ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαδικασία Συνεργασίας Ν.Α. Ευρώπης (SEECP)
& Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC)
Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί βασική συνιστώσα της
πολιτικής της Ελλάδας (και της ΕΕ) στα Δυτικά Βαλκάνια και λειτουργεί ως όχημα
για την ενσωμάτωση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς.
Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) αποτελεί, από
ιδρύσεως της πρωτοβουλίας το 1996, το μόνο «γηγενές» σχήμα συνεργασίας,
προερχόμενο αποκλειστικά από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης (μέλη της, εκτός από
την χώρα μας, είναι η Αλβανία, πΓΔΜ, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία,
Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μολδαβία και το Μαυροβούνιο.)
Από το 2008, ο μηχανισμός περιφερειακής συνεργασίας έχει αναβαθμισθεί
θεσμικά με την εγκαθίδρυση της Γραμματείας Συμβουλίου Περιφερειακής
Συνεργασίας (RCC – Regional Cooperation Council), η οποία λειτουργεί στο
Σεράγεβο ως επιχειρησιακός βραχίονας (operational arm) της Διαβαλκανικής.
Στόχος του νέου οργάνου, το οποίο διαθέτει 6μελές Γραφείο Συνδέσμου στις
Βρυξέλλες είναι η προώθηση της εξειδικευμένης περιφερειακής συνεργασίας μέσω
υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων σε έξι τομείς προτεραιότητας
(οικονομική & κοινωνική ανάπτυξη, υποδομές, ασφάλεια, δικαιοσύνη &
εσωτερικές υποθέσεις, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινοβουλευτική
συνεργασία).
Προεδρία Διαβαλκανικής Συνεργασίας (SEECP)
Από Ιούνιο 2009-Ιούνιο 2010 την προεδρία της Διαβαλκανικής άσκησε η Τουρκία,
η οποία προώθησε την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή ως υπόδειγμα
πολυπολιτισμικής συνύπαρξης των κοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην
περιφερειακή οικονομική ενσωμάτωση και τη στοχευμένη συνεργασία σε
ζωτικούς τομείς, όπως υποδομές, ενέργεια, φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και
προώθηση των επενδύσεων.
Mετά την καταληκτική της τουρκικής προεδρίας Σύνοδο
Κωνσταντινούπολη (21-23.6) την προεδρία της SEECP ανέλαβε
μέχρι τον προσεχή Ιούνιο. Στην πρώτη Συνάντηση Πολιτικών
SEECP (Ποντγκόριτσα, 10.9) το Μαυροβούνιο παρουσίασε τις
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της προεδρίας του, οι οποίες περιλαμβάνουν προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας
των χωρών των Δ. Βαλκανίων, μέσω της ενίσχυσης του θεσμικού διαλόγου με την ΕΕ,
συνεργασία και συντονισμό δράσεων της Διαβαλκανικής με το Συμβούλιο
Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), προκειμένου επιτευχθεί στην πράξη η περιφερειακή
κυριότητα (regional ownership).
Στο πλαίσιο προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή, η Ελλάδα,
πέραν της ενεργού συμμετοχής της στη θεσμική αναβάθμιση της περιφερειακής
συνεργασίας και στις διεργασίες των SEECP-RCC, συμμετείχε, κατά τη διάρκεια
του 2010, στα κάτωθι τριμερή σχήματα συνεργασίας, με στόχο την αμοιβαία
συνεννόηση και συντονισμένη δράση σε θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος,
επ’ωφελεία της ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή:
•
Συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας-Ουγγαρίας-Σερβίας με
Υπουργού Εξωτερικών της Κροατίας : Βουδαπέστη, 29.3.10

συμμετοχή

του

•

Συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας-Βουλγαρίας–Ρουμανίας: Βουκουρέστι, 21.5.10

•

Συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας: Σόφια, 11.12.10
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