετεί την ΕΕ σε θέση νόμιμου
παγκόσμιου συνομιλητή, και τέλος διαχειρίζεται τις σχέσεις με βασικούς
εταίρους και σε τομείς κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία χρήζουν υψηλής
σπουδαιότητας στη διεθνή υπόσταση της Ένωσης (Smith, Keukeleire &
Vanhoonacker, 2016). Ωστόσο, πολύ συχνά, στη στρατηγική διπλωματία και
στις μακροχρόνιες διεθνείς σχέσεις παρατηρείται η εμπλοκή της εξωτερικής
πολιτικής των κοινών συμφερόντων που μοιράζονται ορισμένες χώρες μέλη της
ΕΕ ή μία ομάδα κρατών. Η διάσταση αυτή της διπλωματίας μπορεί να αποδοθεί
αδόκιμα με τον νεολογισμό πρωτο-διπλωματία ή παρα-διπλωματία, αλλά
ορθότερα με τους νεωτερικούς όρους: διπλωματία δύο επιπέδων (χώρας
μέλους ή χωρών μελών και ΕΕ), πολυεπίπεδη διπλωματία (εθνικών
κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών παραγόντων και ΕΕ) και πολυεθνική
διπλωματία, δηλαδή τη συμμετοχή των χωρών μελών στη διαμόρφωση της
ενωσιακής

διπλωματίας

και

της

κοινοτικής

εξωτερικής

πολιτικής,

επιφυλασσόμενες από την πλήρη επίγνωση των πολιτικών επιπτώσεων της
μοιρασμένης, κοινής κυριαρχίας (Aldecoa, 1999). Η πολυεθνική διπλωματία
λαμβάνει υπόψη την ειδοποιό διαφορά -όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγήανάμεσα στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και στην ευρωπαϊκή διπλωματία,
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καθώς η τελευταία αφορά το άθροισμα των διπλωματικών δραστηριοτήτων των
χωρών μελών, αλλά και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Επίσης, η εν λόγω
διπλωματία καταμετράει το βαθμό συγκεντρωτισμού της ΕΕ σε μία χώρα μέλος,
ενώ επισημαίνει το γεγονός, ότι η ίδια μετασχηματίζεται λόγω της
παγκοσμιοποίησης σε νέες μορφές, όπως η υψηλή διπλωματία (διπλωματία
κορυφής), η διπλωματία πολυμέρειας και οι συγχωνευμένες πρεσβείες
(Beshku, 2016).
Οι διαφορές στις έννοιες εξωτερική πολιτική και ευρωπαϊκή διπλωματία δεν
εξαντλούνται

στην

προαναφερόμενη

απόκλιση,

οπότε,

οφείλουμε

να

συμπεριλάβουμε και μία διακριτή ιδιότητα της διπλωματίας, καθώς η τελευταία,
από τη μία πλευρά, αναλαμβάνει η ίδια τον ρόλο εξωτερικής πολιτικής, όταν
εκφράζει τις στρατηγικές των χωρών μελών, αν και, υπό αυτό το πρίσμα
περικλείει

μόνο

την

επιφανειακή

σύλληψη

των

εργασιών

που

πραγματοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αντιδιαστολή βρίσκεται η
ικανότητα της διπλωματίας ιδωμένη, κατά τον Harold Nicolson, ως η διαχείριση
των διεθνών σχέσεων διαμέσου της διαπραγμάτευσης, η οποία δημιουργεί και
συνάμα περατώνει τις ζυμώσεις διαβούλευσης και συνεργασίας και τους όρους
των διεθνών συμφωνιών που ανακύπτουν (Cross Davis Mai’a, 2006).
Συνειδητοποιούμε συνεπώς, ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία -με την ευρεία
έννοια- δύναται να ταυτιστεί με την εξωτερική πολιτική, έστω και με
«επιδερμική» κατανόηση των πεπραγμένων. Μπορεί όμως, από μία εκ
διαμέτρου διαφορετική αντίληψη να λειτουργήσει συλλογικά -έστω κι αν οι
εθνικές διπλωματίες των χωρών μελών της δρουν μερικώς αυτοβούλως και
μερικώς υπό τις κοινοτικές επιταγές- στα πλαίσια ενός δεδομένου συστήματος
εξωτερικών σχέσεων ως μεσολαβητής, υποσκάπτοντας τα αίτια μιας μείζονος
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σύγκρουσης μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών και αναζητώντας τη ζώνη
ειρηνικής επίλυσης των φλεγόντων ζητημάτων (Ginsberg, 1999). Εστιάζοντας
στη στενή έννοια του όρου, η εξωτερική διπλωματία λειτουργεί ως μία τεχνική,
μία μέθοδο, ένα εργαλείο, ένα εκτελεστικό όργανο της εξωτερικής πολιτικής, το
οποίο έχει το διακριτό καθήκον να υλοποιήσει παρά να διαμορφώσει εξωτερική
πολιτική (Koops & Macaj, 2015).
Μία ιδιαίτερης βαρύτητας έκφανση στην προσέγγιση των διεθνών σχέσεων της
ΕΕ είναι η διαρθρωτική διπλωματία, δηλαδή η προαγωγή κανόνων και η
περιχαράκωση δομών, τις οποίες η ΕΕ θεωρεί θεμελιώδεις, όπως τα
ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή
διακυβέρνηση και η οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Σε αυτό το σημείο, και
συμπληρωματικά

στις

μεθόδους

της

προαναφερόμενης

στρατηγικής

διπλωματίας, αλλά και ενάντια σε παρελθοντικές, αναχρονιστικές και
παραδοσιακές, σχεσιακές διπλωματικές τακτικές, η διαρθρωτική μεθοδολογία
αποπειράται μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων να επηρεάσει και να
διαμορφώσει με βιώσιμο τρόπο τις κοινωνικές, νομικές, οικονομικές και
πολιτικές δομές του διαπραγματευόμενου μέρους (τρίτης χώρας, διεθνούς
οργανισμού), με άλλα λόγια να δράσει υποδόρια, «κάτω από το δέρμα» του
τελευταίου (Smith, Keukeleire & Vanhoonacker, 2016).
Ένα μόρφωμα εξωτερικής ευρωπαϊκής διπλωματίας που χρησιμοποιείται σε
εξαιρετικές καταστάσεις, όπως στην περιπτωσιολογική μελέτη του ιρανικού
πυρηνικού προγράμματος από το 2003 είναι η επονομαζόμενη εξαναγκαστική
διπλωματία (coercive diplomacy). Στο προκείμενο διαχρονικό ζήτημα, η ομάδα
των τριών ισχυρότερων χωρών μελών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο
Βασίλειο), εκπλήσσοντας τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ανέλαβαν ουσιαστική
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πρωτοβουλία,

όχι

μόνο

στις

διαπραγματεύσεις

με

το

Ιράν,

αλλά

προετοιμάστηκαν, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν απειλές και να τις εκτελέσουν
με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων. Η συγκεκριμένη πτυχή της διπλωματίας
ονομάζεται διπλωματία εξαναγκασμού και υλοποιείται σε τρεις φάσεις: αρχικά
διαβιβάζεται προς το άλλο μέρος κατ’ ιδίαν (ενώπιος ενωπίω) το αίτημα, στη
συνέχεια η αξίωση υποστηρίζεται από μία κατηγορηματική απειλή (π.χ.
οικονομικές κυρώσεις, εμπορικός αποκλεισμός), και τέλος οι δύο παραπάνω
ενέργειες συνδυάζονται με την πίεση χρόνου, δηλαδή με μία προθεσμία, μία
διορία υλοποίησης του αιτήματος, ή αλλιώς ένα τελεσίγραφο, ένα χρονικό
περιθώριο συμμόρφωσης (Koops & Macaj, 2015).
Η ΕΕ, προκειμένου να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή
χρησιμοποιεί και τις τακτικές της δημόσιας διπλωματίας, δηλαδή τις πολιτικές
που αφορούν τους τρόπους διάχυσης και διοχέτευσης διαφόρων καναλιών
επικοινωνίας. Ειδικότερα, η δημόσια διπλωματία είναι μία διαπολιτισμική,
διασυνοριακή, ή και υπερπόντια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας, η οποία
εκτελείται διαμέσου διαφόρων άμεσων ή έμμεσων διαύλων, όπως, έρευνας,
πολιτιστικών

και

εκπαιδευτικών

αλληλεπιδράσεων

και

της

διεθνούς

αναμετάδοσης, ενώ παράλληλα στοχεύει στην απευθείας επιρροή και
ουσιαστική

ανάμειξη

της

κοινής

γνώμης

και

της

κυβέρνησης

του

διαπραγματευόμενου μέρους και στην ενδυνάμωση της αμοιβαίας κατανόησης
και οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης (Yang, 2015). Αναμφισβήτητα όμως,
υπηρετεί τα συμφέροντα του μέρους που μεταδίδει την επικοινωνία (στην
περίπτωσή μας, η ΕΕ) ή ορισμένες φορές τα συμφέροντα του συνόλου των
εμπλεκομένων συμμετεχόντων, οιονεί μία βέλτιστη, επωφελής κατάσταση (winwin) για όλες τις πλευρές. Από τις πρωταρχικές διεθνείς μορφές ευρωπαϊκής
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διπλωματίας από τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, ήταν η πρότυπη ή τυπική
διπλωματία, η οποία επικεντρωνόταν στη διάδοση των γενικών δεσμεύσεων
της Ένωσης και στην προώθηση των δημοκρατικών ιδεωδών και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αρκετά χρόνια αργότερα, μία σύγχρονη και
ανερχόμενη συνιστώσα της δημόσιας διπλωματίας, η οποία εμπλέκει ολοένα
και περισσότερο, ένα ευρύ κοινό διαμέσου του διαδικτύου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης με ιδιαίτερη απήχηση στους νέους είναι η ηλεκτρονική
διπλωματία ή αλλιώς e-diplomacy (Smith, Keukeleire & Vanhoonacker, 2016).
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η συνεισφορά της κοινοβουλευτικής
διπλωματίας και δη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακίνηση και
παρότρυνση ηθικών μηχανισμών, οι οποίοι εφοδιάζουν τα κοινοτικά
διπλωματικά κανάλια στις διεθνείς πολιτικές. Εκτός από την ηθική υποστήριξη
στη διπλωματία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε το 2000, την
εγκαθίδρυση κοινής ευρωπαϊκής διπλωματίας και ενός νέου κολεγίου
εξειδικευμένο στη διπλωματία, το οποίο θα εκπαιδεύει και θα καταρτίζει
επαγγελματίες από τους θεσμούς της ΕΕ σε κοινοτικές πολιτικές και
διπλωματικές μεθόδους. Η ευρω-κοινοβουλευτική διπλωματία δρα επίσης ως
καταλύτης στην προώθηση των δημοκρατικών αρχών παγκοσμίως, στη
διεύρυνση της ενωσιακής πολιτικής ευθύνης μέσω της προαγωγής της
νομιμοποίησης των διαδικασιών ολοκλήρωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα
την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση ή αλλιώς διαδικασία της Βαρκελώνης,
λόγω της διάσκεψης που συνήλθε στη Βαρκελώνη το 1995. Σε αυτό το
πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας 27 χωρών μελών της ΕΕ και 10 μεσογειακών
εταίρων

(τρίτων

μεσογειακών

χωρών)

προτάθηκε

η

ενίσχυση

της

κοινοβουλευτικής διάστασης της εταιρικής σχέσης με τη σύσταση της
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Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου το 2005, υπό την αιγίδα της
Παγκόσμιας Κοινοβουλευτικής Ένωσης, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική
διπλωματία να πρωτοστατήσει στην κινητοποίηση αποστολής ανθρωπιστικής
βοήθειας στη Λιβύη το 2012 (Dönmez, 2017).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2.1 Στον βωμό της διεθνούς διπλωματικής παρουσίας: Φιλόδοξες
τακτικές και υλοποιήσιμες παράμετροι
Στην εξέταση των προϋποθέσεων που καθιστούν την ΕΕ διπλωματικό δρώντα
διεθνούς εμβέλειας, οφείλουμε να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους
οποίους αξιωματούχοι της ΕΕ και εθνικοί διπλωμάτες συμμετέχουν σε
διπλωματικές πρακτικές που εμπλέκουν άλλους δρώντες. Υπό αυτό το πρίσμα,
το ζητούμενο δεν είναι κατά πόσο οι εθνικές διπλωματικές αποστολές και οι
διπλωματικές υπηρεσίες της ΕΕ όντως δραστηριοποιούνται, επικαλούμενες την
«ευρωπαϊκή ιδέα» και την προώθηση των συμφερόντων της, αλλά με ποιον
τρόπο , η ιδέα αυτή έγινε κάτι, το οποίο απέκτησε μερίδιο στις περιφερειακές
και παγκόσμιες πολιτικές, και επομένως χρειάζεται να εκπροσωπηθεί, αν όχι
να υπερασπιστεί και να προστατευτεί (Bicchi & Bremberg, 2016). Τα τελευταία
χρόνια και ειδικότερα μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το διπλωματικό σύστημα
της ΕΕ προσεγγίζει με επαναστατικές και περιεκτικές μεθόδους και με νέους
οραματισμούς και πρωτοβουλίες το ζήτημα της εξωτερικής του δράσης στις
διεθνείς σχέσεις. Οι τολμηρές πολιτικές που ακολουθεί, προκειμένου να
παράγουν γόνιμα αποτελέσματα, οφείλουν να ικανοποιούν αρκετά κριτήρια,
μερικά από τα οποία είναι προαπαιτούμενα και θεμελιώδη, ενώ κάποια άλλα
καθίστανται ουσιώδη κατά τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της διπλωματικής
πορείας, όταν εκπληρωθούν τα αντίστοιχα βασικά. Τα μέσα που χρησιμοποιεί
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η ημι-υπερεθνική οντότητα της ΕΕ -με την αναπόφευκτη παρεμβατικότητα των
χωρών μελών- στην προσπάθειά της να ασκήσει την εξωτερική πολιτική
διεθνώς, μπορούμε να τα εντάξουμε στις γενικευμένες κατηγορίες κριτηρίων,
όπως πολιτικά, θεσμικά, ηθικά, οικονομικά, γεωγραφικά ή με οποιοδήποτε
συνδυασμό τους (Hill, 1993).
Σημαντικοί πυλώνες της κοινοτικής διπλωματικής δράσης στο διεθνές
περιβάλλον είναι η επικοινωνία, δηλαδή οι δραστηριότητες που σχετίζονται με
τη συσσώρευση, αποτίμηση και σύνθεση πληροφοριών, καθώς και με το
φιλτράρισμα των πεδίων που άπτονται των ενωσιακών συμφερόντων, η
διαπραγμάτευση που περιβάλλει τους τομείς των συνδιαλλαγών και
συμβιβασμών και η αντιπροσώπευση, δηλαδή οι διεργασίες εγκαθίδρυσης
διπλωματικής παρουσίας σε μία πλειάδα τρίτων χωρών και διεθνών
οργανισμών, θεσμικών και μη, τυπικών και άτυπων οντοτήτων, με σκοπό να
εξυπηρετήσει και να προωθήσει τις κοινοτικές στρατηγικές εξωτερικής
πολιτικής (Koops & Macaj, 2015). Η αντιπροσώπευση της ΕΕ στο διεθνές
περιβάλλον όμως, αμφισβητήθηκε σφόδρα και ερμηνευόταν αμφιλεγόμενα
κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και έπειτα.
Η Μεγάλη Βρετανία ισχυρίστηκε ότι επειδή η νομική προσωπικότητα της ΕΕ
αναγνωρίστηκε ρητά και κατηγορηματικά με την παραπάνω συνθήκη, η ΕΕ δεν
μπορούσε πλέον να εκπροσωπεί πεδία που άπτονται αρμοδιοτήτων και της ΕΕ
και των χωρών μελών, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε αποπροσανατολισμό,
υπέρβαση και κατάχρηση αρμοδιοτήτων για την Ένωση. Κατά συνέπεια, η
διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ στα πολυμερή διεθνή φόρουμ βρέθηκε στο
δίνη του διλήμματος, ως προς το ποιος παραδίδει τις διακηρύξεις και τις
δηλώσεις: η ΕΕ ή η ΕΕ και οι χώρες μέλη. Μετά από παρέμβαση της Επιτροπής
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και ορισμένων κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
2011 βρέθηκε μία προσωρινή λύση, υπό τη μορφή ενός εγγράφου, στο οποίο
αναφέρεται ότι οι διαμάχες σχετικά με τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης
αποτελούν εσωτερικό και συναινετικό ζήτημα της ΕΕ, έτσι ώστε η ΕΕ να
επιτελέσει συνεκτική, ενιαία και ολοκληρωμένη εξωτερική αντιπροσώπευση
προς τρίτα μέρη (Wessel & Van Vooren, 2013). Αναβαθμισμένο εργαλείο
φιλόδοξων τακτικών σύγχρονης διπλωματίας της ΕΕ, και εγκατάλειψης των
παραδοσιακών, ιεραρχικών και τυπικών και γραφειοκρατικών πρακτικών είναι
η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, η συμμετοχή σε επίκαιρους ιστοχώρους
ισχυρής επιρροής, σε ιστολόγια (bloggers), βιντεολόγια, βιντεοϊστολόγια
(vloggers), σε παγκόσμιες διαδικτυακές κοινότητες (YouTube, Twitter,
Facebook, Instagram, Pinterest), προκειμένου να αυξηθεί η προβολή και η
ορατότητα της ΕΕ στο ευρύ κοινό, αλλά και στις διεθνείς ελίτ. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα επιτυχούς υλοποίησης του εν λόγω κριτηρίου είναι η πρωτοβουλία
της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Πεκίνο, λειτουργίας ενός καθημερινού blog και
micro-blogs από το 2011, τα οποία κέντρισαν το ενδιαφέρον και αποδείχτηκαν
χρήσιμα στους κινέζους πολίτες, καθώς παρουσίασαν πτυχές του ευρωπαϊκού
τρόπου ζωής, τις εργασίες της αντιπροσωπείας που λαμβάνουν χώρα στην
Κίνα, και εντέλει προσέλκυσαν την ενεργή συμμετοχή του κινεζικού κοινού στις
δραστηριότητες της αντιπροσωπείας στην χώρα τους (Edwards, 2014).
Τα κριτήρια ενδέχεται να είναι διακριτά και διαφορετικά σε ορισμένους φορείς
διεθνούς διπλωματικής δράσης της Ένωσης, όπως για παράδειγμα στις
εξωτερικές αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε διάφορες χώρες, οι οποίες μετά
τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την απόδοση νομικής προσωπικότητας στην
Ένωση, έγιναν αντιπροσωπείες της ΕΕ και λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ.
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Σε αυτές τις υπερπόντιες αντιπροσωπείες, πρωταρχικά κριτήρια συναποτελούν
οι οικονομικοί πόροι, δηλαδή η εύρυθμη δράση τους, διαμέσου ενός
πραγματικά αυτόνομου προϋπολογισμού, η δημιουργία ενός ενιαίου ή
τουλάχιστον ενοποιημένου διπλωματικού σώματος, ακόμα και σε θέματα
ηλικίας, γλωσσικών απαιτήσεων και κύρους, όμοιο με αυτό των τυπικών
διπλωματών (πρεσβευτών, προξένων), η συμμετρία σε διαχειριστικό και
διοικητικό επίπεδο και ο σεβασμός από πλευράς των αντιπροσωπειών, των
παραδοσιακών εθνικών ισορροπιών (της χώρας υποδοχής) που σιωπηρά
επιβάλλονται και υπονοούνται από τις Βρυξέλλες (Bruter, 1999). Κριτήριο
καταλυτικής σημασίας στη διεθνή απήχηση του κοινοτικού διπλωματικού
σώματος και συγκεκριμένα στην ΕΥΕΔ, είναι ο βαθμός νομιμότητας και
νομιμοποίησης που απολαμβάνει από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πολύ
πρόσφατες μελέτες έχουν στρέψει το ερευνητικό τους πεδίο λιγότερο στο
δεδομένο και αναγνωρισμένο ποσοστό νομιμότητας των διπλωματικών
υπηρεσιών της ΕΕ από τα τρίτα μέρη, και περισσότερο στη νομιμοποίηση που
βρίσκεται εν εξελίξει, υπό κατασκευή και οικοδομείται με αργούς αλλά
σταθερούς ρυθμούς μεταξύ ΕΕ, ενδιαφερομένων μερών και του περιβάλλοντός
τους. Αναλυτικότερα, σχετικά με το που ακριβώς τοποθετείται ή αλλιώς πως
σταθμίζεται, η νομιμοποίηση της ΕΥΕΔ για παράδειγμα, στην αντίληψη των
διαπραγματευόμενων μερών, έγκειται σε τρεις θεωρήσεις (Maurer &
Morgenstern-Pomorski,

2018).

Πρώτον,

όταν

οι

δράσεις

της

ΕΥΕΔ

ερμηνεύονται ως δράσεις αποκλειστικά ιδιοτελών συμφερόντων, τότε η
νομιμοποίησή της είναι αδύναμη (πραγματιστική, πρακτική νομιμοποίηση), ενώ
όταν βασίζονται

στην αναζήτηση

γόνιμου,

κοινού

εδάφους,

τότε η

νομιμοποίηση είναι σθεναρή (αντιληπτή ή ηθική νομιμοποίηση). Δεύτερον, η
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οικοδόμηση νομιμοποίησης δεν επαφίεται και δεν αρκείται μόνο στη
οργανωτική της δομή, αλλά εδράζεται εξίσου στη φήμη, στην υπόληψη και στην
πολλά υποσχόμενη εκπλήρωση των προσδοκιών του ρόλου της. Τρίτον, η
αρχιτεκτονική της νομιμοποίησης της ΕΥΕΔ αποτιμάται, από το κατά πόσο
ορίζεται ως πολιτικός, γραφειοκρατικός ή διπλωματικός δρώντας. Αν οι
αντιπροσωπείες της ΕΕ θεωρηθούν ως διπλωματικοί εκπρόσωποι της ΕΕ στο
εξωτερικό και επιταχυντές της ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής, και δεν
συγκριθούν με τα 28 εθνικά υπουργεία εξωτερικών και τις εθνικές πρεσβείες ως
αντικαταστάτες ή υποκατάστατά τους, τότε το κύρος νομιμοποίησης τους θα
έχει αυξητικές τάσεις (Maurer & Morgenstern-Pomorski, 2018).
‘Ένα μέσο ιδιαίτερης βαρύτητας στην ενδυνάμωση της κοινοτικής διπλωματικής
δράσης στο διεθνές περιβάλλον είναι, σύμφωνα με την Cross Davis Mai’a
(2006), ο βαθμός συνοχής που διαθέτει το διπλωματικό σώμα, όταν λειτουργεί
με την ιδιότητα της διακρατικής επιστημικής κοινότητας. Μία τέτοια επιστημική
κοινότητα διπλωματών συγκροτείται, όταν η εν λόγω ομάδα επιστημόνων και
επαγγελματιών ειδικών επικεντρώνεται περισσότερο στον συντονισμό των
ενωσιακών προσανατολισμών (διπλωματία) και λιγότερο στη διαμόρφωσή
τους (εξωτερική πολιτική), διαθέτει την ικανότητα της πειθούς και διαδραματίζει
πειστικό ρόλο προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ειδικότερα, η συνοχή της
διακρατικής, διπλωματικής, επιστημικής κοινότητας της ΕΕ ισχυροποιείται,
όταν το διπλωματικό σώμα διακρίνεται από υψηλό βαθμό εξειδίκευσης,
επαγγελματισμού, και κυρίως, όταν χρησιμοποιεί ως εργαλείο, όχι τόσο την
πραγματική δύναμη που κατέχει η ΕΕ, αλλά την αντίληψη περί δύναμης της ΕΕ
που φιλτράρουν από πλευράς τους, τα διαπραγματευόμενα μέρη (Cross Davis
Mai’a, 2006). Σε αυτό το σημείο, γόνιμο στοιχείο στη διερεύνηση του ζητήματός
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μας, είναι να προσεγγίσουμε τρεις επιπρόσθετες παραμέτρους, που στηρίζουν
σθεναρά μία διεθνή διπλωματική παρουσία της ΕΕ, όπως τονίζουν οι Yann &
Van Hamme (2013). Αρχικά, η ευκαιρία, δηλαδή η επιρροή του παγκόσμιου
περιβάλλοντος και των σχέσεων δυνάμεων στις πρωτοβουλίες της ΕΕ ή
ορθότερα, όταν η ΕΕ δεν δρα εντελώς ανεξάρτητα, αλλά λαμβάνει υπόψιν της,
παράγοντες, καταστάσεις, εντέλει, ευκαιρίες που ανακύπτουν στο διεθνές
γίγνεσθαι.

Δεύτερον,

η

παράμετρος

της

συνοχής,

η

οποία

αλληλοσυμπληρώνεται με τη συνέπεια. Η συνοχή διακρίνεται σε οριζόντια, όταν
υποδηλώνει τόσο την απουσία αντιλογίας στη κοινοτική διπλωματική δράση
όσο και την εδραίωση συνεργατικού πνεύματος, ενώ η κάθετη συνοχή
προσδιορίζεται στην απουσία αντιφάσεων ανάμεσα στην ΕΕ και στις χώρες
μέλη. Η συνέπεια μπορεί να αναζητηθεί σε διάφορους τομείς όπως ανάμεσα
στη ρητορική και στις πράξεις, στις στρατηγικές και στα πολιτικά μέσα και στις
πολιτικές σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Τέλος, η αποτελεσματικότητα, η
οποία ερμηνεύεται ως η ικανότητα επίτευξης στόχων διαμέσου μιας
συγκεκριμένης πολιτικής.
Περαιτέρω καθοριστικά συστατικά, τα οποία προάγουν την εξωτερική
διπλωματική νοοτροπία της ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο, και την καθιστούν
υπολογίσιμο

παράγοντα

αφορούν

το

βαθμό

επιδεξιότητας

και

λειτουργικότητας. Αναλυτικότερα, καταδεικνύουν την αντίληψη να συνθέτει -η
ευρωπαϊκή διπλωματία- ακριβείς αξιολογήσεις σχετικά με τα πραγματικά και
επίμαχα παγκόσμια ζητήματα, την οξυδέρκεια να αφουγκράζεται τα τρίτα μέρη
χωρίς να τους επιβάλλεται με προκατασκευασμένες, έτοιμες λύσεις, την
ιδιότητα του προσδιορισμού των κατάλληλων πολιτικών στόχων, την
ετοιμότητα συνάθροισης των διαθέσιμων πόρων από τους αρμόδιους θεσμούς
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γύρω από μία σαφή, κοινή προοπτική και την ικανότητα της ανάμειξης των
ποικιλόμορφων προτεραιοτήτων των θεσμικών διευθυντηρίων, προκειμένου να
διαμορφωθεί μία ενιαία εξωτερική ταυτότητα της ΕΕ, η οποία θα αποτελέσει και
το σήμα κατατεθέν της, ως αυθεντικός διπλωματικός δρώντας στη διεθνή
κοινότητα (Koops & Macaj, 2015). Από μία διαφορετική γωνία σύλληψης, τα
απαιτούμενα κριτήρια γίνονται αντιληπτά όταν ταξινομούνται σε δύο
κατηγορίες, οι οποίες όταν συνδυαστούν με γόνιμο τρόπο, είναι ικανές να
προσδώσουν ευρύτερη ώθηση στο διεθνές διπλωματικό έργο της ΕΕ. Από τη
μία πλευρά, θεωρητικοί παράγοντες, όπως προσδοκίες, απεικόνιση και ο λόγος
της ΕΕ είναι απαραίτητα στοιχεία, στον τρόπο υποδοχής και αναγνώρισης των
ενωσιακών δράσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Από την άλλη πλευρά, υλικοί
παράγοντες,

όπως

πόροι,

θεσμοί

και

επιχειρησιακές

διαδικασίες

διαμορφώνουν και περιχαρακώνουν τα όρια των εφικτών και υλοποιήσιμων
διπλωματικών στόχων και επιτυχιών (Smith, 2012). Η συγκεκριμένη
κατηγοριοποίηση, στο βέλτιστο βαθμό αλληλεπίδρασης και συντονισμού της,
προσθέτει μία ακόμη υβριδική διάσταση στις δομές της ευρωπαϊκής εξωτερικής
διπλωματίας. Αυτή η τρίτη υβριδική μορφή (πρόσμειξη θεωρητικών/υλικών
κριτηρίων) έρχεται να προστεθεί στις δύο προαναφερόμενες -κοινοτικές/εθνικές
πολιτικές και υπερεθνικά/διακυβερνητικά θεσμικά όργανα- στο τέλος του
πρώτου

υποκεφαλαίου

του

προηγούμενου

μέρους

(σ.σ.

15-16).

Η

προαναφερόμενη αναγνώριση των διπλωματικών δράσεων της ΕΕ από τρίτες
οντότητες (κράτη, οργανισμούς), οφείλει να γίνεται αποδεκτή τόσο σε μορφή de
jure (εκ του νόμου, εκ του δικαίου) με διπλωματική αναγνώριση υπό το διεθνές
δίκαιο ή με επίσημη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, όσο και de facto (εκ
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των πραγμάτων), δηλαδή, οποτεδήποτε ένα τρίτο μέρος αλληλεπιδρά με την
ΕΕ, αντί ή και, με τα κράτη μέλη (Kaunert & Zwolski, 2013).
2.2 Περαιτέρω συνιστώσες, πόροι και παράγοντες στη διακριτική
ευχέρεια των δικαιοδοτικών οργάνων και εκτελεστικών φορέων της
εξωτερικής διπλωματικής σφαίρας
Η Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ επί θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας που παρουσιάστηκε στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2016, και έθεσε ως βασικές στρατηγικές
προτεραιότητες την προστασία της Ένωσης και των πολιτών της, την
αντιμετώπιση των εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων και την οικοδόμηση
δυνατοτήτων τρίτων εταίρων της ΕΕ, αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Ασφάλειας, η οποία υιοθετήθηκε στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον
Δεκέμβριο του 2003. Το κύριο γνώρισμα της νεότευκτης Παγκόσμιας
Στρατηγικής είναι η διπλωματία, τόσο οι στόχοι της όσο και τα μέσα που
χρησιμοποιεί,

δηλαδή

η

εξωτερική

συμμετοχή

των

επαγγελματιών

διπλωματών. Κριτήριο για την αποτελεσματική χρήση και την αξιοπιστία της
παγκόσμιας στρατηγικής διπλωματίας της ΕΕ είναι η σημασία της «ευφυούς
δύναμης», η οποία ορίζεται ως η ταυτόχρονη και συνδυαστική χρήση του
πειθαναγκασμού, της πίεσης και της επιβολής κυρώσεων (σκληρή δύναμη) και
της στρατηγικής διαλόγου, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης (ήπια δύναμη).
Κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ελαστικότητα, η δημιουργικότητα και η
ικανότητα ταχείας και αποφασιστικής αντίδρασης και απόκρισης της ΕΕ σε
διεθνούς εμβέλειας γεγονότα. Η «ευφυής δύναμη» παρέχει τις υποδομές και τα
εργαλεία στο βαθμό να μεγιστοποιούνται τα διπλωματικά πλεονεκτήματα, και
να προάγεται η αυτοπεποίθηση και η προβολή του εξωτερικού προσώπου της
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ΕΕ, σε ρόλο προφανώς σημαντικότερο και αναβαθμισμένο, από αυτόν που
κατείχε μέχρι πρότινος ως απλώς μία πολιτική δύναμη (Cross Davis Mai’a,
2016).
Τα πιο προβεβλημένα μέσα που χρησιμοποιεί η δημόσια διπλωματία της ΕΕ
στις διεθνείς σχέσεις, τα οποία επωμίζονται το βάρος της αξιοπιστίας, της
προβολής και την υπευθυνότητα στις επικοινωνιακές τακτικές της με τρίτα μέρη,
είναι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας (στο εξής ΥΕ), η ΕΥΕΔ, οι Αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά
τον κόσμο, οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι Γενικές Διευθύνσεις της
Επιτροπής. Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, η ΕΕ ως παγκόσμιος
δρώντας, επιχειρεί με τα παραπάνω όργανα να διεισδύσει αποτελεσματικά στα
επικοινωνιακά δρώμενα της δημόσιας διπλωματίας ανά την υδρόγειο,
προκειμένου να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον για την
υλοποίηση των πολιτικών στόχων και τη

ρεαλιστική επιδίωξη των

συμφερόντων της. Οι προαναφερόμενοι θεσμοί προσέδωσαν ένα καινούριο
εξωτερικό «πρόσωπο» στην ΕΕ, έτσι ώστε να μην αποτελεί έκπληξη η
προφητική δήλωση, το 2008, της Πρώτης Αντιπροέδρου της Επιτροπής και νυν
Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Margot Wallström: «εμείς οι Ευρωπαίοι
πιστεύουμε ότι η δημόσια διπλωματία διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στις
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ» (Yang, 2015).
Αναγκαίο κριτήριο για μία ισχυρή εξωτερική δημόσια διπλωματία αποτελεί η
σταθερή θεσμική βάση, όμοια με αυτή που διακρίνει την ΕΥΕΔ των 3572
υπαλλήλων (1586 στις Βρυξέλλες, 1986 στις Αντιπροσωπείες)

που

προέρχονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και αποσπασμένο προσωπικό των
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εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών και των 144 αντιπροσωπειών σε διεθνείς
οργανισμούς και τρίτες χώρες. Η θεσμική αυτή βάση της ΕΥΕΔ εδράζεται στις
Βρυξέλλες, διοχετεύει τις οδηγίες προς τις Αντιπροσωπείες υπό τη διεύθυνση
του/της ΥΕ και συνεπικουρεί το διπλωματικό έργο, την εξωτερική πολιτική και
την πολιτική ασφάλειας που άπτονται των καθηκόντων του/της. Οι
Αντιπροσωπείες από πλευράς τους, δρουν ως «χειραφετημένοι», συλλογικοί
εντολοδόχοι των εντολέων (ΥΕ, κεντρικά γραφεία ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες),
παράγουν σύμβολα και εικόνες της ΕΕ στον κόσμο, ενώ εγκαταλείπουν την
τεχνοκρατική προσέγγιση και υιοθετούν έναν εκ φύσεως πολιτικό χαρακτήρα,
ο οποίος απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες και αρμοδιότητες από τους
διπλωματικούς αξιωματούχους (Biedenkopf & Petri, 2019). Η πενταετής θητεία
του/της ΥΕ προσέδωσε μία συνέχεια στο έργο του/της, δηλαδή το πλεονέκτημα
της σταθερότητας στην επιτέλεση του διπλωματικού έργου, ενώ η συγχώνευση
της θέσης του/της Επιτρόπου Εξωτερικών Υποθέσεων και του/της ΥΕ της
ΚΕΠΠΑ σφυρηλάτησε το ενωσιακό εξωτερικό προφίλ με την απαραίτητη
θεσμική συνοχή, καθώς και με την λειτουργικά απαιτούμενη, αδιαμφισβήτητη
ηγεσία στις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ (Smith, Keukeleire & Vanhoonacker, 2016).
Σε επίπεδο ατομικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ πρωτοστατούν οι Ειδικοί
Εντεταλμένοι της ΕΕ, οι οποίοι διορίζονται σε συγκεκριμένες χώρες και
περιοχές, όπως στα δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή σε εν δυνάμει υποψήφια κράτη
προς ένταξη (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο). Επίσης, σε μέρη που
ανήκουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και στην Ανατολική
Εταιρική Σχέση (Νότιος Καύκασος και Γεωργία), στη Νότια Γειτονία
(Παλαιστίνη, Μέση Ανατολή) και σε περιοχές που η ΕΕ διατηρεί στρατηγικά
συμφέροντα (Σαχέλ, Κέρας της Αφρικής και Σουδάν, Κεντρική Ασία). Το διεθνές
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διπλωματικό έργο των Ειδικών Εντεταλμένων επικεντρώνεται στην παροχή
πληροφοριών -σχετικά με την πολιτική κατάσταση των εντεταλμένων
περιοχών- στους ευρωπαϊκούς θεσμούς,

στη συνεισφορά τους στη

διαμόρφωση μιας κοινοτικής πολιτικής ή και στρατηγικής προς αυτές τις χώρες,
στην εκδήλωση των ενωσιακών συμφερόντων και δεσμεύσεων, στην
υποστήριξη κρατικής οικοδόμησης και διαδικασιών εκδημοκρατισμού, και
διευθέτησης και επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων (Koops & Macaj,
2015).
Στο δεύτερο υποκεφάλαιο του πρώτου μέρους (σ.σ. 18-19) αναφερθήκαμε στην
εξαναγκαστική διπλωματία, η οποία σε ειδικές περιπτώσεις αποτελεί
μονόδρομο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, καθώς
και στα τρία βασικά χαρακτηριστικά της, την απαίτηση, την απειλή και το
χρονικό τελεσίγραφο. Η αποτελεσματική δράση της κατά τη διεξαγωγή της από
το διπλωματικό σύστημα της ΕΕ προς ένα τρίτο μέρος, όπως στο παράδειγμα
του Ιράν, που αναφέραμε στο πρώτο μέρος, εξαρτάται από πέντε αναγκαία
κριτήρια (Sauer, 2007). Αρχικά, το αίτημα προς το απειλούμενο μέρος πρέπει
να διακρίνεται από νομιμότητα στην ερμηνεία και στην πρόσληψή του από την
αντίστοιχη κυβέρνηση και να καθίσταται επίσης, νομιμοποιημένο στην κοινή
γνώμη του τρίτου μέρους. Ακολούθως, η εξαναγκαστική διπλωματία από
πλευράς ΕΕ οφείλει να διασαφηνίσει από την αρχή των διαπραγματεύσεων το
σύνολο των στόχων, προκειμένου το απειλούμενο μέρος να πειστεί ότι δεν θα
εμφανιστούν στο μέλλον επιπρόσθετα αιτήματα, διαφορετικά το εν λόγω μέρος
θα είναι απρόθυμο να ενδώσει στην αρχική αξίωση. Τρίτον, η απειλή θα πρέπει
να είναι αξιόπιστη, δηλαδή αναλογική σε μέγεθος με το συγκεκριμένο αίτημα,
να είναι υποστηρικτική από τους πολίτες των χωρών μελών, ενώ το
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απειλούμενο μέρος να διακατέχεται από φόβο περί κλιμάκωσης της
απειλούμενης κατάστασης, και η ΕΕ να διαθέτει τη φήμη ότι εκφέρει αξιόπιστες
και ρεαλιστικές απειλές. Τέταρτον, η πίεση χρόνου (τελεσίγραφο) οφείλει να
είναι εξίσου πιστευτή, ούτε αρκετά μικρή, ούτε αρκετά χαλαρή. Τέλος, η ΕΕ
πρέπει να διαθέτει ισχυρότερο κίνητρο από το αντίστοιχο του αντίπαλου
μέρους, δηλαδή, να διακυβεύονται για αυτήν συμφέροντα ζωτικής σημασίας,
προκειμένου να βγει νικήτρια από την σκληρή και ιδιαιτέρως απαιτητική
αντιπαράθεση, όταν διεξάγει τους λεπτούς χειρισμούς και τις εξειδικευμένες
τακτικές της εξαναγκαστικής διπλωματίας (Sauer, 2007).
Πέρα από τη δημόσια και εξαναγκαστική διπλωματία, τα διαπιστευτήρια, την
ικανότητα δράσης, τη νομιμοποίηση, την κινητοποίηση και την επιστράτευση
πόρων και τη θέση που καταλαμβάνει στις αντιλήψεις και στις προσδοκίες των
διαπραγματευόμενων μερών, η δυναμική παρουσία της ΕΕ στις διεθνείς
σχέσεις εκφράζεται με τέσσερις τυπικές εκδηλώσεις

που συνιστούν

επιπρόσθετα κριτήρια, τα οποία σχηματίζουν με τη σειρά τους δύο διαφορετικές
ποιότητες παρουσίας της ΕΕ στο παγκόσμιο περιβάλλον (Allen & Smith, 1990).
Η πρώτη ποιότητα παρουσίας είναι η αισθητή, η απτή ποιότητα, η οποία
εκφράζεται όταν το διπλωματικό σύστημα δρα ως «εκκινητής», δηλαδή ως
πρωτεργάτης ερεθισμάτων και εμπνευστής θετικής παρακίνησης προς
συγκεκριμένες πορείες δράσεων, καθώς επίσης όταν δρα ανασταλτικά ως
φραγμός παρέχοντας αντικίνητρα σε συγκεκριμένες δράσεις στο βαθμό ακόμη
και επιβολής κυρώσεων προς το τρίτο μέρος σε περίπτωση υιοθέτησής τους.
Η δεύτερη ποιότητα παρουσίας είναι η αδιόρατη, η δυσδιάκριτη ποιότητα, η
οποία εκδηλώνεται όταν η κοινοτική διπλωματία δρα ως διαμορφωτής, δηλαδή
όταν λειτουργεί με λεπτούς χειρισμούς, διαπλάθοντας σε μεγάλο βαθμό τις
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ενέργειες των ενδιαφερομένων μερών, και όταν δρα ως «φίλτρο», επιχειρώντας
τον αποκλεισμό ορισμένων πιθανοτήτων και τον περιορισμό συγκεκριμένων
προσδοκιών του τρίτου μέρους (Allen & Smith, 1990).
Η εισροή περισσότερων παραγόντων και σφαιρών επιρροής στις διεθνείς
διπλωματικές σχέσεις έχουν επιφέρει αλλαγές στη διπλωματική εκπαίδευση, η
οποία καθίσταται απαραίτητο εφόδιο στην αποτελεσματική άσκηση των
καθηκόντων των ευρωπαίων αξιωματούχων, που εμπλέκονται στη διεθνή
προβολή της ΕΕ και προάσπιση των συμφερόντων της. Οι διπλωμάτες
εργάζονται σε μία ευρεία γκάμα θεμάτων, αλληλεπιδρούν περισσότερο με
ποικιλόμορφες ομάδες συνομιλητών, αντιμετωπίζουν σθεναρό ανταγωνισμό
από τρίτους κυβερνητικούς και μη παίκτες, και συντονίζουν τις δραστηριότητές
τους με τους συγκεκριμένους παράγοντες, ενώ παράλληλα αυξάνεται η
εργασιακή πίεση, το ωράριο και οι απαιτήσεις για αποτελέσματα· και όλα αυτά
πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ένα ολοένα περιοριζόμενο και σφιχτό
οικονομικό προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, απαιτείται εμπεριστατωμένη
γνώση των κοινωνικοπολιτικών περιστάσεων των διαπραγματευόμενων
μερών, καθώς και κατανάλωση ποιοτικού χρόνου και ενέργειας στην εν λόγω
αλληλεπίδραση (Olsen, 2015). Συνεπώς, η εκπαίδευση οφείλει να ανταποκριθεί
στις αλλαγές και στις παραπάνω προκλήσεις της σύγχρονης διπλωματίας και
να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα άσκησής της. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή
διπλωματική εργασία βασίζεται σε δίκτυα, στην καλλιέργεια διεθνών επαφών
και διέπεται από συγκεκριμένη θεσμική διάταξη και εγγενή γραφειοκρατική
κουλτούρα, κρίνεται επιτακτική η κατάλληλη και άρτια διπλωματική εκπαίδευση
των ατόμων που θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Οι
αντιπροσωπείες ωστόσο, που έχουν αναλάβει πολλαπλές αποστολές
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βασίζονται σε καλύτερους ανθρώπινους πόρους σε όρους κατατομής (προφίλ)
και ποιότητας (Studinger, 2014). Η ΕΕ μέσω των χωρών μελών της, χορηγεί
υποτροφίες για σπουδές στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ και στη
Βαρσοβία, ένα ακαδημαϊκό κέντρο μεταπτυχιακών τίτλων, σχεδιασμένο να
καταρτίζει άτομα για απασχόληση στα θεσμικά όργανά της. Επίσης, επιφανή
και διακεκριμένα εκπαιδευτικά δίκτυα λειτουργούν στη Σχολή Προηγμένων
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Τζονς Χόπκινς στην
Μπολόνια, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας και στο
École nationale d'administration (ENA) στο Στρασβούργο και στο Παρίσι (Kuus,
2018).

36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
3.1 Διπλωματικά όνειρα
Ο βαθμός ικανοποίησης των κριτηρίων, των μέσων και των προϋποθέσεων,
προκειμένου η ευρωπαϊκή διπλωματία να παρίσταται ουσιαστικά και να
αποτελεί υπολογίσιμο παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις, είναι αυτός που θα
κρίνει και την τοποθέτηση της ΕΕ σε μία βασική προβληματική της φιλολογίας,
στην οποία αναλώνονται οι σύγχρονες πολιτικές επιστήμες. Στη μία πλευρά
γίνεται αποδεκτός ο ισχυρισμός, ότι η ενωσιακή διπλωματία δε διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των αποτελεσμάτων, καθώς οι χώρες μέλη είναι
οι μόνοι δρώντες στη διεθνή διπλωματία, και δη οι απόρροιες των ενεργειών
τους αντικατοπτρίζονται αναφορικά με τη δύναμη, το διεθνές κύρος και τα ιδία
συμφέροντα τους. Σε αντιδιαστολή, η διαπραγματευτική θεωρία προβλέπει ότι
η διπλωματία της ΕΕ, παρόλο που επηρεάζεται από τις εθνικές διπλωματίες,
δρα καταλυτικά στα εξαγόμενα πορίσματα της διεθνούς συνεργασίας, επειδή
χαρακτηρίζεται από μία κατά εξουσιοδότηση αυτονομία και λόγω του
γεγονότος, ότι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και αξιωματούχοι των χωρών
μελών δεν είναι επαγγελματίες και εξειδικευμένοι διαπραγματευτές, έτσι ώστε
να αναλάβουν προσωπικά τη διαχείριση και την καθοδήγηση των εξωτερικών
υποθέσεων της ΕΕ (Cross Davis Mai’a, 2006).
Η ανάλυση των κριτηρίων που προηγήθηκε αφορά στην συντριπτική τους
πλειοψηφία σύγχρονα μορφώματα μέσων και πόρων της τελευταίας δεκαετίας,
προσαρμοσμένα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο διεθνές
37

περιβάλλον. Πράγματι, η διπλωματία της ΕΕ απέχει παρασάγγας από την
εποχή των αρχών της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα, και τη διπλωματική
ανεπάρκειά της απέναντι στις απαιτήσεις διεθνούς εμβέλειας κρίσεων και στο
γενικό πλαίσιο της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, τόσο εντός της
επικράτειάς της, όπως στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας όσο και στον Πόλεμο
του Κόλπου. Ιδίως στη δεύτερη περίπτωση παγκόσμιας κρίσης αναδείχτηκαν
τα δομικά προβλήματα, οι εντάσεις μεταξύ των εθνικών εξωτερικών πολιτικών
των χωρών μελών, η έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων θεσμικών οργάνων
της ΕΕ προς την υιοθέτηση μιας συλλογικής στάσης, και τα άκαρπα
αποτελέσματα των απογοητευτικών και αντιπαραγωγικών αλλεπάλληλων
συνεδριάσεων (Poulon & Bourantonis, 1992). Η κατάσταση αυτή κατέληξε στη
διπλωματική αποτυχία της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο διεθνούς μεσολαβητή όσο και
σε επίπεδο διεθνούς διπλωματικού δρώντος, καθώς η απουσία ομοφωνίας και
αποφασιστικότητας οδήγησε στην έκφραση ανεξάρτητων και μεμονωμένων
εθνικών τοποθετήσεων των χωρών μελών, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι
πολλά περισσότερα κριτήρια πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να
ενδυναμώσουν τη διεθνή διπλωματική δράση της Ένωσης. Ωστόσο, ορισμένοι
μελετητές θεωρούν ότι η πλήρωση των κριτηρίων ακόμη και σήμερα δεν
θεωρείται επαρκής και ικανοποιητική, και συνεπώς, παρόλο που τεκμηριώνουν
ότι η ΕΕ είναι ασφαλώς ένας παράγοντας που παρεμβαίνει σε πολλά μέρη του
κόσμου, εντούτοις παραμένει ένας αδύναμος δρώντας (Yann & Van Hamme,
2013). Οι εν λόγω ακαδημαϊκοί συσχετίζουν την αδυναμία με την έλλειψη
διαφάνειάς της όπως την εκλαμβάνουν οι τρίτοι δρώντες, όσον αφορά τις
εσωτερικές λειτουργίες της, και με την υποβάθμιση της εξωτερικής εικόνας της,
εξαιτίας της τρέχουσας κρίσης στη ζώνη του Ευρώ, η οποία μεταφράζεται σε
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έλλειμμα επιρροής, κοινοτικοποίησης και ηγεσίας σε μία σειρά διεθνών
ζητημάτων.
Η πρόσφατη νέα θεσμική διπλωματική δομή της ΕΕ όφειλε να ενισχύσει την
παρουσία της στις διεθνείς σχέσεις. Παρόλα αυτά, είναι εμφανής η ασαφής
σχέση ανάμεσα στα νέα αυτά σώματα και στους διάφορους παράγοντες της
ΚΕΠΠΑ και της ΕΕ, οι οποίοι ήδη προϋπήρχαν, με συνέπεια την έλλειψη
συντονισμού συγκριτικά, για παράδειγμα, με ένα εθνικό υπουργείο εξωτερικών
μιας χώρας μέλους. Επιπροσθέτως, αν προσαρτήσουμε στην παραπάνω
εξίσωση και τους παράγοντες του/της ΥΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε
περιπτώσεις σοβαρών διεθνών κρίσεων, τεκμαίρεται το ανεπίλυτο ζήτημα της
διπλωματικής και πολιτικής ηγεσίας (Keukeleire, 2003). Το έλλειμμα πλήρωσης
των μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ στηρίζεται στην εμφανή έλλειψη
συλλογικής πολιτικής βούλησης, κοσμοθεωριών, στρατηγικής ατζέντας, στην
εμπλοκή διαφορετικών συμφερόντων, αλλά και στο γεγονός, ότι η ήδη
περιορισμένη χρήση και έκταση των νέων διπλωματικών μηχανισμών
υποσκελίζεται από την κυρίαρχη και συστηματική εθνική διπλωματική δράση
ορισμένων χωρών μελών, οι οποίες διαμορφώνουν τις θέσεις τους με εγγενείς
διπλωματικές πρωτοβουλίες ή χρησιμοποιούν την επιλογή της συνεργασίας
διαμέσου τρίτων ισχυρών, διεθνών φόρουμ παρακάμπτοντας την Ένωση
(Keukeleire, 2003). Μία ακόμη παράμετρος που λειτουργεί ανασταλτικά στην
ικανοποίηση

των

κριτηρίων

συνδυάζεται

με

τις

παραπάνω

εθνικές

πρωτοβουλίες. Η συλλογική ενωσιακή διπλωματική δράση στο διεθνές σκηνικό
επηρεάζεται έντονα -και ορισμένες φορές καθορίζεται- από την ισορροπία
δυνάμεων μεταξύ των χωρών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων.
Αυτό συμβαίνει, επειδή μερικά κράτη προτιμούν να αναστέλλουν την
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αποτελεσματική συνεργατική δράση εξαιτίας, είτε της πεποίθησης περί βαθιά
ριζωμένης και εδραιωμένης έννοιας της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας,
είτε από φόβο για τις συνέπειες στο εσωτερικό -στην κοινή γνώμη- της χώρας,
αν φαινομενικά προωθούσε ενωσιακές λύσεις, είτε διότι μία τέτοια δράση
συνεπάγεται εθνικές παραχωρήσεις σε άλλα πεδία δραστηριότητας της ΕΕ
(Allen & Smith, 1990).
Αν και τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ δρουν αρχικά ενθουσιαστικά και δημιουργούν
υπέρμετρες προσδοκίες στα θεσμικά διπλωματικά σώματα περί διεθνούς
παρεμβατισμού, εντούτοις καθίσταται αμφιλεγόμενη η μετατροπή της ΕΕ ως
τωρινός μέσος παίκτης σε μείζονα φορέα ισχυρής διεθνούς παρουσίας.
Βασικός ανασχετικός παράγοντας γόνιμης υλοποίησης των κριτηρίων που
παρουσιάστηκαν είναι ότι η εξωτερική διπλωματία έχει «κοινοτικοποιηθεί» σε
μικρό βαθμό, καθώς δε θεμελιώνεται σε υπερεθνικά κίνητρα και σε υπερεθνικού
τύπου

εποπτείες

και

λήψεις

αποφάσεων,

αλλά

σε

μηχανισμούς

διακυβερνητικών αποχρώσεων, παρόλο που η αυτονομία και η νομιμοποίηση
ενός διευρυμένου θεσμικού φάσματος προσέδωσε στην ενωσιακή διπλωματική
αρχή τις απαραίτητες κεντρομόλες δυνάμεις, οιονεί να έχει «Βρυξελλοποιηθεί»
(«Brusselised»),

σύμφωνα

με

τον

νεολογικό

όρο

(Nugent,

2012).

Συμπληρωματικά, η διεθνής δράση της ΕΥΕΔ, κατά τα πρώτα χρόνια της
σύστασής της -από τα οποία, σήμερα, δεν απέχουμε πολύ χρονικά- αντί να
ασχοληθεί αποκλειστικά με το αντικείμενο της, αναλώθηκε αναγκαστικά σε
εναρκτήριες ενέργειες, να τεθεί σε λειτουργία, να τοποθετηθεί κάπου στη διεθνή
διπλωματική αρένα και να διαπλάσει τον ρόλο της στον συντονισμό μιας ήδη
προκαθορισμένης κοινοτικής εξωτερικής πολιτικής. Ομοίως, το έργο των
Αντιπροσωπειών της ΕΕ επισκιάστηκε, καθώς πάσχισαν να αποκτήσουν
40

νομιμοποίηση, προσωπικότητα και αποδοχή από τρίτους διεθνείς φορείς αλλά
εξίσου και από άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα, με συνέπεια να θεωρούνται
αρχικά «προστιθέμενη αξία» ή «στην υπηρεσία» των χωρών μελών αναφορικά
με τις διεθνείς σχέσεις τους (Maurer & Morgenstern-Pomorski, 2018). Όπως
ιδιαίτερα παραστατικά αναφέρουν οι Benson-Rea & Shore (2012, σελ. 480),
σχετικά με το ζήτημα της προσωπικότητας και της αποδοχής: «αν πας σε μία
χώρα και πεις “είμαι ο πρέσβης της Γαλλίας”, όλοι θεωρούν ότι γνωρίζουν τι
είναι ένας πρεσβευτής και τι είναι η Γαλλία. Αν πεις “είμαι ο επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”, πραγματικά δεν έχουν την
παραμικρή ιδέα για τι πράγμα μιλάς» (Bicchi & Bremberg, 2016).
Η σύγχρονη και δυναμική ενωσιακή διπλωματία της τελευταίας δεκαετίας
επανδρωμένη με νέα θεσμικά όργανα, με αναθεωρημένες και ώριμες
προτεραιότητες

εξωτερικής

πολιτικής,

και

αναπροσανατολισμένες

και

υπεύθυνες διπλωματικές στρατηγικές προσέκρουσε σε μία ατυχή χρονικά
συγκυρία παγκόσμιας εμβέλειας, και αχαρτογράφητων επιπτώσεων και
αντιδράσεων, εκείνη της οικονομικής κρίσης της Ευρωζώνης με άμεσο
αντίκτυπο στην ΕΕ ευρύτερα. Κατά συνέπεια, οι διεθνείς σχέσεις, η εξωτερική
πολιτική και η διπλωματική ατζέντα της ΕΕ ως προς τη διεθνή παρουσία και
δράση της αποτελούσε πλέον δευτερεύον ζήτημα, καθώς επισκιάστηκε από τη
φαινομενικά ανεξέλεγκτη και μακροχρόνια, βαθιά κοινωνικοοικονομική ύφεση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αποκλεισμός της ΕΕ από τον Καναδά
το 2013, από το καθεστώς παρατηρητή που διατηρούσε στο Αρκτικό
Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Uwe Puetter (2014), οξύμωρο σχήμα αποτελεί το
γεγονός ότι μολονότι η ΕΕ στροβιλιζόταν στην κρίση, η συντριπτική πλειοψηφία
των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
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Συμβουλίου, τα τελευταία χρόνια, περιλάμβανε τόσο ζητήματα οικονομικής
διακυβέρνησης όσο και διαχείρισης εξωτερικών υποθέσεων (Smith, Keukeleire
& Vanhoonacker, 2016).
Η ικανοποίηση της υλοποίησης των κριτηρίων προς όφελος της ΕΕ ως διεθνής
διπλωματικός παράγοντας είναι ελλιπής, ειδικά, αν αναλογιστούμε τον βαθμό
ετερογένειας και ετερόκλιτης φύσης, ο οποίος αναδύεται, κατά την άσκηση της
διπλωματικής δράσης και εκτέλεσης των κατευθυντήριων γραμμών της
κοινοτικής εξωτερικής πολιτικής. Η συγκεκριμένη ανομοιογένεια ορίζεται από
την ποικιλομορφία των φορέων και αρχών που συμμετέχουν στην άσκηση των
διπλωματικών καθηκόντων, των τομεακών πεδίων ευθυνών που αναλογούν
στον καθένα ξεχωριστά, των επιμέρους προτεραιοτήτων και των ομάδων
συμφερόντων που εξυπηρετούν. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο,

το

Συμβούλιο

Εξωτερικών

Υποθέσεων,

το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, οι χώρες μέλη και η εκ περιτροπής Προεδρία του
Συμβουλίου. Η τελευταία μάλιστα παραγκωνίζει την ΕΥΕΔ και τις «πρεσβείες»
της ΕΕ, και εκπροσωπεί επίσημα την Ένωση στον Οργανισμό για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των
Χημικών Όπλων και στη Διεθνή Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας (Koops &
Macaj, 2015).
3.2 Ρεαλιστικές φιλοδοξίες ενός εύρωστου συστήματος
Η νεοσύστατη Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, ως μέσο συμβολής προς μία
σθεναρή διεθνή διπλωματική δράση έχει επιφέρει γόνιμα αποτελέσματα σε
συνεργασία με διεθνείς εταίρους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην
ολοκληρωμένη προσέγγιση οικοδόμησης της ειρήνης, στην ενθάρρυνση της
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περιφερειοποίησης και στην απόδοση ιδιαίτερης βαρύτητας στην παγκόσμια
διακυβέρνηση. Κι αυτό κατέστη εφικτό γιατί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του
Giovanni Grevi, ενός υψηλόβαθμου στελέχους της φημισμένης «δεξαμενής
σκέψης» περί υποθέσεων της ΕΕ, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (EPC),
η Παγκόσμια Στρατηγική διακρίνεται από περισσότερη σεμνότητα, αλλά
ταυτόχρονα είναι και περισσότερο συμπαγής συγκριτικά με τον παρελθοντικό,
ιδεολογικό χαρακτήρα της (Cross Davis Mai’a, 2016). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα εφαρμογής των παραπάνω σκέψεων είναι η σπουδαιότητα του
χρονοδιαγράμματος και του γενικού πλαισίου δημοσίευσης της Παγκόσμιας
Στρατηγικής. Λόγω του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και του
διακυβεύματος της οικειοθελούς αποχώρησης από την ΕΕ, η ανακοίνωση της
Παγκόσμιας Στρατηγικής θα αναβαλλόταν ή θα αναστελλόταν επ’ αόριστον, αν
επικρατούσε η πλευρά της αποχώρησης. Παρόλα αυτά, -όπως αναφέρει η
διακεκριμένη πολιτική αναλύτρια Nathalie Tocci- η επικεφαλής της κοινοτικής
διπλωματίας και ΥΕ, Federica Mogherini, ασκώντας επιτυχημένα τη στρατηγική
της διπλωματίας, δημοσίευσε την Παγκόσμια Στρατηγική στις 28/06/2016
(πέντε μόλις ημέρες μετά τη διεξαγωγή του βρετανικού δημοψηφίσματος και
την υπερίσχυση των οπαδών του Brexit), σαν να αψηφούσε το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος (Cross Davis Mai’a, 2016).
Η δημιουργία της ΕΥΕΔ έχει εντείνει και επιταχύνει τις ροές ιδεών και ατόμων,
τις στρατηγικές συμπράξεις με χώρες εκτός ΕΕ και τις διπλωματικές σχέσεις με
τρίτες ηγέτιδες δυνάμεις μεταξύ Βρυξελλών, εθνικών πρωτευουσών και των
περιοχών ανά τον κόσμο, όπου λειτουργεί το δίκτυο των αντιπροσωπειών της
ΕΕ ή αλλιώς των «πρεσβειών» της ΕΕ. Ο στυλοβάτης του διπλωματικού έργου
της είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης εντός ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος,
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όπου τα όρια μεταξύ ισχυρών δρώντων, όπως κρατών και διεθνών οργανισμών
(θεσμοθετημένων και μη) φαινομενικά τουλάχιστον, καθίστανται άμορφα και
διαπερατά, καθώς ολοένα και συχνότερα παρατηρούνται εξωτερικές επιρροές
και διαπλοκές μεταξύ των δρώντων και ανακατευθύνσεις στη χάραξη των
διπλωματικών πολιτικών τους. Έτσι, η ευρωπαϊκή διπλωματία και ειδικότερα η
ΕΥΕΔ, προκειμένου να προσαρμοστεί με γοργούς ρυθμούς και να
ανταπεξέλθει εποικοδομητικά στα μεταβαλλόμενα παγκόσμια δρώμενα,
καταλήγει να είναι εναρμονισμένη και συνάμα διαφοροποιημένη κατά την
άσκηση των καθηκόντων της (Kuus, 2018). Αντιπροσωπευτικό δείγμα
καρποφορίας του διεθνούς διπλωματικού έργου, και της αναπτυγμένης
θεσμικής ικανότητας της ΕΕ είναι η αναγνώριση που απολαμβάνει από τρίτες
χώρες, υπερπόντια κράτη και διεθνείς φορείς, διαμέσου των 170 και πλέον
χωρών, οι οποίες διατηρούν επίσημα διαπιστευμένες, διπλωματικές αποστολές
στην ΕΕ.

Μερικές εβδομάδες μετά την επικύρωση της Συνθήκης της

Λισαβόνας, 54 από τις 144 αντιπροσωπείες της ΕΕ στο εξωτερικό
μετασχηματίστηκαν σε «πρεσβείες», στο σύνολο των λειτουργιών και των
επιχειρησιακών υπηρεσιών τους εκτός της τυπικής ονομασίας τους. Αυτές οι
«υπέρ-αποστολές»

απέκτησαν

νέες

δυνάμεις

ως

εντολοδόχοι

και

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ολόκληρης της ΕΕ στο παγκόσμιο διπλωματικό
σύστημα. Ωστόσο, εξέχουσες εξαιρέσεις σε αυτές τις 54 αντιπροσωπείες
αποτέλεσαν εκείνες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Οργανισμό
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς εκκρεμούσε η
επίλυση αρκετών ζητημάτων σχετικά με την κοινοτική εκπροσώπηση σε
παγκόσμια και πολυμερή φόρουμ (Wessel, & Van Vooren, 2013).
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Από τις αρχές του 21ου αιώνα η διπλωματία της ΕΕ αποδεικνύει έμπρακτα τη
σθεναρή διεθνή παρεμβατικότητά της σε ζητήματα αλυσιδωτών κρίσεων και
θέματα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αρκεί να αναφέρουμε τη συμβολή της στην
αποτροπή της διάλυσης της ΠΓΔΜ (Βόρειας Μακεδονίας) το 2001, στον
ειρηνικό διαχωρισμό των Σερβίας-Μαυροβουνίου, στη χάραξη ενός Οδικού
Χάρτη ειρήνευσης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη το 2002 ως μέλος
του «Κουαρτέτου» (ΕΕ, ΗΠΑ, ΟΗΕ, Ρωσία), στην αποφυγή εθνοτικών
συγκρούσεων στο Κόσοβο το 2003, στην οικοδόμηση της ειρήνης στη Βοσνία
και στην Ερζεγοβίνη και στη διαπεριφερειακή συνεργασία με το Συμβούλιο
Συνεργασίας του Κόλπου (Τσαρδανίδης, 2008). Σύμφωνα με τον επίσημο
ιστότοπο

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

(europarl.europa.eu,

2019),

περισσότερα και πιο επίκαιρα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα διεθνούς
διπλωματικής παρουσίας σε διάφορα μέρη ανά την υφήλιο εντοπίζουμε: στην
ισχυρή σύμπραξη βάση της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία το 2017,
στη διασυμμαχική συνεργασία των διατλαντικών σχέσεων με ΗΠΑ και Καναδά
στο

πλαίσιο

του

Οργανισμού

Βορειοατλαντικού

Συμφώνου,

στη

διαπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση με την Κοινότητα των κρατών της
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και τις υποπεριφέρειές της, στην
πολύπαθη Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό και τη Βόρεια Διάσταση με
τη Ρωσία, στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας και στις Συμφωνίες
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με χώρες της Κεντρικής Ασίας, στη
Συμφωνία του Κοτονού στο Μπενίν με την υποσαχάρια Αφρική, στην Κοινή
Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής, στο καθεστώς παρατηρητή στην Ένωση της Νότιας
Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία (SAARC), στο κοινό Στρατηγικό
Θεματολόγιο Συνεργασίας για το 2020 με την Κίνα, στη Συμφωνία Εταιρικής
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Σχέσης και Συνεργασίας με την Ιαπωνία το 2019, στην περιφερειακή
ολοκλήρωση μέσω διεθνών διασκέψεων κορυφής με τον Σύνδεσμο Κρατών της
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και τις Ευρωασιατικές συνόδους (ASEM), στις
ανανεωμένες αναπτυξιακές εταιρικές σχέσεις με τις 15 ανεξάρτητες νησιωτικές
χώρες του Ειρηνικού (PICs), με την Ομάδα Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και
Ειρηνικού, με τις τέσσερις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (OCTs) και το
Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF). Χαρακτηριστική περίπτωση διεθνούς
πρωταγωνιστικού ρόλου της ΕΕ και ικανοποιητικού βαθμού πλήρωσης των
απαιτούμενων κριτηρίων, αποτελεί η αποστολή «κράτους δικαίου» στο
Κοσσυφοπέδιο, γνωστή και με το διεθνές αρκτικόλεξο EULEX (European Union
Rule of Law Mission in Kosovo), η οποία συγκροτήθηκε το 2008. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη μη στρατιωτική αποστολή είναι η μεγαλύτερη σε
ανθρώπινους πόρους και οικονομικό προϋπολογισμό, με σημαντικούς
επιχειρησιακούς στόχους συμβουλευτικής και εκτελεστικής φύσης (Smith,
Keukeleire & Vanhoonacker, 2016), ενώ χρέη αρχηγού της αποστολής εκτελεί
από το 2016 έως και τα μέσα του 2019, η Ελληνίδα διπλωμάτης και πρέσβειρα
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία σημειωτέο προέρχεται από μία χώρα
μέλος της ΕΕ, που δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα το Κόσοβο ως ανεξάρτητη
κρατική οντότητα.
Ο «συγκεντρωτισμός» της διπλωματίας και δη η ικανότητα της ΕΕ να συγκροτεί
έναν

ισχυρό,

ενοποιημένο

διπλωματικό

φορέα

εξαρτάται

από

τα

χαρακτηριστικά του ομόλογου τρίτου μέρους, όπως στις προαναφερόμενες
υποπεριπτώσεις κοινοτήτων κρατών, και ομαδοποιημένων χωρών. Ως εκ
τούτου, το αντίκτυπο, το κύρος και ο ομογενής διπλωματικός προσανατολισμός
της ΕΕ είναι σαφώς σε πλεονεκτική θέση, όταν η αντίστοιχη χώρα ή
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συνασπισμός κρατών ανήκουν στον υπανάπτυκτο και στον αναπτυσσόμενο
κόσμο ή απροσδόκητα, όταν αποτελεί υψηλής στρατηγικής σημασίας φορέα,
ενώ όταν πρόκειται για οικονομικά και πολιτικά ισχυρό διεθνή παράγοντα
αποκαλύπτονται τα ετερογενή στοιχεία της ΕΕ, η διφορούμενη στάση της και
τελικά, ο κατακερματισμός της στο μόρφωμα της αποσπασματικής και εθνικής
διπλωματίας των χωρών μελών (Hayes, 2015). Από τα παραπάνω
διαπιστώνεται ότι η διπλωματία της ΕΕ (είτε αφορά θέματα χαμηλής πολιτικής,
όπως την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, είτε ζητήματα υψηλής πολιτικής,
όπως η διεθνής ασφάλεια και η παγκόσμια διακυβέρνηση) και κυρίως οι
Αντιπροσωπείες της και οι επικεφαλής τους, οι οποίοι φέρουν και τον άτυπο
τίτλο των πρεσβευτών της ΕΕ -διαμέσου της σταδιακής «διπλωματικοποίησης»
του θεσμού- λειτουργούν ως «μία φωνή» της ΕΕ και με «μία ταχύτητα» προς
ορισμένους διεθνείς δρώντες, όπως ο Καναδάς και η Βραζιλία, ενώ οι
διπλωματικές τους υπηρεσίες καθίστανται πολυφωνικές και «διαφορετικών
ταχυτήτων», όταν συνδιαλέγονται με παίκτες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα
(Austermann, 2015).
Ο βαθμός πλήρωσης και ικανοποίησης των κριτηρίων προς μία ισχυρή,
παγκόσμια διπλωματική δράση της ΕΕ ενισχύεται από την κοινή πεποίθηση
της «ολοένα στενότερης ένωσης», η οποία αποτελεί το πρωταρχικό κίνητρο
δράσης

εκ

μέρους

του

κοινοτικού

διπλωματικού

προσωπικού.

Συμπληρωματικά, ενδυναμώνεται από το «πρακτικό νόημα» (sens pratique)
της προαναφερόμενης έννοιας, το οποίο φέρνει τους εντολοδόχους της
διπλωματίας

σε

άμεση

συνεργασία

διαμέσου

διαρκούς

και

έντονης

αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, ισχυροποιείται από τη γεωγραφική μετατόπιση
των εθνικών διπλωματικών συμφερόντων, δηλαδή από το γεγονός ότι πλέον
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τα τελευταία δε διαμορφώνονται -ως ένα βαθμό- στις πρωτεύουσες των χωρών
μελών, αλλά στις Βρυξέλλες, μέσω αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα,
στο πλαίσιο ενός διακρατικού πεδίου μεταξύ αξιωματούχων, που μοιράζονται
βαθιά ριζωμένες τάσεις και νόρμες εξευρωπαϊσμού (Zarakol, 2015).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αποτίμηση της εξωτερικής διπλωματικής δράσης της ΕΕ και ο βαθμός
ουσιαστικής ανάμειξής της στο στερέωμα των διεθνών σχέσεων βασίζεται, εν
πολλοίς, σε πόρους, μέσα και κριτήρια, των οποίων το επίπεδο πλήρωσης της
ικανοποίησής τους σταθμίζει την ενεργή συμμετοχή, το σθεναρό αντίκτυπο και
την κατανομή του ρόλου της (ορισμένες φορές πρωταγωνιστικού, άλλες
κομπάρσου) στα καίρια και παγκόσμιας αντήχησης ζητήματα. Η εξέταση των
κριτηρίων και η συζήτηση για την προσδοκώμενη υλοποίησή τους, δύνανται να
εξαγάγουν και να αποφανθούν για την τρέχουσα αναλογία μεγέθους της ΕΕ ως
παγκόσμιος διπλωματικός φορέας, αλλά και να προβλέψουν την ικανότητα
μετεξέλιξης της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, σε βραχυπρόθεσμο ή ακόμη και σε
μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Αναμφίβολα, οι θεσμικές αλλαγές και οι
μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, η εγκατάλειψη παραδοσιακών
διπλωματικών πρακτικών, και η ικανοποιητική επεξεργασία ορισμένων
κριτηρίων ενδυνάμωσαν τη θέση της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι όμως αυτή η ενίσχυση ικανή να προσδώσει
στην ΕΕ την ιδιότητα του παγκόσμιου παίκτη ή απλώς την καθιστά έναν μέσο
ή και περιφερειακό διπλωματικό παράγοντα; Ομολογουμένως, η ελλιπής
ολοκλήρωση των προϋποθέσεων και η άστοχη χρήση των διαθέσιμων
εργαλείων -τα χρόνια που αμέσως έπονταν την προαναφερόμενη Συνθήκηαπέναντι στις απαιτήσεις και στις επιταχυνόμενες μεταβολές της σύγχρονης
διπλωματίας αφήσαν ελάχιστα περιθώρια προσαρμοστικότητας, διαμέσου
τολμηρών χειρισμών και πολιτικά εμπνευσμένων διπλωματικών διεργασιών. Η
γενικευμένη πεποίθηση, ότι η ΕΕ εκτιμάται και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και
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καθολικής αποδοχής ως ένας σημαντικός μεν, μέσος δε, δρώντας, μπορεί να
μεταβληθεί, όταν, εσωτερικά προσκόμματα (υπονομευτικές στρατηγικές
συνεργασίες χωρών μελών), κωλυσιεργίες εθνικών συμφερόντων και εμπόδια
διακυβερνητικών πολιτικών προτεραιοτήτων περί των εξωτερικών υποθέσεων
της ΕΕ και των διαδικασιών ολοκλήρωσης, τόσο σε εμβάθυνση όσο και
διεύρυνση (κάθετη και οριζόντια ενσωμάτωση αντίστοιχα), προβούν σε
γενναίες υπερεθνικές εκχωρήσεις εξουσιών, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν την
καθολική εκπλήρωση των ημιτελών κριτηρίων.
Είναι περιττό να αναφέρουμε, ότι η κριτική για την παρούσα διπλωματική
κατάσταση της ΕΕ στο παγκόσμιο περιβάλλον, για την αποτελεσματικότητα
των κριτηρίων και για την άμβλυνση των ανασχετικών παραμέτρων
θεμελιώνεται στην προσωρινή διαμόρφωση του διπλωματικού πλέγματος.
Βάσει αυτού, η ευρύτερη προσέγγιση του ζητήματος και η μεθοδολογία που
αναπτύχθηκε, επηρεάστηκε, ως εκ τούτου, από τις βλέψεις και τις νόρμες της οσονούπω απερχόμενης- ηγεσίας των θεσμικών οργάνων που άπτονται
διπλωματικών καθηκόντων. Ειδικότερα, ελήφθη υπόψιν η έκδηλη στάση της
νυν ΥΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, ότι ύψιστη προτεραιότητά της είναι η Γειτονία,
συμπεριλαμβανομένου του Νότου, ο οποίος αποτελεί και προσωπικό τομέα
εμπειρογνωμοσύνης της, η αναπόφευκτη επικέντρωση του προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ στην Ανατολική Ευρώπη και η
ευρύτερα αποδεκτή διαπίστωση, ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ δεν έχει δείξει ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διεθνείς υποθέσεις
(Smith, Keukeleire & Vanhoonacker, 2016). Η ανέλιξη της ΕΕ από μέσο
παγκόσμιο διπλωματικό παίκτη σε ηγετικό θα πάρει χρόνο, με την επιφύλαξη
την πάροδο αρκετών γενεών διπλωματών, οι οποίοι θα είναι αρκετά ώριμοι,
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τόσο να αγνοήσουν στερεότυπα του τύπου, ενός εξελισσόμενου παιχνιδιού
μηδενικού αθροίσματος ανάμεσα στην «ευρωπαϊκοποίηση» των εθνικών
εξωτερικών πολιτικών ή αντιστρόφως, στην «εθνικοποίηση» της ενωσιακής
εξωτερικής πολιτικής, όσο και να ενστερνιστούν πλήρως την ιδέα, ότι η ΕΕ
συνιστά καθαυτό παγκόσμιο στρατηγικό φορέα, και ότι αυτοσκοπός της είναι η
διεθνής διπλωματική δράση της, να ασκείται συμπληρωματικά και όχι
ανταγωνιστικά ως προς την αντίστοιχη εθνική (των χωρών μελών). Υπό αυτές
τις καινοφανείς, νεωτερικές αντιλήψεις, η ευρωπαϊκή διπλωματία θα είναι σε
θέση να εφαρμόσει στο έπακρο τις δυνατότητες, και να εκμεταλλευτεί τα
προνόμια που καταδεικνύουν τα απαιτούμενα κριτήρια και οι διαθέσιμοι πόροι
της, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε οικουμενικό, διαπραγματευτικό παίκτη
ισχυρής επιρροής και καθολικά αναγνωρισμένου κύρους στο ρευστό και
ραγδαία μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.
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