ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Ελληνική Προεδρία 1.7 - 31.12.2019
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ (1η Ιουλίου – 31
Δεκεμβρίου 2019)
« ΟΣΕΠ – Μαύρη Θάλασσα, Πράσινη Ενέργεια, Γαλάζια Ανάπτυξη»
I. Κύριοι στόχοι
Η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
Ευξείνου Πόντου για την περίοδο 1η Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2019. Με το σύνθημα
« Μαύρη Θάλασσα, Πράσινη Ενέργεια, Γαλάζια Ανάπτυξη», η Ελληνική Προεδρία
φιλοδοξεί να συνεχίσει να χαράζει το δρόμο προκειμένου να επιτύχει την προώθηση
της οικονομικής διάστασης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών του ΟΣΕΠ,
αξιοποιώντας το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του κατά τρόπο βιώσιμο και με σεβασμό
προς το περιβάλλον.
Προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχεια και η συνεκτικότητα μεταξύ των εκ
περιτροπής προεδριών του ΟΣΕΠ, η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει να προωθεί τις
προτεραιότητες της προηγούμενης Βουλγαρικής Προεδρίας, ειδικότερα εκείνες που αφορούν
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του
Οργανισμού. Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του
προσανατολισμένου σε έργα χαρακτήρα του ΟΣΕΠ, προκειμένου να υπάρξει μια πιο
πρακτική πολυμερή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού. Σε αυτό το
πλαίσιο, η επίλυση του επί μακρόν εκκρεμούς ζητήματος της αναχρηματοδότησης του
Ταμείου Ανάπτυξης Έργων του ΟΣΕΠ (Project Development Fund) μέσω της υιοθέτησης
μιας πιο χρηστής οικονομικής στήριξής του θα είναι μείζονος σημασίας.
Η Ελληνική Προεδρία, ως κράτος – μέλος της ΕΕ και του ΟΣΕΠ, θα συνεχίσει τις
προσπάθειες της Βουλγαρικής Προεδρίας για την ενίσχυση της συνεργασίας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διάδραση μεταξύ ΟΣΕΠ – ΕΕ μπορεί και
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πρέπει να εξελιχθεί σε μια αμοιβαία επωφελή σχέση που θα αποφέρει απτά αποτελέσματα
για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Σε αυτό το πνεύμα, θα στηρίξουμε τις
πρωτοβουλίες της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του ΟΣΕΠ για την επιτυχή
συμμετοχή σε κοινά έργα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Ελληνική Προεδρία σκοπεύει επίσης να εκκινήσει εκ νέου μια συστηματική
προσέγγιση της μακροχρόνιας και έως τώρα μη επιφέρουσας αποτέλεσμα συζήτησης
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του τρόπου εργασίας και του θεσμικού πλαισίου του
Οργανισμού. Η ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι κοινώς αποδεκτή
από όλους μας. Καταγράψαμε με ικανοποίηση τις σχετικές παρεμβάσεις των επικεφαλής των
Αντιπροσωπειών στις προηγούμενες υπουργικές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης της
τελευταίας στη Σόφια. Ίσως να μην συμφωνούμε – ακόμη – σε όλα τα ζητήματα, αλλά η
συνειδητοποίηση της ανάγκης μεταρρύθμισης του ΟΣΕΠ και της ανάληψης άμεσης δράσης
υφίσταται ήδη.
II. Τομεακές προτεραιότητες
Με βάση την εμπειρία του Οργανισμού, είναι πλέον καιρός να εξετάσουμε
διεξοδικά τη λειτουργία του βασικού πυλώνα του ΟΣΕΠ, δηλαδή των Ομάδων
Εργασίας του προκειμένου να αυξήσουμε την αποδοτικότητά τους επιδιώκοντας απτά
αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η ουσιαστική συμμετοχή των αρμόδιων
υπουργείων με τη συμμετοχή αντιστοίχως των σχετικών εμπειρογνωμόνων είναι
εξέχουσας σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να
διερευνήσουμε και να θέσουμε σε ισχύ όλα τα δυνατά θεσμικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
Αναφορικά με την τομεακή συνεργασία, η Ελληνική Προεδρία θα προσπαθήσει να
δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία στους εξής τομείς:
(α)

Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας: Ως «Γαλάζια Οικονομία» νοείται το

αναπτυξιακό δυναμικό της θάλασσας, όπως είναι η Μαύρη Θάλασσα, που παραμένει σε
μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Ως εκ τούτου, θα εντείνουμε τις προσπάθειες προκειμένου να
ανταποκριθούμε στις επείγουσες περιβαλλοντικές ανάγκες της Μαύρης Θάλασσας.
Υπάρχουν αναμφίβολα δυνατότητες γαλάζιας ανάπτυξης στην περιοχή. Στόχος μας είναι να
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διαφυλάξουμε με τρόπο βιώσιμο το θαλάσσιο οικοσύστημα, ενώ ταυτοχρόνως να
τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη σε όλη την περιοχή. Θα επικεντρωθούμε σε
συγκεκριμένα και προσανατολισμένα σε αποτελέσματα έργα, με την υιοθέτηση μιας εκ των
κάτω προς τα άνω προσέγγισης, που θα εφαρμοστεί με μικρά, αποφασιστικά βήματα και, το
κυριότερο, με τα ενδιαφερόμενα μέλη να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο προκειμένου να
διασφαλιστεί η κυριότητα.
(β)

Συνεργασία στον τομέα των μεταφορών: Θα εργαστούμε προκειμένου να

εφαρμόσουμε τις βασικές διατάξεις των προσφάτως υιοθετημένων Διακηρύξεων, οι οποίες
πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή μας να έχει ευκολότερες μετακινήσεις με
αποδοτικότερα και λιγότερο δαπανηρά μέσα μεταφοράς, τόσο για ανθρώπους όσο και για
αγαθά, προστατεύοντας ταυτόχρονα το πολύτιμο περιβάλλον μας.
(γ)

Πράσινη Ενέργεια και Μεταφορές: αποτελεί βασικό παράγοντα για τη

βιώσιμη κινητικότητα και ανάπτυξη, καθώς συνεπάγεται την αποτελεσματική χρήση μέσων
μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον, προκειμένου
διογκούμενος όγκος της κυκλοφορίας.

να αντιμετωπιστεί ο συνεχώς

Συνεχίζοντας τα σημαντικά επιτεύγματα των

Βουλγάρων συναδέλφων μας, η Ελληνική Προεδρία σκοπεύει να επιταχύνει την εφαρμογή
των δύο βασικών έργων του ΟΣΕΠ, του Οδικού Δακτυλίου Ευξείνου Πόντου και των
Θαλάσσιων Διαδρομών, επιταχύνοντας το έργο των σχετικών μηχανισμών.
(δ)

Αντίκτυπος της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά:

Αξιοποιούμε την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Συνόδου που φιλοξένησε
η Ελλάδα τον Ιούνιο 2019 καθώς και τις προσπάθειες που έχουν ήδη αναληφθεί από τη
διεθνή κοινότητα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά ένα περιφερειακό
πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων που ενέχει αυτή,
των προκλήσεων και του συνολικού αντικτύπου της στον τεράστιο πλούτο πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Ειδικότερα, θα επιδιώξουμε
από κοινού με τους εταίρους μας στον ΟΣΕΠ την εκπόνηση δυνητικών λύσεων σχετικά με
τους τρόπους παρακολούθησης των ζημιών που έχουν προκληθεί και προστασίας της
κληρονομιάς μας μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών.
(ε)

Τουρισμός: Η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει περαιτέρω τους στόχους

που έχουν τεθεί στις προηγούμενες σχετικές Διακηρύξεις, συνεχίζοντας έτσι να προωθεί την
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περιοχή του ΟΣΕΠ ως έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως
μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΕΠ. Ειδικότερα, θα
ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του κινηματογραφικού και γαστρονομικού τουρισμού ως
εργαλείων προώθησης τουριστικών προορισμών στις χώρες του ΟΣΕΠ και θα εξετάσουμε
τους βέλτιστους τρόπους με τους οποίους αυτές οι μορφές τουρισμού μπορούν να
αξιοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προσέλκυση τουριστών καθώς και για
την προώθηση της τοπικής παραγωγής τροφίμων και την ανάδειξη της εθνικής και τοπικής
κουζίνας της περιοχής του ΟΣΕΠ. Και το σημαντικότερο, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε
περαιτέρω τη στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και προς αυτό το
σκοπό θα διερευνήσουμε πιθανούς τρόπους εφαρμογής Μνημονίων Κατανόησης μεταξύ του
ΟΣΕΠ και του ΠΟΤ.
(στ) Χρηστή Διακυβέρνηση: η ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
στις χώρες μας εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον
πυρήνα των οποίων βρίσκεται η χρηστή διακυβέρνηση. Εκκινώντας από αυτή την
προσέγγιση, θα επιδιώξουμε να εξετάσουμε το ρόλο και την επίδραση

της χρηστής

διακυβέρνησης στην οικονομική ανάπτυξη. Βασική ιδέα θα είναι ο αντίκτυπος της χρηστής
διακυβέρνησης στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ των σχετικών χωρών.

III. Εκδηλώσεις
Το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων υψηλού
επιπέδου σε διάφορους τομείς συνεργασίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εξής:
-

41η Συνάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών

του ΟΣΕΠ στην Αθήνα, το Δεκέμβριου 2019
-

Άτυπη Συνάντηση σε πλαίσιο προγεύματος εργασίας του Συμβουλίου των

Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΟΣΕΠ στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο
2019, στο περιθώριο της 74ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
-

Συνάντηση των Υπουργών Υγείας των κρατών μελών του ΟΣΕΠ (Οκτώβριος 2019,

Βουκουρέστι)
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