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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έχει εκδώσει σειρά
ανακοινώσεων σχετικών µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τον εκδηµοκρατισµό1. Στην
παρούσα ανακοίνωση δεν επιχειρείται η επαναδιατύπωση της θεµελιώδους πολιτικής.
Αντίθετα, επιδιώκεται η ένταξη αυτής της πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής
προσέγγισης της Επιτροπής για τις εξωτερικές σχέσεις κατά τα επόµενα έτη. Οι αλλαγές του
εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και οι εσωτερικές µεταρρυθµίσεις της Επιτροπής απαιτούν
την επανεστίαση των στρατηγικών για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τη δηµοκρατία
προκειµένου να εξασφαλισθεί, ειδικότερα, η ενσωµάτωση αυτών των θεµάτων στο σύνολο
των πολιτικών, των προγραµµάτων και των σχεδίων της Κοινότητας.. Η θέσπιση των
προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων, της συµβολής και των επιπτώσεων συνιστά τον
κεντρικό άξονα του παρόντος εγγράφου. Η Επιτροπή επιθυµεί να κριθεί βάσει των επιδόσεών
της όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Στην παρούσα ανακοίνωση
περιγράφεται η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η βάση για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιδιώκει να διατηρήσει τον οικουµενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα των δικαιωµάτων του
ανθρώπου - αστικών, πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών - όπως
επιβεβαιώθηκε κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του 1993για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στη
Βιέννη. Επίσης, η ΕΕ υποστηρίζει την αρχή σύµφωνα µε την οποία τα ανθρώπινα δικαιώµατα
των γυναικών και των κοριτσιών αποτελούν αναπαλλοτρίωτο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο
µέρος των παγκόσµιων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως επιβεβαιώθηκε από τη ∆ιακήρυξη
του 1995 του Πεκίνου και το σχετικό πρόγραµµα δράσης. Η προστασία αυτών των
δικαιωµάτων από κοινού µε την προώθηση µίας πλουραλιστικής δηµοκρατίας και την παροχή
ουσιαστικών εγγυήσεων για το κράτος δικαίου και την καταπολέµηση της φτώχειας,
συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη του
Άµστερνταµ - η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999 -επιβεβαιώνει στο άρθρο 6 ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση ‘βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των

δικαιωµάτων του ανθρώπου, των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχών που
είναι κοινές στα κράτη µέλη’ . Επίσης, στο άρθρο 49 επισηµαίνεται ότι ο σεβασµός αυτών των
αρχών συνιστά υποχρέωση των χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ.
Τέλος, στο άρθρο 7 καθιερώνεται µηχανισµός για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση
σοβαρών και επανειληµµένων παραβιάσεων των δικαιωµάτων του ανθρώπου από τα κράτη
µέλη της ΕΕ. Ο µηχανισµός αυτός ενισχύθηκε περαιτέρω µε τη Συνθήκη της Νίκαιας η οποία
συνήφθη το ∆εκέµβριο του 2000.Με την εν λόγω συνθήκη, επεκτείνεται ο στόχος της
προαγωγής του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών,
από την αναπτυξιακή συνεργασία σε όλα τα είδη συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες (Άρθρο.
181α της ΣΕΚ).

Η δράση της Επιτροπής στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων θα διέπεται από τη
συµµόρφωση µε τα δικαιώµατα και τις αρχές που περιέχονται στο Χάρτη της ΕΕ για τα

1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εξωτερικές όψεις της πολιτικής για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, COM
(95) 567τελικό· Ένθεση του σεβασµού των δηµοκρατικών αρχών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου

στις συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, COM (95) 216 τελικό·
Εκδηµοκρατισµός, κράτος δικαίου, σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και χρηστή

διακυβέρνηση: οι προκλήσεις της εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών

ΑΚΕ, COM (98) 146 τελικό και Καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του

αντισηµιτισµού στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, COM (99) 256 τελικό. Ανακοίνωση της
Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ COM (2000) 191τελικό.
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Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα που ανακοινώθηκε επίσηµα στη σύνοδο της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο
του 2000,δεδοµένου ότι µε αυτό τον τρόπο θα προωθηθεί η συνοχή µεταξύ των εσωτερικών
και εξωτερικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω Χάρτης καθιστά
εµφανέστερη την εξέχουσα σηµασία και το εύρος των θεµελιωδών δικαιωµάτων για τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εργασία κωδικοποίησης από διάφορες πηγές
έµπνευσης, όπως η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οι κοινές
συνταγµατικές παραδόσεις και διάφορες διεθνείς συµβάσεις.

H Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να προωθήσει τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του
ανθρώπου. Επιδιώκει συνεχώς να βελτιώσει το δικό της δηµοκρατικό σύστηµα
διακυβέρνησης. Η Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει σύντοµα λευκή βίβλο για αυτό το θέµα.
Μεταξύ των διεθνών φορέων, και τα δεκαπέντε κράτη µέλη της Ένωσης συνιστούν κατά
µοναδικό τρόπο δηµοκρατίες που υποστηρίζουν τις ίδιες µε βάση τη Συνθήκη αρχές στο
πλαίσιο των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών τους. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην ΕΕ
ουσιαστική πολιτική και ηθική βαρύτητα. Επιπροσθέτως, η ΕΕ, ως οικονοµικός και πολιτικός
φορέας παγκοσµίου διπλωµατικού εύρους και µε σηµαντικό προϋπολογισµό, διαθέτει την
απαιτούµενη επιρροή και δύναµη που µπορεί να χρησιµοποιήσει εν ονόµατι του
εκδηµοκρατισµού και των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Από το 1992,η ΕΕ έχει συµπεριλάβει σε όλες τις συµφωνίες που έχει συνάψει µε τις τρίτες
χώρες ρήτρα που ορίζει τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας ως
‘ουσιαστικό στοιχείο’ των σχέσεων µε την ΕΕ. Η ρήτρα αυτή είναι µοναδική στις διµερείς
συµφωνίες. Η προσέγγιση αυτή, η οποία βασίζεται στο σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου καθώς και στη χρηστή
διακυβέρνηση, αναπτύχθηκε περαιτέρω στη συµφωνία του Κοτονού που υπεγράφη µε τις
χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), τον Ιούνιο του 2000.Η εν
λόγω προσέγγιση συνιστά σηµαντικό βήµα στη διαδικασία ανάπτυξης των πολιτικών για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Νοέµβριο του 2000,το Συµβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν σηµαντική κοινή δήλωση για
την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας2, όσον αφορά την οποία το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) εξέφρασε την ικανοποίησή του. Μαζί µε τη µεταρρύθµιση της
διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας, συνιστά νέο πλαίσιο για την υλοποίηση της
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΚ. Η νέα αυτή αναπτυξιακή πολιτική στηρίζεται στην αρχή της
αειφόρου, δίκαιης και συµµετοχικής ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης. Η προώθηση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής
διακυβέρνησης συνιστούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής της πολιτικής.

Η µείωση της φτώχειας, που συνιστά βασικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε σταθερή βάση µόνον σε περίπτωση
ύπαρξης λειτουργικών συµµετοχικών δηµοκρατιών και υπεύθυνων κυβερνήσεων. Οι
διεφθαρµένες και αυταρχικές κυβερνήσεις ενδέχεται να καταχρώνται την αναπτυξιακή
βοήθεια είτε για τη διατήρηση µέτρων καταστολής είτε για ατοµικό πλουτισµό εις βάρος του
πληθυσµού. Τέτοιου είδους κυβερνήσεις προκαλούν επίσης συγκρούσεις και αστάθεια στην
περιοχή τους. Οι πλουραλιστικές κυβερνήσεις που σέβονται τα δικαιώµατα των µειονοτήτων
είναι µάλλον απίθανο να προσφύγουν στον εθνικισµό, στην βία ή στην επιθετικότητα, τόσο
σε εσωτερικό επίπεδο όσο και κατά των γειτόνων τους και άλλων χωρών. Οι συγκρούσεις και

2 Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την κοινοτική αναπτυξιακή πολιτικής, της 10ης
Νοεµβρίου 2000 διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/development/lex/en/council20001110_en.htm.
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η αστάθεια έχουν ανθρώπινο κόστος. Επίσης, είναι πιθανόν να επιβαρύνουν την ΕΕ,
δεδοµένου ότι συνιστά το µεγαλύτερο χορηγό βοήθειας και προσφιλή προορισµό των
µεταναστών.

Η διαδικασία παγκοσµιοποίησης συµβάλλει στην ελευθερία, στη δικαιοσύνη και στην
ευηµερία. Ωστόσο, η παγκοσµιοποίηση έχει και τη σκοτεινή πλευρά της. Υπάρχει κίνδυνος
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευηµερία των ενδεέστερων και περισσότερο ευάλωτων
οµάδων, να µην είναι δυνατόν για όλες τις χώρες και τους πληθυσµούς να δρέψουν τα
ενδεχόµενα οφέλη της και να οδηγήσει στην ισοπέδωση των πολιτιστικών αξιών.
Προκειµένου η διαδικασία παγκοσµιοποίησης να µην έχει σαν αποτέλεσµα τη διεύρυνση του
χάσµατος µεταξύ των δισεκατοµµυρίων που αποκοµίζουν οφέλη και αυτών που είναι
εγκαταλελειµµένοι στην αθλιότητα και στη δυστυχία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα
δικαιώµατα των ευάλωτων οµάδων και στην ενίσχυση αυτών που απειλούνται µε
αποκλεισµό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να συµβάλει σηµαντικά στην εξεύρεση
λύσεων σε αυτά τα προβλήµατα. Μέσω της πολιτικής που εφαρµόζει για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό, η ΕΕ είναι δυνατόν να συµβάλει στην ανάδειξη της
παγκοσµιοποίησης σε πραγµατικά ολοκληρωµένη διαδικασία από την οποία δεν αποκλείεται
κανείς.

Η ΕΕ οφείλει να ενθαρρύνει επίσης άλλους διεθνείς φορείς, όπως τις πολυεθνικές εταιρίες, να
διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης του σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο και να χρησιµοποιήσουν τη συχνά
σηµαντική επιρροή που διαθέτουν στις αναπτυσσόµενες χώρες για να υποστηρίξουν παρά να
υπονοµεύσουν τις προσπάθειες αυτών των χωρών για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης.
Αυτό αποβαίνει προς όφελος των ίδιων των εταιριών: οι χώρες που χαρακτηρίζονται από
σταθερότητα και οι ελεύθερες κοινωνίες αποτελούν επίσης τον καλύτερο τόπο για την
πραγµατοποίηση επενδύσεων και την ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Για το
λόγο αυτό, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας αποτελεί επίσης
ουσιαστικό συµπλήρωµα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στο πολυµερές εµπόριο και στη
διευκόλυνση των επενδύσεων.

Στη κοινή δήλωση για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 3 τονίζεται η
ανάγκη επικέντρωσης της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΚ σε ορισµένους τοµείς. Στη
δήλωση αυτή, η θεσµική ανάπτυξη (και, ειδικότερα, όσον αφορά τη δηµοκρατία και τη
χρηστή διακυβέρνηση) καθορίζεται ως στρατηγικός τοµέας των κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, στη δήλωση αυτή, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών και τα δικαιώµατα των παιδιών συγκαταλέγονται µεταξύ των αρχών
που θα πρέπει να ενσωµατώνονται στις δραστηριότητες συνεργασίας. Η δήλωση αυτή
πολιτικής, από κοινού µε τη τρέχουσα µεταρρύθµιση της διαχείρισης της εξωτερικής
βοήθειας, αντιπροσωπεύουν νέο πλαίσιο για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
υπέρ της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού.

Η παρούσα ανακοίνωση εντοπίζει τρεις τοµείς δράσης στους οποίους η Επιτροπή µπορεί να
διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο:

• προώθηση συνεκτικών και συνεπών πολιτικών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
εκδηµοκρατισµού. Αυτό αφορά τόσο τη συνοχή µεταξύ των πολιτικών της Ευρωπαϊκής

3 Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πρόγραµµα δράσης 2000περιοριζόταν αρχικά στις δέκα υποψήφιες

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ,
τον Ιούνιο του 1998,επεκτάθηκε στην Κύπρο και στην Τουρκία και στη συνέχεια στη Μάλτα, όταν
αποφάσισε να ανανεώσει την αίτησή της για την προσχώρηση, το Φεβρουάριο του 1999.
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Κοινότητας, όσο και µεταξύ αυτών των πολιτικών και άλλων δράσεων της ΕΕ, κυρίως στο
πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Εννοείται, επίσης, η
ανάληψη συνεπούς και συµπληρωµατικής δράσης από την ΕΕ και τα κράτη µέλη,
ειδικότερα, προς την κατεύθυνση της προώθησης και της ενσωµάτωσης των δικαιωµάτων
του ανθρώπου τόσο στην αναπτυξιακή όσο και σε άλλες επίσηµες µορφές βοήθειας·

• Ανάδειξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού σε ύψιστη
προτεραιότητα στο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες και
υιοθέτηση µίας περισσότερο ενεργούς στρατηγικής, αξιοποιώντας, ειδικότερα, τις
δυνατότητες που παρέχει ο πολιτικός διάλογος, το εµπόριο και η εξωτερική βοήθεια·

• υιοθέτηση µίας περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΠ∆∆Α),
αντιστοιχίζοντας τα προγράµµατα και έργα στο συγκεκριµένο τοµέα µε τις υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει η ΕΕ για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τη δηµοκρατία.

Συνεπώς, η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο ρόλο
της εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού. Ανταποκρίνεται, επίσης, στο αίτηµα που
διατυπώθηκε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κολωνίας, όσον αφορά
την εξέταση της σκοπιµότητας ίδρυσης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου και τη ∆ηµοκρατία.

Τα κεφάλαια 2 και 3 επικεντρώνονται σε χώρες άλλες από αυτές που έχουν αναγνωρισθεί ως
υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ. Όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες, ισχύει η προσέγγιση
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης 2000, βάσει των κριτηρίων
προσχώρησης που θεσπίσθηκαν το 1993 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης.
Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια, η προσχώρηση της εκάστοτε υποψήφιας χώρας προϋποθέτει
"σταθερότητα των θεσµών οι οποίοι να εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. Η
εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης συνιστά προϋπόθεση της έναρξης των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.

2. ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

Ο διατοµεακός χαρακτήρας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού απαιτεί
σηµαντικές προσπάθειες για την εξασφάλιση της συνέπειας και της συνοχής4. Οι
δραστηριότητες της Κοινότητας δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν ξεχωριστά από άλλες
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συµβούλιο ζήτησε επίσης- ‘την ενίσχυση του
συντονισµού µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών’ 5-προκειµένου να αυξηθεί η
συνέργεια µεταξύ της δράσης της Κοινότητας και της δράσης των κρατών µελών.

4 Η έκθεση της Επιτροπής των Σοφών τάχθηκε υπέρ µιας ενηµερωµένης, συνεπούς, αξιόπιστης και

αποτελεσµατικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Leading By Example - A Human
Rights Agenda for the European Union for the Year 2000, – European University Institute (Οκτώβριος

1998 – Έκθεση που ανατέθηκε από την ΕΚ µε την ευκαιρία συµπλήρωσης 50 ετών από την

Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. ∆ιατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική

διεύθυνση: http://www.iue.it/AEL/events.htm).
5 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 09.10.2000
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Προκειµένου να προωθηθούν οι στόχοι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον
εκδηµοκρατισµό, η ΕΕ χρησιµοποιεί ευρύ φάσµα µέσων. Τα µέσα αυτά απορρέουν από τη
δέσµευση της ΕΕ για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως επιβεβαιώθηκε από
τη διακήρυξη του Χάρτη. Ορισµένα από αυτά τα µέσα εµπίπτουν στην παραδοσιακή
διπλωµατία και εξωτερική πολιτική, όπως τα διαβήµατα και οι παρεµβάσεις ενώπιον των
Ηνωµένων Εθνών, και οι κυρώσεις. Άλλα περιλαµβάνουν µέσα χρηµατοδοτικής συνεργασίας
καθώς και τη διεξαγωγή διµερούς διαλόγου. Μερικά είναι περισσότερο καινοτόµα και
ενδεχοµένως να µην έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, ειδικότερα, τα κοινοτικά µέσα σε διαφόρους
τοµείς πολιτικής όπως το περιβάλλον, το εµπόριο, η κοινωνία των πολιτών και η
µετανάστευση, στο πεδίο εφαρµογής των οποίων είναι δυνατόν να ενταχθούν στόχοι σχετικοί
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό. Τα µέσα αυτά πρέπει να
χρησιµοποιούνται κατά συνεκτικό τρόπο, προκειµένου να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός
συνέργειας και συνοχής και να εξασφαλισθεί η µέγιστη αποτελεσµατική χρήση των πόρων
για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και του σεβασµού των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Επιτροπή, η οποία έχει
αναλάβει από κοινού µε το Συµβούλιο την υποχρέωση, που απορρέει από τη Συνθήκη (Άρθρο
3 ΣΕΕ), να εξασφαλίσει τη συνέπεια των εξωτερικών της δραστηριοτήτων στο σύνολό τους,
οφείλει να µεριµνήσει ώστε τα διάφορα µέσα να χρησιµοποιούνται µε συνεκτικό και συνεπή
τρόπο. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να αναληφθεί τόσο σε εσωτερικό επίπεδο, όσο και σε
συνεργασία µε τους βασικούς θεσµικούς εταίρους της Επιτροπής, ήτοι, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Η πλήρης συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πολιτικές που ακολουθούνται στον
εν λόγω τοµέα συµβάλλει στην εξασφάλιση της αυξηµένης δηµοκρατικής νοµιµότητας. Το
ΕΚ αναλαµβάνει ενεργή δράση όσον αφορά την παρουσίαση θεµάτων, τη διεξαγωγή
συζητήσεων, και την έκδοση ψηφισµάτων για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επίσης,
διενεργεί τακτικά αποστολές σε τρίτες χώρες. Μέσω των διακοινοβουλευτικών
αντιπροσωπειών, συµβάλλει σηµαντικά στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης δηµοκρατικών
κοινοβουλευτικών θεσµών σε τρίτες χώρες. Τέλος, διατηρεί τακτικές επαφές µε οργανώσεις
που ασχολούνται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τους φορείς υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Η Επιτροπή µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα τη συνοχή και τη συνέπεια των προσεγγίσεων
του ΕΚ και της Επιτροπής ανταλλάσσοντας τακτικά απόψεις και ενσωµατώνοντας, όταν
κρίνεται σκόπιµο, τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στην προσέγγιση της Επιτροπής.
∆ίνοντας συνέχεια στην ανακοίνωση για την Εκλογική Βοήθεια και Παρατήρηση, η Επιτροπή
και το Κοινοβούλιο έχουν ήδη αρχίσει να προωθούν το συντονισµό των δραστηριοτήτων
τους, κυρίως µέσω της συµµετοχής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΜΕΚ) σε
αποστολές παρακολούθησης της ΕΕ. Οι υφιστάµενες επαφές είναι σκόπιµο να ενισχυθούν. Η
Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει τη συµµετοχή του Κοινοβουλίου σε συζητήσεις των
προτεραιοτήτων προγραµµατισµού της εξωτερικής βοήθειας όσον αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό. Η Επιτροπή θα ενηµερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο
σχετικά µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνονται καθώς και για τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης των στόχων.

Από κοινού µε το Συµβούλιο και τα Κράτη Μέλη, η Επιτροπή βρίσκεται σε µοναδική θέση
για να συνεισφέρει στην προώθηση της συνοχής µεταξύ των δραστηριοτήτων της
Κοινότητας, της ΕΕ και των κρατών µελών. Επί παραδείγµατι, ενώ η οργάνωση αποστολών
της ΕΕ για την παρατήρηση των εκλογών απαιτεί απόφαση της Κοινότητας, η Επιτροπή
οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις αυτές είναι συνεπείς µε τις πολιτικές προτεραιότητες
της ΕΕ και την ΚΕΠΠΑ. Επίσης, η Επιτροπή εξασφαλίζει, µέσω της συµβολής της σε
συζητήσεις του Συµβουλίου και στην κατάρτιση θέσεων σε διεθνή φόρουµ, ότι οι θέσεις
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αυτές αντικατοπτρίζουν την κοινοτική δράση καθώς και την ΚΕΠΠΑ. Η Επιτροπή
συµµετέχει, από την πλευρά της Κοινότητας στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του
Συµβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που θεσπίσθηκε το 1999.

Η προσέγγιση του Συµβουλίου για την πολιτική στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και του εκδηµοκρατισµού είναι δυνατόν να µην έχει ενιαίο χαρακτήρα δεδοµένου ότι τα
θέµατα αυτά αντιµετωπίζονται από γεωγραφικής και θεµατικής απόψεως καθώς και στο
πλαίσιο της ΕΚ και της ΚΕΠΠΑ. Η Επιτροπή µοιράζεται την ευθύνη µε την Προεδρία και τα
Κράτη Μέλη όσον αφορά την εξασφάλιση της συνέπειας των θέσεων.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή προεδρεύει των επιτροπών των Κρατών Μελών που έχουν
επιφορτισθεί µε την έγκριση των στρατηγικών και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µεµονωµένων
έργων στο πλαίσιο των µέσων συνεργασίας της Κοινότητας: Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης
(ΕΤΑ), Τεχνική Βοήθεια στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (Tacis), Ασία και
Λατινική Αµερική (ALA), Μεσογειακές Χώρες (MEDA), Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη
∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆) κλπ. Η Επιτροπή πρέπει να
διασφαλίσει ότι η προσέγγιση που υιοθετείται στο πλαίσιο αυτών των επιτροπών είναι
συνεπής µε τις θέσεις ΚΕΠΠΑ που λαµβάνονται από το Συµβούλιο και από κοινού µε άλλες
επιτροπές. Η Επιτροπή οφείλει να µεριµνά για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προώθησης
της συνοχής, επί παραδείγµατι, εξασφαλίζοντας ότι οι επιτροπές είναι ενήµερες για όλα τα
έγγραφα πολιτικής και προγραµµατισµού που επηρεάζουν τον τοµέα ενδιαφέροντός τους,
(εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται από το κατάλληλο όργανο). Η
Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει την αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τις
πολιτικές, τα προγράµµατα και τα µεµονωµένα έργα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη
δηµοκρατία προκειµένου να δηµιουργήσει πλαίσιο βέλτιστης πρακτικής, να αξιοποιήσει τη
χρήση των περιορισµένων χρηµατοδοτικών και ανθρώπινων πόρων και να µεγιστοποιήσει
τον αντίκτυπο των έργων επί τόπου.

Σε επίπεδο χώρας και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων
(ΣΓΥ) του Οκτωβρίου του 2000για την εξωτερική βοήθεια, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής
οφείλουν να προωθούν συνεπή και συµπληρωµατική δράση µέσω επιτόπιου συντονισµού και
τακτικής αµφίδροµης ανταλλαγής πληροφοριών για τα προγράµµατα συνεργασίας και τα
έργα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό της ΕΚ και των
κρατών µελών. Οι ανταλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε έργα αλλά να
καλύπτουν θέµατα πολιτικής και στρατηγικής που αφορούν την εκάστοτε χώρα.

Η έγκριση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας για τα έγγραφα εθνικής στρατηγικής, το Μάιο
του 20006, παρέχει στρατηγική βάση γι' αυτόν το συντονισµό. Χρησιµεύει επίσης σαν
εργαλείο για την ίδια την Επιτροπή προκειµένου να υιοθετήσει µία περισσότερο συνεκτική
και συνεπή σφαιρική προσέγγιση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
εκδηµοκρατισµού, προσφεύγοντας στα διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα που έχει στη διάθεσή
της. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ασκήθηκε κριτική στις προηγούµενες δραστηριότητες
δεδοµένου ότι χαρακτηρίζονταν από κατακερµατισµό και ασυνέπεια ακόµη και µεταξύ των
χωρών και των περιφερειών. Τα έγγραφα εθνικής στρατηγικής ενθαρρύνουν την υιοθέτηση
συστηµατικότερης προσέγγισης απαιτώντας ανάλυση της κατάστασης σε κάθε χώρα όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον εκδηµοκρατισµό και το κράτος δικαίου.

6 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την κοινοτική συνεργασία: Πλαίσιο των

εγγράφων εθνικής στρατηγικής, SEC(2000)1049και, ειδικότερα, τµήµα B3 του τοµέα της πολιτικής
ανάλυσης http://europa.eu.int/comm/development/lex/en/sec2000_1049_0_en.htm.
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Πέραν της προσέγγισης που έχει υιοθετήσει όσον αφορά τα προγράµµατα συνεργασίας, η
Επιτροπή, συνεπής µε την υποχρέωση σεβασµού του Χάρτη της ΕΕ; θα διασφαλίσει ότι κατά
τη διαµόρφωση άλλων πολιτικών θα αποφεύγονται συστηµατικά οι τυχόν αρνητικές
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στον εκδηµοκρατισµό και, στο µέτρο του
δυνατού, οι πολιτικές θα προσαρµόζονται ώστε να έχουν θετικές επιπτώσεις. Οι ειδικότεροι
τοµείς πολιτικής στους οποίους θα δοθεί έµφαση είναι: η ∆ικαιοσύνη και οι Εσωτερικές
Υποθέσεις συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων µετανάστευσης και ασύλου και η
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, η
έρευνα τα πολιτιστικά θέµατα και η κοινωνία της πληροφορίας. Πρόκειται να καταρτισθεί
µεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων βάσει της διεθνούς εµπειρίας,
συµπεριλαµβανοµένης της εµπειρίας που χρησιµοποιήθηκε για την προώθηση της ισότητας
των φύλων.

Το εµπόριο και οι επενδύσεις συνιστούν τοµείς στους οποίους, κατά τα τελευταία έτη,
αναλήφθηκαν πολλές πρωτοβουλίες µε στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετείχε ενεργά σε αυτή
την προσπάθεια7. Άλλοι βασικοί φορείς είναι οι κοινωνικοί εταίροι (επιχειρήσεις,
συνδικαλιστικές οργανώσεις) και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις είναι συχνά οι µεγαλύτερες οργανώσεις µαζικής συµµετοχής στις χώρες εταίρους
και αποτελούν τους "φύλακες" των διεθνών κανόνων εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της
ελευθερίας της συλλογικής οργάνωσης. Η ΕΕ πιστεύει ότι ο σεβασµός των κοινωνικών
δικαιωµάτων και των κανόνων εργασίας οδηγεί σε σταθερή και δίκαιη κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξη. Η ΕΕ ακολουθεί θετική στρατηγική προωθώντας την κοινωνική
ανάπτυξη µέσω της παροχής κινήτρων και της θέσπισης µέτρων ανάπτυξης των ικανοτήτων
παρά µέσω της επιβολής κυρώσεων. Η ΕΚ διαθέτει το δικό της µέσο που συνίσταται στην
"κοινωνική ρήτρα κινήτρων", στο πλαίσιο του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων
(ΣΓΠ), το οποίο προβλέπει την παροχή πρόσθετων προτιµήσεων σε χώρες που τηρούν
ορισµένα πρότυπα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ)8. Η συµφωνία του Κοτονού
ενθαρρύνει τη συνεργασία στους τοµείς εµπορίου και θεµελιωδών προτύπων εργασίας. Η
Επιτροπή συµµετέχει επίσης ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ∆ΟΕ
για τα θεµελιώδη πρότυπα εργασίας και στο πλαίσιο του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ρόλο των πολυεθνικών εταιρειών.

Η Επιτροπή υποστηρίζει πολλές από τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από άλλους
οργανισµούς όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Τον Ιούνιο του 2001,η
Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει πράσινη βίβλο για την ΕΚΕ. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα
κληθούν να διατυπώσουν απόψεις για την προστιθέµενη αξία µίας ευρωπαϊκής προσέγγισης
που αποσκοπεί στην προώθηση όλων των θεµάτων της ΕΚΕ, συµπεριλαµβανοµένης της
εξωτερικής διάστασης.

3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΚ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Για να είναι αποτελεσµατικός, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της
δηµοκρατίας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστη ή κύρια συνιστώσα όλων των εξωτερικών

7 Έκθεση (Howitt) A4-0508/98 του ΕΚ για τις προδιαγραφές της ΕΕ που διέπουν τις ευρωπαϊκές

επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε αναπτυσσόµενες χώρες: προς έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Συµπεριφοράς.
8 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2820/98 του Συµβουλίου για την εφαρµογή πολυετούς συστήµατος

γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1999 έως τις 31
∆εκεµβρίου 2001ΕΕ αριθ. L 357,της 30.12.1998,σ. 0001 – 0112.
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πολιτικών της ΕΕ. Αυτό σηµαίνει ότι τα σχετικά θέµατα θα πρέπει να ενσωµατώνονται στον
προγραµµατισµό, στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των πολιτικών
και προγραµµάτων καθώς και στο διάλογο που διεξάγει µε τους εταίρους τόσο η Επιτροπή
όσο και το Συµβούλιο.

3.1. ∆ιάλογος µε τρίτες χώρες

Τα κράτη είναι κυρίως υπεύθυνα για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών ελευθεριών. Είναι υπόλογα στους πολίτες τους και στη διεθνή κοινότητα καθώς
και στα Ηνωµένα Έθνη για την ενδεχόµενη αδυναµία σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στις χώρες τους. Συνεπώς, ο αποτελεσµατικότερος τρόπος επίτευξης αλλαγών
είναι η θέσπιση θετικής και εποικοδοµητικής εταιρικής σχέσης µε κυβερνήσεις, µε βάση το
διάλογο, τη στήριξη και την ενθάρρυνση. Η εταιρική αυτή σχέση πρέπει να αποσκοπεί στη
βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης και του σεβασµού καθώς και στην προώθηση βιώσιµων
µεταρρυθµίσεων. Ωστόσο, αναγκαία προϋπόθεση είναι η βούληση συνεργασίας των κρατών
µελών. Η ΕΕ θα πρέπει, όταν είναι δυνατό, να ακολουθεί αυτή την τακτική αναγνωρίζοντας
όµως ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι τρίτες χώρες ενδεχοµένως να µην διακατέχονται από
πραγµατικό ενδιαφέρον για την πραγµατοποίηση των µεταρρυθµίσεων µέσω του διαλόγου
και των διαβουλεύσεων και, ως εκ τούτου, να κρίνεται σκόπιµη η επιβολή αρνητικών µέτρων.
Αυτή είναι η βάση των συµφωνιών ουσιαστικών στοιχείων και των "ανασταλτικών ρητρών"
της ΕΕ. Προτού η ΕΕ προβεί στην επιβολή κυρώσεων διερευνώνται όλοι οι τρόποι για την
εξεύρεση λύσης.

3.1.1 Περιφερειακοί και διµερείς διάλογοι και συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας

Η ΕΕ αναλαµβάνει πολιτικό διάλογο διαφορετικού βαθµού επισηµότητας µε όλες τις χώρες
µε τις οποίες διατηρεί σχέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η βάση του διαλόγου για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία συνιστά τη ρήτρα ‘ουσιαστικών στοιχείων’ που
περιλαµβάνεται σε όλες τις συµφωνίες µε τρίτες χώρες της Κοινότητας από το 1992, που
εφαρµόζονται τώρα σε πάνω από 120 χώρες9. Ακόµη και στις περιπτώσεις που δεν ισχύουν
συµφωνίες που περιλαµβάνουν αυτή τη ρήτρα, ο πολιτικός διάλογος πρέπει να περιλαµβάνει
τις διατάξεις της συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία. Στο παράρτηµα
1 παρέχονται περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις διαλόγου µε τις
γεωγραφικές περιφέρειες.

Οι ρήτρες "ουσιαστικών στοιχείων" προβλέπουν ότι ο σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών αρχών, όπως ορίζονται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ο∆∆Α), διέπουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές
των συµβαλλοµένων µερών και συνιστούν ‘ουσιαστικό στοιχείο’ της συµφωνίας. Σε πλέον
πρόσφατες συµφωνίες, η πρόβλεψη αυτή ενισχύεται µε τελική διάταξη που αφορά την µη
εκτέλεση της συµφωνίας. Σύµφωνα µε αυτή τη διάταξη, πριν από τη λήψη "µέτρων" τα µέλη
απαιτείται να προβαίνουν σε αµοιβαίες διαβουλεύσεις, εκτός ειδικών περιπτώσεων έκτακτης
ανάγκης. Σε ερµηνευτική δήλωση ή και στην ίδια τη ρήτρα διευκρινίζεται ότι οι ειδικές
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης περιλαµβάνουν παραβάσεις ενός "ουσιαστικού στοιχείου" της
συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη διακοπή
επαφών υψηλού επιπέδου καθώς και µεταβολές των προγραµµάτων συνεργασίας, όπως την
αναβολή εκτέλεσης νέων έργων ή την προσφυγή σε διαφορετικά µέσα παροχής βοήθειας. Επί

9 Τυποποιηµένη ρήτρα εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 1995.Η προσέγγιση της Επιτροπής περιγράφεται

στην ανακοίνωσή της για την έκθεση του σεβασµού των δηµοκρατικών αρχών και των δικαιωµάτων
του ανθρώπου στις συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών (COM (95) 216τελικό).
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παραδείγµατι, η ΕΕ είναι δυνατόν να διακόψει τη συνεργασία µε τις κυβερνήσεις αλλά να
συνεχίσει να υποστηρίζει τον τοπικό πληθυσµό µέσω έργων που εκτελούνται από οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η ΕΕ, εµµένει στην ένταξη ρητρών ουσιαστικών στοιχείων, δεν
σηµαίνει ότι προτίθεται να ακολουθήσει προσέγγιση βασισµένη στην επιβολή κυρώσεων.
Αντίθετα, επιθυµεί την προώθηση του διαλόγου και τη λήψη θετικών µέτρων, όπως η κοινή
στήριξη για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η προσχώρηση σε διεθνείς
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και η κύρωση και εφαρµογή αυτών καθώς και
η πρόληψη κρίσεων µέσων της θέσπισης σταθερών και µακροπρόθεσµων δεσµών. Ο
διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που απορρέει τις εν λόγω ρήτρες θα πρέπει να είναι
αµφίδροµος, ενώ η ΕΕ θα συµφωνήσει να συζητήσει επίσης θέµατα που αφορούν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό εντός των συνόρων της.

Λαµβάνοντας υπόψη το συµφέρον προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δύο
πλευρών, ο διάλογος πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή απόψεων για
διάφορα θέµατα που ενδεχοµένως να µην αφορούν την εκάστοτε χώρα, όπως η θανατική
ποινή, τα βασανιστήρια, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα των
γυναικών, µεταξύ άλλων, προκειµένου να προωθηθεί η συνεργασία και η υποστήριξη θέσεων
της ΕΕ σε διεθνή φόρουµ, συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Επιπροσθέτως, µέσω του διαλόγου είναι δυνατόν να επιτευχθεί χρήσιµη ανταλλαγή απόψεων
σχετικών µε τη κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε άλλες
τρίτες χώρες, ειδικότερα στις περιπτώσεις που οι εταίροι είναι σε θέση να παράσχουν
περισσότερες γνώσεις και εµπειρογνωµοσύνη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι µε τη συστηµατικότερη ένταξη των θεµάτων που αφορούν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία στον πολιτικό διάλογο, οι ρήτρες των ουσιαστικών
στοιχείων θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόµενο και θα καταστεί δυνατό και για τα δύο
µέρη να καθορίσουν τα αποτελεσµατικότερα µέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της
πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας. Η θέσπιση µακροπρόθεσµου διαλόγου για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό αποτελεί επίσης στοιχείο που συµβάλλει στη
στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων10. Ο διάλογος αυτός µπορεί να
διαδραµατίσει ρόλο έγκαιρης προειδοποίησης επισηµαίνοντας προβλήµατα τα οποία θα
µπορούσαν µελλοντικά να οδηγήσουν σε βίαιες συγκρούσεις και να συµβάλει στην επίλυσή
τους.

Σε όλες τις µορφές διαλόγου µε τις τρίτες χώρες (εκτός των υποψηφίων για ένταξη χωρών
που απολαύουν ιδιαίτερου καθεστώτος), η Επιτροπή θα επιδιώξει στο µέλλον την
εξασφάλιση της κάλυψης όλων των σχετικών θεµάτων που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τη δηµοκρατία, όταν αυτό δεν συµβαίνει ήδη. Αυτό αφορά τόσο το διάλογο
της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένου του διαλόγου που διεξάγεται µέσω των
αντιπροσωπειών όσο και το διάλογο που διεξάγεται σε θεσµική επίπεδο (σύνοδος της
τρόικας, συµβούλια σύνδεσης).

3.1.2 Προσεγγίσεις για την έναρξη διαλόγου

Οι συζητήσεις µεταξύ της Επιτροπής και της εκάστοτε χώρας εταίρου πρέπει να συνδέονται
ειδικότερα µε την κατάρτιση του προγράµµατος βοήθειας της ΕΚ. Ο διάλογος πρέπει να

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2001για την πρόληψη των συγκρούσεων (COM (2001)
211)
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ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων να επιδιώκουν το στόχο της ειρήνης και της
σταθερότητας ως αναπόσπαστο τµήµα των αναπτυξιακών τους σχεδίων και να εντοπίζουν τις
δυνατότητες συµβολής της βοήθειας της ΕΚ στην επίτευξη αυτών των στόχων. Στο πλαίσιο
των συζητήσεων πρέπει να εξετάζονται η διαδικασία κύρωσης των συµφωνιών για τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και άλλων διεθνών συµφωνιών που αφορούν τα δικαιώµατα (π.χ. των
συµβάσεων της ∆ΟΕ, και της σύµβασης για τη βιοποικιλότητα) και η αποτελεσµατική
εφαρµογή τους καθώς και η δυνατότητα εφαρµογής των συστάσεων των Ηνωµένων Εθνών.
Με αυτόν τον τρόπο, λαµβάνεται υπόψη η αναπτυξιακή προτεραιότητα της ΕΚ που
συνίσταται στην προώθηση της θεσµικής ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του
κράτους δικαίου.

Η ανάλυση της πολιτικής κατάστασης και των συνθηκών ασφαλείας που περιλαµβάνεται στα
έγγραφα εθνικής στρατηγικής συνιστά το σηµείο εκκίνησης. Το κοινό πλαίσιο των ΕΕΣ
απαιτεί µία ευρύτερη ανάλυση, στην οποία λαµβάνεται υπόψη η περιφερειακή διάσταση, η
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, π.χ των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων
καθώς και των αστικών και πολιτικών δικαιωµάτων καθώς και οι σχετικοί πολιτιστικοί και
κοινωνικοί παράγοντες µε άµεσες επιπτώσεις στην πολιτική διαδικασία και στο ενδεχόµενο
πρόκλησης συγκρούσεων και αστάθειας. Οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν θέµατα που
αφορούν τη δηµοκρατική συµµετοχή (όπως το δικαίωµα ψήφου για όλους, οι ελεύθερες
εκλογές, η ύπαρξη πολυκοµµατισµού, η ισότητα στην πρόσβαση στις πολιτικές
δραστηριότητες και η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων), τα ανθρώπινα δικαιώµατα (όπως η
προσχώρηση σε διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και την
τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων, η προστασία των ελευθεριών του πολίτη,
περιλαµβανοµένης της ελευθερίας έκφρασης και συνεύρεσης, η αποτελεσµατική
παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων) και το κράτος δικαίου
(περιλαµβανοµένης της ύπαρξης ανεξάρτητης και αποτελεσµατικής δικαιοσύνης και
διαφανούς νοµικού πλαισίου, της ισότητας των πολιτών έναντι του νόµου, της ύπαρξης
αστυνοµίας και δηµόσιας διοίκησης που σέβονται το νόµο καθώς και της τήρησης των
συµβατικών υποχρεώσεων).

Για την εξασφάλιση της επιτυχίας τους οι διάλογοι πρέπει να περιλαµβάνουν την από κοινού
θέσπιση ορισµένων στόχων ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα. Η
θέσπιση αυτών των στόχων είναι αναγκαία τόσο για την ΕΕ όσο και για τη χώρα εταίρο
προκειµένου να εκτιµηθεί η συντελούµενη πρόοδος. Οι στόχοι αυτοί είναι δυνατόν να
περιλαµβάνουν την κύρωση διεθνών συµβάσεων, την ειρηνική επίλυση των υφιστάµενων ή
δυνητικών συγκρούσεων και τις συγκεκριµένες βελτιώσεις αναφορικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα ευάλωτων οµάδων. Υπάρχουν ορισµένοι διεθνώς αποδεκτοί δείκτες όπως αυτοί
που έχουν θεσπισθεί από τη ∆ΟΕ, τα Ηνωµένα Έθνη και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η
Επιτροπή θα βασισθεί, κατά περίπτωση, σε αυτούς τους στόχους και, όταν υπάρχουν νέες
εξελίξεις στο συγκεκριµένο τοµέα, θα επανεκτιµά τη χρησιµότητά τους. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει
να αποφεύγει τη µηχανιστική χρήση των δεικτών, ή να επιδιώκει τη σύγκριση και την
κατάταξη των επιδόσεων των χωρών. Κάθε κατάσταση είναι διαφορετική. Οι τάσεις είναι
περισσότερο σηµαντικές από τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Στόχος της ΕΕ πρέπει να είναι
η εφαρµογή συνεπούς προσέγγισης µεταξύ των χωρών και περιοχών και η αποφυγή των
διπλών δεικτών.

Ο διάλογος πρέπει να είναι διαφανής. Η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί τις επιπτώσεις του
διαλόγου και των σχετικών δραστηριοτήτων και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις στο
Κοινοβούλιο και στα κράτη µέλη.
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3.1.3 ∆ιάλογος µε την κοινωνία των πολιτών

Η κοινωνία των πολιτών συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση πολιτικής για όλες τις
περιοχές µε τις οποίες η ΕΕ διατηρεί σχέσεις. Η συµφωνία του Κοτονού προσδίδει επισήµως
στην κοινωνία των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ, αυξηµένο ρόλο. Η Επιτροπή
θα στηριχθεί στη µέχρι σήµερα εµπειρία και προτίθεται να συνεχίσει το διάλογο µε την
κοινωνία των πολιτών και τους ΜΚΟ για τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
εκδηµοκρατισµού τόσο µέσω των αντιπροσωπειών της όσο και στις Βρυξέλλες, µεταξύ
άλλων, µέσω της Οµάδας Επαφής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα που συνεδριάζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ανταλλαγές αυτές παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες και για τις δύο πλευρές και ενισχύουν
την αµοιβαία κατανόηση. Θα πρέπει να πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης
προσέγγισης της Επιτροπής για το διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών. Ο διάλογος µε τους
φορείς χάραξης πολιτικής της Επιτροπής θα διευκολυνθεί, παραδείγµατος χάρη, µέσω της
µεγαλύτερης διαφάνειας της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της Επιτροπής και της χρήσης
του ∆ιαδικτύου. Σε τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει το συντονιστικό της ρόλο
για τη διεξαγωγή περιστασιακών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης µε την κοινωνία των
πολιτών και τα κράτη µέλη. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, θα ήταν δυνατόν να
καλυφθούν θέµατα πολιτικής και να προσδιορισθούν τοµείς στους οποίους η ΕΚ και τα κράτη
µέλη είναι δυνατόν να παράσχουν ενδεχοµένως στήριξη για την ενίσχυση της κοινωνίας των
πολιτών.

Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 1998 ζητείται ‘η εξέταση της

σκοπιµότητας διεξαγωγής τακτικών φόρουµ συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε

συµµετοχή των θεσµικών οργάνων της ΕΕ καθώς και των εκπροσώπων ακαδηµαϊκών

ινστιτούτων και ΜΚΟ’. Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί τρία φόρουµ µε συµµετοχή της
Προεδρίας του Συµβουλίου11 και ένα τέταρτο αναµένεται να διεξαχθεί το Μάιο του 2001.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι αυτά τα φόρουµ διαδραµάτισαν χρήσιµο ρόλο και ότι, όταν έχουν την
κατάλληλη σύνθεση, θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν το κεντρικό σηµείο του διαλόγου της
ΕΕ µε τις ΜΚΟ για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εκδηµοκρατισµού. Ωστόσο,
υπάρχει αναµφισβήτητα περιθώριο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της
αντιπροσωπευτικότητάς τους (µεταξύ άλλων, µέσω της ευρύτερης συµµετοχής της κοινωνίας
των πολιτών), καθώς και της σαφέστερης διατύπωσης των στόχων τους. Συνεπώς, η Επιτροπή
θα αξιολογήσει τα φόρουµ που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα και, µε βάση την
αξιολόγηση αυτή, θα προβεί σε διαβουλεύσεις µε το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και τις ίδιες τις ΜΚΟ σχετικά µε την βέλτιστη µελλοντική στρατηγική. Η Επιτροπή θα
διατυπώσει προτάσεις σχετικά µε το ρόλο που θα ήταν δυνατόν να διαδραµατίσουν τα
φόρουµ κατά την εφαρµογή της προσέγγισης της παρούσας ανακοίνωσης.

3.2. 'Ενσωµάτωση' της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της
δηµοκρατίας στα προγράµµατα βοήθειας της ΕΚ

Ο προϋπολογισµός των προγραµµάτων εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(Phare, Tacis, ALA, MEDA, CARDS)ανέρχεται συνολικά σε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ
περίπου ετησίως πέραν των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για τις χώρες της

11 Φόρουµ συζήτησης της ΕΕ, Βρυξέλλες, 30Νοεµβρίου και 1 ∆εκεµβρίου 1999 –∆ιάσκεψη της ΕΕ για

τα ανθρώπινα δικαιώµατα ‘Η ΕΕ και ο κεντρικός ρόλος των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των

∆ηµοκρατικών Αρχών στις σχέσεις µε τρίτες χώρες’, Βενετία, 25-28Μαΐου 2000 –Φόρουµ της ΕΕ για

τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Παρίσι, 13∆εκεµβρίου 2000.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/conf/index.htm.
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Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (13,5δισεκατοµµύρια ευρώ στο πλαίσιο του 9ου
ΕΤΑ, κατά τη διάρκεια του διαστήµατος 2000-2007)12. Η βοήθεια αυτή παρέχεται, µεταξύ
άλλων, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου, µέσω προγραµµάτων που επικεντρώνονται πρωτίστως αλλά όχι αποκλειστικά στη
βοήθεια που διατίθεται µέσω των κυβερνήσεων, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας
διοχετεύεται για την αντιµετώπιση των βασικών αιτιών της φτώχειας.

Με εξαίρεση το ΕΤΑ (το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της συµφωνίας του Κοτονού), τα
προγράµµατα βασίζονται σε κανονισµούς του Συµβουλίου στους οποίους τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και ο εκδηµοκρατισµός ορίζονται ως αρχές ή προτεραιότητες, αν και σε
διαφορετικό βαθµό. Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ επικεντρώνεται επίσης στις βασικές
αιτίες της φτώχειας και βασίζεται στις αρχές της αειφόρου, δίκαιης και συµµετοχικής
ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Τα χρηµατοδοτικά µέσα υπέρ των υποψηφίων χωρών (ειδικότερα των χωρών Phare)
συνιστούν ορθή βάση για τη συνεκτική αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία. Όσον αφορά τα άλλα µέσα, η Επιτροπή
προτίθεται να προωθήσει τις θετικές επιπτώσεις των προγραµµάτων βοήθειας της ΕΚ στο
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (περιλαµβανοµένων των οικονοµικών, των
κοινωνικών και των πολιτιστικών δικαιωµάτων) και του εκδηµοκρατισµού µέσω:

• της ένταξης αυτών των θεµάτων στο διάλογο για την κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής
όσον αφορά τη βοήθεια της ΕΚ (όπως αναφέρεται στο σηµείο 3.1.2ανωτέρω)

• της χρησιµοποίησης των εθνικών στρατηγικών για την επικέντρωση σε τοµείς ή οριζόντιες
παρεµβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των ευρύτερων συνθηκών διακυβέρνησης και
στη συµπληρωµατική χρήση του πλήρους φάσµατος των υφιστάµενων µέσων της ΕΚ,
όπως της ΕΠ∆Α∆ (Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα) (βλέπε κατωτέρω) µε στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και του εκδηµοκρατισµού

• της υποστήριξης της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή
συνεργασία της ΕΚ, σύµφωνα µε την προσέγγιση που προβλέπεται στη συµφωνία του
Κοτονού και µε βάση τις δυνατότητες των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που
συµµετέχουν στο διάλογο και στην υλοποίηση των προγραµµάτων

• της λήψης δραστικών µέτρων για την εφαρµογή συµµετοχικών προσεγγίσεων στο
σχεδιασµό των προγραµµάτων και την αξιολόγηση, παρακολούθηση και προώθηση των
επιπτώσεων των µεµονωµένων έργων και προγραµµάτων στα ανθρώπινα δικαιώµατα

• της συνεκτίµησης των επιδόσεων στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
(περιλαµβανοµένων των οικονοµικών, των κοινωνικών και των πολιτιστικών
δικαιωµάτων), της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου κατά τη λήψη αποφάσεων
σχετικά µε τις εθνικές χορηγήσεις στο πλαίσιο των βασικών προγραµµάτων συνεργασίας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα συστηµατικής αξιολόγησης των επιπτώσεων των
προγραµµάτων συνεργασίας, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό,

12 Επί παραδείγµατι, από το 1997έως το 2000,ποσό 182εκατ. € διατέθηκε από τα προγράµµατα ΕΤΑ για

την άµεση υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού. Επιπλέον ποσό 115
εκατ. € διατέθηκε για την υποστήριξη της εκλογικής βοήθειας και παρατήρησης µεταξύ των ετών 1996
και 1999,εκ των οποίων 71 εκατ. € δαπανήθηκαν στην Αφρική (ορισµένα στο πλαίσιο του ΕΤΑ).
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ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να ενισχυθούν οι θετικές. Επίσης, η
Επιτροπή προτίθεται να µελετήσει την εµπειρία των κρατών µελών, των διεθνών
οργανώσεων και άλλων χορηγών βοήθειας στο συγκεκριµένο τοµέα καθώς και την
προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή κατά την εκτίµηση των σχετικών µε το φύλο
επιπτώσεων καθώς και των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ακόµη και στις περιπτώσεις που
τέτοιου είδους εκτιµήσεις των επιπτώσεων δεν είναι δυνατές, οι υπάλληλοι της Επιτροπής
που ασχολούνται µε τα προγράµµατα βοήθειας χρειάζονται κατάρτιση και µεγαλύτερο βαθµό
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εκδηµοκρατισµού
για την εφαρµογή της νέας προσέγγισης που περιγράφεται ανωτέρω.

Κατά τη συνεργασία της µε τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η
Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εκτιµά την πρόοδο που συντελείται όσον αφορά την εφαρµογή
των θεσµικών µεταρρυθµίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία το κράτος
δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση ως στοιχείο καθορισµού των χορηγήσεων υπέρ των
µεµονωµένων χωρών στο πλαίσιο της συνολικής χρηµατοδοτικής δέσµης του ΕΤΑ. Στην
ανακοίνωση 'Αναζωογόνηση της διαδικασίας της Βαρκελώνης' αναφέρθηκε ότι η ίδια
προσέγγιση θα ακολουθηθεί και για το πρόγραµµα MEDA. Το µέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα
θετικό για την ενθάρρυνση της ανάληψης δράσης από τις κυβερνήσεις και η Επιτροπή
προτίθεται να το επεκτείνει και σε άλλες περιοχές , προκειµένου να προωθηθεί µία συνεκτική
προσέγγιση παγκοσµίως και να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να πράξουν το ίδιο.

Η Ανθρωπιστική Βοήθεια που παρέχεται από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHO)αποσκοπεί στην ανακούφιση των ανθρωπίνων δοκιµασιών.
Ο κανονισµός 1257/96ορίζει σαφώς ότι οι "αποφάσεις της ΕΚ για την ανθρωπιστική βοήθεια
πρέπει να λαµβάνονται κατά τρόπο αµερόληπτο και µόνο σε συνάρτηση µε τις ανάγκες και τα
συµφέροντα των θυµάτων". Συνεπώς, η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΚ παρέχεται σε όλα τα
θύµατα των κρίσεων, άνευ όρων, κατά τρόπο αµερόληπτο και ανεξαρτήτως των πολιτικών
πεποιθήσεων. Η παροχή της βοήθειας δεν εξαρτάται από την κατάσταση που επικρατεί στη
δικαιούχο χώρα αναφορικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Ωστόσο, η Επιτροπή, µέσω της ECHO, υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι ίδιες οι
ανθρωπιστικές δραστηριότητες τηρούν και συµβάλλουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων των θυµάτων των ένοπλων συγκρούσεων. Επίσης, αρχίζει να διαφαίνεται
συναίνεση µεταξύ των ΜΚΟ που ασχολούνται µε την ανθρωπιστική βοήθεια και των διεθνών
οργανώσεων ότι η ένταξη της ανάλυσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον έγκαιρο
προγραµµατισµό των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να αµβλύνει τις πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις και πιθανώς να συµβάλει στην προστασία των δικαιωµάτων των
θυµάτων.

Συνεπώς, η Επιτροπή έθεσε προσφάτως σε εφαρµογή µία ‘προσέγγιση της ανθρωπιστικής
βοήθειας που επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα’. Η προσέγγιση αυτή έχει δύο
συνιστώσες: οι δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας χρηµατοδοτούνται σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης και τα θέµατα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα ενσωµατώνονται στην
ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σηµαίνει ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2001,όταν υποβάλλονται
σχέδια ανθρωπιστικής βοήθειας για χρηµατοδότηση από την ECHO,οι εταίροι οφείλουν να
εξηγήσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι δράσεις τους θα επηρεάσουν την κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη συγκεκριµένη χώρα.
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4. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΠ∆Α∆-EIDHR)

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου B7-7 του προϋπολογισµού, το οποίο από το 1994είναι γνωστό ως
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆-
EIDHR), διατίθενται ετησίως 100 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για την υποστήριξη δράσεων
στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και της πρόληψης των
συγκρούσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν κυρίως σε συνεργασία µε ΜΚΟ και διεθνείς
οργανισµούς. Οι κανονισµοί 975/99και 976/9913 παρέχουν τη νοµική βάση.

Η ΕΠ∆Α∆ αποτέλεσε αντικείµενο σειράς εκθέσεων του ΕΚ14 και αξιολογήσεων15. Στις
εκθέσεις αυτές αναγνωρίσθηκε, σε γενικές γραµµές, η θετική συµβολή της ΕΚ στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην ανάπτυξη των δηµοκρατικών διαδικασιών
στις τρίτες χώρες. Ωστόσο, στις εκθέσεις αυτές αναφέρθηκε επίσης ότι η συµβολή της
βοήθειας της ΕΚ, µέσω τόσο της ΕΠ∆Α∆ όσο και των βασικών προγραµµάτων βοήθειας,
µειώνεται εξαιτίας της έλλειψης επικέντρωσης στις προτεραιότητες καθώς και της
περιορισµένης διάρκειας των δράσεων. Στις εκθέσεις αυτές τονίσθηκε ότι οι θετικές
επιπτώσεις της βοήθειας θα ήταν δυνατόν να αυξηθούν σηµαντικά µέσω της ανάπτυξης µίας
περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης χρησιµοποίησης των διαθέσιµων κοινοτικών µέσων
προς υποστήριξη των στόχων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία. Η διαχείριση
του προγράµµατος αποτέλεσε επίσης αντικείµενο κριτικής.

Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει τη µεταρρύθµιση της διαδικασίας προγραµµατισµού και
υλοποίησης της ΕΠ∆Α∆. Η ευρύτερη µεταρρύθµιση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΚ
αναµένεται εξάλλου να βελτιώσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα αυτής της
πρωτοβουλίας. Η διαχείριση της ΕΠ∆Α∆ έχει καταστεί περισσότερο διαφανής, µεταξύ άλλων
µέσω της τακτικής δηµοσίευσης εκθέσεων για τις χρηµατοδοτούµενες δράσεις 16 και της
θέσπισης κατευθυντηρίων γραµµών, τυποποιηµένων µορφότυπων και εγγράφων αξιολόγησης
των έργων στα οποία ορίζεται σαφώς ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής των έργων.

Κατά τη µελλοντική υλοποίηση της ΕΠ∆Α∆, η Επιτροπή θα βασισθεί στην εµπειρία που
αποκτήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της Επιτροπής για τη

13 Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 975 και 976/99του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου, ΕΕ αριθ. L 120 της 8ης
Μαΐου 1999.

14 Έκθεση Lenzγια τη θέσπιση ενιαίας συντονιστικής δοµής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε
αρµοδιότητα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό, ΕΚ 220.735/τελικό, 4.12.97·
Έκθεση Imbeni,όσον αφορά την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή ενεργειών προώθησης των

δικαιωµάτων του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού (για το 1995), COM (96) 0672 – C4 – 0095/97,
ΕΚ 223.610/τελικό, 2.12.97·Έκθεση Roubatis COM(95) 0567 – C4 – 0568/95,ΕΚ 228.009/τελικό, της
6.11.98.

15 Βλέπε http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/index.htm,που περιλαµβάνει: Αξιολόγηση των
πτυχών της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στην περιοχή ΜED, COWI, ∆ανία, Νοέµβριος 1998·
Αξιολόγηση της κοινοτικής βοήθειας σχετικά µε τις θετικές δράσεις στον τοµέα των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας στις χώρες ΑΚΕ, 1995–1999·Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Franklin,
Αύγουστος 2000. Αξιολόγηση του προγράµµατος PHARE και TACIS: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

(Sussex)/ISA Consult/GJW,Νοέµβριος 1997. Βλέπε, επίσης, την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου 12/00 για τη διαχείριση από την Επιτροπή της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας σε τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. C 230, της
10.08.2000).

16 Εφαρµογή των µέτρων που αποσκοπούσαν στην προαγωγή του σεβασµού των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών αρχών στις εξωτερικές σχέσεις (1996-1999)’ COM (2000) 726
τελικό της 14.11.00.Λεπτοµερής έκθεση των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του
προϋπολογισµού του 2000θα δηµοσιευθεί τον Ιούνιο του 2001.
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∆ιαχείριση των Επιδοτήσεων του έτους 1998στο οποίο καθορίζονται οι βασικές διαδικασίες
που θα πρέπει να εφαρµοσθούν κατά τη δέσµευση και στη συνέχεια διάθεση των κονδυλίων
του προϋπολογισµού. Το παρόν έγγραφο απαιτεί ,µεταξύ άλλων, την ευρεία δηµοσίευση των
διαθέσιµων επιχορηγήσεων και την “επίτευξη της επικέντρωσης µέσω του σαφούς
καθορισµού του σκοπού των επιχορηγήσεων, όπως προκύπτει από τους στόχους πολιτικής
και το επιθυµητό αποτέλεσµα”.

Επί του παρόντος, χρησιµοποιούνται τρία µέσα για την εφαρµογή της ΕΠ∆Α∆, τα οποία θα
εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της προσέγγισης της ΕΚ. Αυτά είναι:

• Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, που περιλαµβάνουν τη δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

• έργα µικρής κλίµακας (<50,000ευρώ σε διάστηµα 12 µηνών), τα οποία διαχειρίζονται οι
αντιπροσωπείες της Επιτροπής και ανατίθενται µέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
σε τοπικό επίπεδο. Η διαχείριση τέτοιου είδους έργων θα επεκταθεί σε περισσότερες
αντιπροσωπείες εφόσον αποκτήσουν µεγαλύτερη διαχειριστική ικανότητα σε τοπικό
επίπεδο, στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της εξωτερικής βοήθειας.

• στοχοθετηµένα έργα17, τα οποία εκτελούνται για την επίτευξη στόχων πολιτικής που δεν
είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή σε µικρής
κλίµακας έργα, και τα οποία επιλέγονται βάσει διαφανών δηµοσιευµένων κατευθυντηρίων
γραµµών.

Η Επιτροπή θα προβεί, επίσης, στην αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
που αναλαµβάνονται και των επιπτώσεών τους, µεταξύ άλλων, µέσω της τακτικής
ανταλλαγής εµπειρίας µε την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη ∆ηµοκρατία
των κρατών µελών εξετάζοντας τόσο τις δραστηριότητες της ΕΚ όσο και τις διµερείς
δραστηριότητες προκειµένου να επιτευχθεί συνέργεια και βελτίωση της υλοποίησής τους.
Επίσης, θα συνεχισθεί η προσπάθεια καθορισµού δεικτών επιπτώσεων.

4.1 Η προστιθέµενη αξία της ΕΠ∆Α∆

Παρά τις προγραµµατιζόµενες ή υλοποιούµενες βελτιώσεις, υπάρχει ακόµη ανάγκη
ανάπτυξης στρατηγικότερης προσέγγισης για την ΕΠ∆Α∆ και τη σχέση της µε άλλα µέσα,
σύµφωνα µε τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η στρατηγική για την ΕΠ∆Α∆ πρέπει
να βασισθεί στην προστιθέµενη αξία της όσον αφορά την προώθηση των στόχων για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό. Σε σύγκριση µε άλλα µέσα της ΕΚ, η
στρατηγική αυτή:

• συµπληρώνει τα προγράµµατα της ΕΚ τα οποία υλοποιούνται από κοινού µε κυβερνήσεις
(ΕΤΑ, Tacis, ALA, MEDA, CARDS, Phare,κλπ.) από την άποψη ότι µπορεί να
εφαρµοσθεί από διαφόρους εταίρους, ειδικότερα, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισµούς.
Επιπροσθέτως, συνιστά µία µορφή 'κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα', καθιστώντας δυνατή την ανάληψη πρωτοβουλιών σε πειραµατική
ή δοκιµαστική βάση προτού αναληφθούν από τις κυβερνήσεις σε ευρύτερη κλίµακα·

17 Όλα τα έργα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της ΕΠ∆ΑΤ, περιλαµβανοµένων αυτών που

επιλέγονται µέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριµένων

στόχων. Με τον όρο 'στοχοθετηµένα έργα' νοούνται τα έργα που χρηµατοδοτούνται µε πρωτοβουλία
της Επιτροπής βάσει συγκεκριµένων προτεραιοτήτων
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• είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί δίχως τη συγκατάβαση των κυβερνήσεων υποδοχής ή
όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής στα βασικά προγράµµατα της ΕΚ για άλλους
λόγους, όπως παραδείγµατος χάρη όταν έχει διακοπεί η εφαρµογή τους·

• συνιστά βασικό συµπλήρωµα των στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του
εκδηµοκρατισµού και της πρόληψης των συγκρούσεων. Σε ορισµένες περιοχές, παρέχει τη
µοναδική νοµική βάση για συγκεκριµένες δραστηριότητες όπως η προώθηση των
πολιτικών και των αστικών δικαιωµάτων, η παρακολούθηση των εκλογών και οι
πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση των συγκρούσεων18..

Η βασική προστιθέµενη αξία της ΕΠ∆Α∆ σε σχέση µε τη στήριξη άλλων χορηγών βοήθειας
στο συγκεκριµένο τοµέα είναι ότι:

• καθορίζεται από κοινού µε την ΕΕ και αντικατοπτρίζει και προωθεί τις αξίες της,
συµπεριλαµβανοµένων του θεσµοθετηµένου πολυµερούς συστήµατος, των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και του σεβασµού των
µειονοτήτων·

• παρέχει επιχορηγήσεις που θεωρούνται ότι έχουν την πολιτική στήριξη της ΕΕ. Με αυτόν
τον τρόπο καθίσταται ορισµένες φορές δυνατή η προστασία των ενδεχοµένων ευάλωτων
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έναντι καταπιεστικών κυβερνήσεων·

• είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την ανάληψη µεγαλύτερου πολιτικού κινδύνου σε
σχέση µε τη στήριξη που παρέχεται από κράτη µέλη µε εµπορικά ή πολιτικά συµφέροντα·

• αναγνωρίζεται ως αµερόληπτη, ιδίως σε σχέση µε άλλους εθνικούς χορηγούς βοήθειας·

• είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την προώθηση πρωτοβουλιών για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό σε περιφερειακή βάση, αντικατοπτρίζοντας το
χαρακτήρα της ΕΕ ως οργανισµού προσηλωµένου στην περιφερειακή ολοκλήρωση καθώς
και την ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ της ΕΕ και περιφερειακών οµάδων.

4.2 Θέσπιση στρατηγικής για την ΕΠ∆Α∆

Η ΕΠ∆Α∆ είναι σκόπιµο να έχει µία περισσότερο στρατηγική, µακροπρόθεσµη και
βασισµένη σε προτεραιότητες προσέγγιση προκειµένου να ενισχυθούν τα οφέλη της και η
αποτελεσµατικότητά της εν όψει του συγκριτικά περιορισµένου προϋπολογισµού και των
διαθέσιµων πόρων για τη διαχείρισή της. Η στρατηγική της ΕΠ∆Α∆ θα πρέπει να έχει τρεις
συνιστώσες:

(1) περιορισµένο αριθµό θεµατικών προτεραιοτήτων που επιλέγονται βάσει της
προστιθέµενης αξίας της ΕΠ∆Α∆ και που ενδεχοµένως να πρέπει να αντιµετωπισθούν σε
όλες τις χώρες εκτός της ΕΕ. Όσον αφορά αυτά τα θέµατα, η Επιτροπή θα επιδιώξει να
θεσπίσει συγκεκριµένο ρόλο για την ίδια, όχι µόνο στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και στη
διεθνή σκηνή·

(2) τον καθορισµό ορισµένων 'χωρών επικέντρωσης', που επιλέγονται σύµφωνα µε τις
πολιτικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΕΕ και την ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία της
ΕΠ∆Α∆ για την επίτευξή τους·

18 Ανακοίνωση για την πρόληψη των συγκρούσεων, της 11ης Απριλίου 2001 (COM (2001) 211).
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(3) τη δυνατότητα ευελιξίας προκειµένου να καταστεί δυνατό για την ΕΕ να ανταποκριθεί
σε επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες.

Οι προτεραιότητες που καθορίζονται µέσω της στρατηγικής αυτής προσέγγισης θα
αποτελέσουν τη βάση του ετήσιου προγράµµατος που υποβάλλεται στην Επιτροπή των
κρατών µελών για εξέταση. Το εν λόγω πρόγραµµα αναθεωρείται σε ετήσια βάση και οι
προτεραιότητες - τόσο οι θεµατικές όσο και οι εθνικές - είναι δυνατόν να προσαρµοσθούν
καταλλήλως. Επίσης, το ετήσιο πρόγραµµα θα αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στο πλαίσιο του ετησίου φόρουµ συζήτησης για τους
ΜΚΟ που ασχολούνται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

4.2.1 Θεµατικές προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες θα πρέπει να καθορισθούν από την άποψη των θεµάτων ή ζητηµάτων
που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
στόχων. Οι προτεραιότητες δεν θα πρέπει να καθορισθούν µε βάση τις δραστηριότητες,
όπως η κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν µέσα
συµβολής στην αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων αλλά δεν αποτελούν αυτοσκοπό. ∆εν θα
πρέπει επίσης να καθορισθούν υπό το πρίσµα των οµάδων στόχων. Στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η ΕΚ επιθυµεί να ενισχύσει τις θετικές επιπτώσεις στα δικαιώµατα ορισµένων οµάδων
(επί παραδείγµατι, των γυναικών, των παιδιών και των ιθαγενών πληθυσµών), αυτό θα πρέπει
να γίνει κατά το σχεδιασµό των έργων και τη χάραξη µεθοδολογίας επιλογής. Ειδικότερα, και
σύµφωνα µε τη ∆ήλωση Αναπτυξιακής Πολιτικής της ΕΚ, η Επιτροπή οφείλει να
εξασφαλίσει την προώθηση της ισότητας των φύλων, και της ένταξης των δικαιωµάτων των
παιδιών σε όλες τις θεµατικές προτεραιότητες που προωθούνται στο πλαίσιο της ΕΠ∆Α∆. Η
ίδια προσέγγιση εφαρµόζεται στα δικαιώµατα των ιθαγενών πληθυσµών, σύµφωνα µε το
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και το ψήφισµα του Συµβουλίου, στα οποία ζητείται η
ενσωµάτωση του σεβασµού των δικαιωµάτων των ιθαγενών πληθυσµών, ως οριζόντιο θέµα,
σε όλα τα επίπεδα αναπτυξιακής συνεργασίας, περιλαµβανοµένου του διαλόγου σε θέµατα
πολιτικής19.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισµένες οµάδες, όπως τα παιδιά και ο ιθαγενής πληθυσµός,
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Ωστόσο, η Κοινότητα, υπογραµµίζοντας ορισµένους στόχους για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία, πρέπει να επικεντρώσει τη δράση της στην
αντιµετώπιση των βασικών αιτιών των προβληµάτων και όχι των συµπτωµάτων.

Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιµο, θα δοθεί ώθηση σε έργα µε περιφερειακή διάσταση,
αντικατοπτρίζοντας την προστιθέµενη αξία της ΕΕ καθώς και την πολιτική της ΕΕ για την
ενθάρρυνση του περιφερειακού συντονισµού και της ολοκλήρωσης.

Η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες για το πρόγραµµα
της ΕΠ∆Α∆ για το έτος 2002και µεσοπρόθεσµα:

(1) Στήριξη για την ενίσχυση του εκδηµοκρατισµού, της χρηστής διακυβέρνησης και
του κράτους δικαίου

Η στήριξη αυτή πρέπει να επικεντρωθεί στη συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών για την
προώθηση της µεγαλύτερης συµµετοχής του πληθυσµού σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας

19 Ψήφισµα του Συµβουλίου για τους ιθαγενείς πληθυσµούς στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας

της Κοινότητας και των κρατών µελών, 30 Νοεµβρίου 1998,το οποίο εγκρίθηκε βάσει του εγγράφου

εργασίας της Επιτροπής για τους ιθαγενείς πληθυσµούς, της 11ης Μαΐου 1998 (SEC (1998) 773).Η
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετική µε τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισµα το 2001.
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λήψης αποφάσεων, περιλαµβανοµένης της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών και των
ανδρών καθώς και των οµάδων µε διαφορετική ταυτότητα (εθνότητα, θρησκεία κλπ.), της
προώθησης πλουραλιστικών πολιτικών διαδικασιών, ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης,
ανεξάρτητου και λειτουργικού συστήµατος δικαιοσύνης, των δικαιωµάτων ελευθερίας του
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και της στήριξης των εκλογικών διαδικασιών
περιλαµβανοµένης της παρακολούθησης των παρατηρητών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο
ΕΕ.

Μία ακµάζουσα κοινωνία των πολιτών, ικανή να στηριχθεί σε ανεξάρτητο και αµερόληπτο
νοµικό σύστηµα, συµβάλλει σηµαντικά στην ύπαρξη υπεύθυνων κυβερνήσεων και στην
αποφυγή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ενδυνάµωση και η ενίσχυση
των ατόµων και της κοινωνίας των πολιτών, µεταξύ άλλων, µέσω της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης καθώς και της προάσπισης όλων των δικαιωµάτων,
περιλαµβανοµένων των κοινωνικών, των οικονοµικών και των πολιτιστικών, συµπληρώνουν
σε µεγάλο βαθµό τα προγράµµατα βοήθειας µε τις κυβερνήσεις, ιδίως αυτά που αφορούν τη
χρηστή διακυβέρνηση, τη θεσµική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και τη µείωση της φτώχειας.
Η στήριξη που παρέχεται µέσω της ΕΠ∆Α∆ δεν θα πρέπει να επικαλύπτει τα βασικά
προγράµµατα που εκτελούνται επί του παρόντος µε τις κυβερνήσεις, αν και οι
αναλαµβανόµενες δραστηριότητες είναι δυνατόν να συµβάλουν σε µελλοντικά προγράµµατα
που θα αναληφθούν από κοινού µε τις κυβερνήσεις. Τα έργα µικρής κλίµακας τα οποία
αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο συνιστούν ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο
για την επίτευξη αυτής της προτεραιότητας. Στις περιπτώσεις που η κοινωνία των πολιτών
είναι ιδιαίτερα ανίσχυρη και χρειάζεται υποστήριξη - επί παραδείγµατι, υπό συνθήκες
δικτατορικών καθεστώτων ή στις περιόδους που έπονται τέτοιων καθεστώτων - οι τοπικές
ΜΚΟ δεν είναι σε θέση να ζητήσουν χρηµατοδότηση από τις Βρυξέλλες.

Η υποστήριξη µέτρων που διευκολύνουν την ειρηνική δηµοκρατική συµφιλίωση οµάδων
συµφερόντων και τη διευθέτηση των διαφορών είναι σηµαντική για την πρόληψη των
συγκρούσεων όπως επίσης η κατάρτιση σε θέµατα κράτους δικαίου και, ειδικότερα
ανθρωπιστικού δικαίου.

Η εκλογική βοήθεια και παρατήρηση αποτελεί τοµέα αυξανόµενης στήριξης της ΕΚ, εξαιτίας
τόσο της κεντρικής σηµασίας των εκλογών για τον εκδηµοκρατισµό όσο και ως αντανάκλαση
της προστιθέµενης αξίας µίας συντονισµένης παρουσίας της ΕΕ κατά την εκλογική
παρατήρηση.

(2) ∆ραστηριότητες υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής

Η προσήλωση της ΕΕ στην κατάργηση της θανατικής ποινής επιβεβαιώθηκε στο άρθρο 2 του
Χάρτη της ΕΕ. Η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί προϋπόθεση για τις χώρες που
επιθυµούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ. Η πολιτική υπέρ της κατάργησης της θανατικής
ποινής συνιστά φιλόδοξη πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών φόρουµ για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και του διαλόγου µε όλες τις χώρες, ασχέτως του χαρακτήρα των
σχέσεων της ΕΕ µε αυτές. Αποτελεί τοµέα στον οποίο ηγείται η ΕΕ ενώ άλλοι χορηγοί
βοήθειας είναι λιγότερο ενεργοί. Η υποστήριξη της κατάργησης της θανατικής ποινής πρέπει
να περιλαµβάνει έργα που προορίζονται να περιορίσουν την προσφυγή σε αυτή, επί
παραδείγµατι, µέσω της προώθησης συζητήσεων σε κυβερνητικό επίπεδο και επίπεδο
κοινωνίας των πολιτών σχετικά µε την αναποτελεσµατικότητά της ως όργανο καταστολής του
εγκλήµατος.

(3) Υποστήριξη της καταπολέµησης των βασανιστηρίων και της ατιµωρησίας και
για την σύσταση διεθνών δικαστηρίων και ποινικών δικαστηρίων
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Η προσήλωση της ΕΕ στην καταπολέµηση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων και
εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης επιβεβαιώθηκε στο άρθρο 4 του Χάρτη της ΕΕ. Οι
κοινοτικές κατευθύνσεις όσον αφορά την καταπολέµηση των βασανιστηρίων έχουν εγκριθεί20.

Τα προγράµµατα βοήθειας πρέπει να τις συµπληρώσουν. Η Επιτροπή έχει διαθέσει
σηµαντικούς πόρους για δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα βασανιστήρια,
συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης των θυµάτων των βασανιστηρίων. Η πολιτική
προστασία που παρέχεται µε τη στήριξη της ΕΕ µπορεί να είναι σηµαντική για τις ΜΚΟ που
έχουν αναλάβει δράση στον ευαίσθητο αυτό τοµέα. Επιδιώκοντας να αποτελέσει φορέα
αλλαγής, η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα επικεντρώσει όσο το δυνατό τις προσπάθειές της
στην πρόληψη, µεταξύ άλλων, µέσω της εκπαίδευσης σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
της αστυνοµίας και άλλων πιθανών οργάνων επιβολής βασανιστηρίων.

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την ίδρυση διεθνών δικαστηρίων καθώς και του διεθνούς
ποινικού δικαστηρίου. Η αντιµετώπιση της ατιµωρησίας είναι σηµαντικός παράγοντας για
την πρόληψη, την διευθέτηση και την αντιµετώπιση των συνεπειών των συγκρούσεων.

(4) Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας καθώς και της διακριτικής
µεταχείρισης κατά των µειονοτήτων και των ιθαγενών πληθυσµών

Στον τοµέα αυτό η ΕΕ διαθέτει ουσιαστική αρµοδιότητα στο πλαίσιο της εξωτερικής και
εσωτερικής πολιτικής. Το Συµβούλιο Υπουργών εξέδωσε προσφάτως δύο οδηγίες, βάσει του
άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ, που παρέχουν προστασία κατά των διακρίσεων στην αγορά
εργασίας και σε άλλους τοµείς λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας και
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικών προτιµήσεων. Ο Χάρτης της ΕΕ θεσπίζει
την ισότητα όλων των ανθρώπων έναντι του νόµου (Άρθρο 20), απαγορεύει κάθε µορφή
διάκρισης (Άρθρο 21)και ζητά από την Ένωση να προστατεύει την πολιτιστική, θρησκευτική
και γλωσσική πολυµορφία (Άρθρο. 22).Τα µέτρα που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των
ευκαιριών και στη γεφύρωση των διαφορών µεταξύ οµάδων µε διαφορετική ταυτότητα είναι
σηµαντικά για την πρόληψη των συγκρούσεων.

Τα µέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο της ΕΠ∆Α∆ αντικατοπτρίζουν τη ∆ήλωση και το
Σχέδιο ∆ράσης που θα υιοθετηθούν κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά του Ρατσισµού στο
Durban το Σεπτέµβριο του 200121. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προώθηση και στην
υποστήριξη των δικαιωµάτων των ιθαγενών πληθυσµών στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς ∆εκαετίας
των Ιθαγενών Πληθυσµών της Υφηλίου (1995-2004).

Οι ανωτέρω θεµατικές προτεραιότητες εστιάζονται κυρίως στα πολιτικά και αστικά
δικαιώµατα, όσον αφορά τα οποία η ΕΠ∆Α∆ διαθέτει ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία σε σχέση
µε άλλα µέσα της ΕΚ. Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί τον αδιαίρετο και αλληλένδετο
χαρακτήρα των πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων ούτε
αποδίδει στα πολιτικά και αστικά δικαιώµατα µεγαλύτερη προτεραιότητα. Αντικατοπτρίζει
περισσότερο τη σκοπιµότητα παροχής ουσιαστικότερης στήριξης για την ευρύτερη προώθηση
των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων µέσω των κυριοτέρων
κοινοτικών προγραµµάτων βοήθειας (π.χ. στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της
επισιτιστικής ασφάλειας). Τα µέσα αυτά έχουν µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στον
συγκεκριµένο τοµέα, µεταξύ άλλων, λόγω των σηµαντικά περισσότερων διαθέσιµων πόρων

20 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, 9 Απριλίου 2001.
21 Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την καταπολέµηση του ρατσισµού, των φυλετικών διακρίσεων, της

ξενοφοβίας και της σχετικής µισαλλοδοξίας, Durban,Νότιος Αφρική – 31Αυγούστου - 7 Σεπτεµβρίου

2001.Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση γι’ αυτή τη διάσκεψη σε ανακοίνωση που θα εκδοθεί το Μάιο
του 2001.
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για την αντιµετώπιση αυτών των εν γένει δαπανηρών προβληµάτων. Ωστόσο, η πρώτη
προτεραιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, ('εκδηµοκρατισµός, χρηστή διακυβέρνηση και
κράτος δικαίου') περιλαµβάνει την παροχή στήριξης για την ευαισθητοποίηση και την
ανάπτυξη ικανοτήτων οµάδων που ακολουθούν προσέγγιση βασισµένη στα δικαιώµατα για
την αντιµετώπιση των βασικών ανθρωπίνων αναγκών και την εξεύρεση των αναγκαίων
πόρων. Τα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά δικαιώµατα ως στόχοι ανθρωπίνων
δικαιωµάτων προωθούνται επίσης µέσω των προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και
εξωτερικής βοήθειας της ΕΚ (βλέπε σηµείο 3.2).

Για την υποστήριξη της στρατηγικής της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών ΕΚΕ σε τρίτες χώρες και η
υποστήριξη προς συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες ΜΚΟ που έχουν αναλάβει το ρόλο
της παρακολούθησης είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως µελλοντική προτεραιότητα της
ΕΠ∆Α∆. Ωστόσο, ο κατάλογος των προτεραιοτήτων δεν θα είναι σκόπιµο να διευρυνθεί σε
περίπτωση που πρέπει να διατηρηθεί η στρατηγική επικέντρωση.

4.2.2 Επικέντρωση σε ορισµένες χώρες

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα καθορίσει έναν περιορισµένο αριθµό 'χωρών επικέντρωσης της
βοήθειας' στις οποίες προτίθεται να συγκεντρώσει τη στήριξη της ΕΠ∆Α∆ και στις οποίες
θέµατα που δεν συνιστούν σφαιρικές θεµατικές προτεραιότητες θα ήταν δυνατόν να
αντιµετωπισθούν εντούτοις µέσω της χρησιµοποίησης στοχοθετηµένων έργων της ΕΠ∆Α∆.
Οι εν λόγω χώρες και τα συγκεκριµένα θέµατα θα προσδιορισθούν µε βάση την ανάλυση και
τις προτεραιότητες που έχουν καθορισθεί στα έγγραφα εθνικής στρατηγικής και στις
εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή και η
συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα της ΕΚ και η θέσπιση κρίσιµης µάζας κοινοτικών
ενισχύσεων. Σε περιπτώσεις που είναι δυνατόν, θα διατεθούν στις αντιπροσωπείες των χωρών
επικέντρωσης προϋπολογισµοί για την εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας. Ο προσδιορισµός
ορισµένων χωρών ως χωρών επικέντρωσης της βοήθειας σηµαίνει ότι, στο πλαίσιο
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στα έργα που θα
εκτελεσθούν σε αυτές τις χώρες.

Η επιλογή ορισµένων χωρών ως χωρών επικέντρωσης της βοήθειας δεν σηµαίνει
αναγκαστικά ότι η ΕΕ τις θεωρεί ως χώρες που παραβιάζουν σε µεγάλο βαθµό τα ανθρώπινα
δικαιώµατα ούτε ως χώρες όπου υπάρχει έλλειµµα δηµοκρατίας. Αντίθετα, αποτελούν
ένδειξη της πολιτικής προτεραιότητας που δίνει η ΕΕ στις δράσεις ενίσχυσης του σεβασµού
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας στις συγκεκριµένες χώρες ή πρόληψης
και διευθέτησης των συγκρούσεων καθώς και της δυνατότητας ανάληψης δράσης στο πλαίσιο
της ΕΠ∆Α∆ για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο καθορισµός µιας χώρας ως χώρας επικέντρωσης στο πλαίσιο της
ΕΠ∆Α∆ οφείλεται στη µη διαθεσιµότητα άλλων πηγών χρηµατοδότησης ή στην επιθυµία
διοχέτευσης των ενισχύσεων µέσω του τοµέα των ΜΚΟ. Κατά τον καθορισµό των χωρών
επικέντρωσης, θα ληφθεί υπόψη η γεωγραφική ισορροπία, αν και αυτό δεν θα αποτελέσει το
βασικό µέληµα. Η Επιτροπή θα καθοδηγείται πρωτίστως από την ανάγκη και τη δυνατότητα
ανάληψης αποτελεσµατικής δράσης στο πλαίσιο της ΕΠ∆Α∆.

Οι χώρες επικέντρωσης της βοήθειας θα συµπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραµµα της
ΕΠ∆Α∆. Συνεπώς, θα αποτελούν αντικείµενο ετήσιας επανεξέτασης, λαµβάνοντας υπόψη τις
θέσεις της ΕΕ και τις δηλώσεις σε διεθνή φόρουµ για την εξασφάλιση της συνοχής µεταξύ
των πυλώνων, τις απόψεις που διατυπώνουν οι ΜΚΟ καθώς και την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας προηγούµενων ενισχύσεων της ΕΠ∆Α∆.
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4.2.3 Ευελιξία

Σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΠ∆Α∆ είναι η δυνατότητα που παρέχεται στην ΕΕ
να ικανοποιήσει τις έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες που αναπόφευκτα προκύπτουν, όσον
αφορά τις οποίες, η ΕΠ∆Α∆ συνιστά το πλέον ενδεδειγµένο µέσο για την επιδίωξη των
στόχων της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες διευθέτησης των συγκρούσεων αποτελούν παράδειγµα,
όπως και τα θετικά µέτρα προς υποστήριξη της διαδικασίας διαβουλεύσεων του άρθρο 96στο
πλαίσιο της συµφωνίας του Κοτονού ή σε περιπτώσεις αναστολής άλλων µορφών βοήθειας.
Το ετήσιο πρόγραµµα της ΕΠ∆Α∆ θα διατηρήσει τη δηµοσιονοµική ευελιξία για την
ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Τα έργα που δεν εµπίπτουν στις καθορισµένες
προτεραιότητες θα διέπονται, ωστόσο, σαφώς από τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Μέσω του προγράµµατος έργων µικρής κλίµακας θα καταστεί δυνατή η εξασφάλιση
µεγαλύτερης ευελιξίας για την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό σε εθνικό επίπεδο. Κατά τον καθορισµό
προτεραιοτήτων για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε τοπικό επίπεδο, οι
αντιπροσωπείες της Επιτροπής πρέπει να βασισθούν στις γενικές προτεραιότητες τις οποίες
µπορούν να προσαρµόσουν για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων τοπικών αναγκών, ιδίως
αυτών που αναφέρονται στα έγγραφα εθνικής στρατηγικής και στις εταιρικές σχέσεις για την
προσχώρηση.

Η στρατηγική αυτή προσέγγιση για τον προγραµµατισµό της ΕΠ∆Α∆ θα αποτελέσει
αντικείµενο συζητήσεων µε την Επιτροπή των Κρατών Μελών, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τις ΜΚΟ προκειµένου να εφαρµοσθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισµού
του έτους 2002.

Οι κανονισµοί που παρέχουν τη νοµική βάση για το ΕΠ∆Α∆ λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου
2004.Οι κανονισµοί αυτοί προβλέπουν ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Συµβούλιο
έκθεση αξιολόγησης των δράσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από την Κοινότητα βάσει αυτών
των κανονισµών εντός του 2002, η οποία µπορεί ενδεχοµένως να συνοδεύεται από
κατάλληλες προτάσεις σχετικά µε τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί σε αυτές.

4.3 Συνεργασία µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και άλλους διεθνείς
οργανισµούς

Η ΕΠ∆Α∆, αν και επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή άµεσης στήριξης στην κοινωνία των
πολιτών µέσω των ΜΚΟ, συνιστά σηµαντικό µέσο συνεργασίας µε τους διεθνείς
οργανισµούς. Επί σειρά ετών, εκτελούνται έργα από κοινού µε το Συµβούλιο της Ευρώπης
και τον ΟΑΣΕ / Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Γ∆ΘΑ∆).
Το 2000,µετά τη συµφωνία µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της ΕΚ σχετικά µε τις αρχές
που εφαρµόζονται στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων που εκτελούνται από τα Ηνωµένα
Έθνη, η Επιτροπή θέσπισε ολοκληρωµένο πρόγραµµα συνεργασίας στον τοµέα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε το Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα (ΓΥΑΑ∆), µε έµφαση στην παροχή στήριξης για την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά
του Ρατσισµού.

Η συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των διεθνών οργανισµών είναι σηµαντική για την
επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό.
Η συνεργασία αυτή πρέπει να γίνει αποτελεσµατικότερη και να βασίζεται τόσο στο
συγκριτικό πλεονέκτηµα του εκάστοτε οργανισµού όσο και στις προτεραιότητες της ΕΚ,
όπως έχουν καθορισθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος της ΕΠ∆Α∆. Σε ορισµένες χώρες
επικέντρωσης της βοήθειας, διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωµένα Έθνη και η ∆ιεθνής Επιτροπή
του Ερυθρού Σταυρού (∆ΕΕΣ) ενδεχοµένως να βρίσκονται σε προνοµιακή θέση όσον αφορά
τις προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γεγονός που τους
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καθιστά φυσικούς εταίρους της Επιτροπής. Η Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισµοί πρέπει να
συνεργασθούν προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η συµβολή της ΕΚ αντικατοπτρίζει την
προτεραιότητα που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους συγκεκριµένους αυτούς στόχους.
Οι αποφάσεις για τη συγχρηµατοδότηση των έργων πρέπει να διέπονται φυσικά από τις ίδιες
αρχές που εφαρµόζονται στο σύνολο των έργων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της
ΕΠ∆Α∆, ήτοι, την αναγκαιότητα, την αποτελεσµατικότητα ως προς το κόστος, και τη
βιωσιµότητα. Η Επιτροπή θα επιδιώξει τη συµφωνία στρατηγικών συνεργασίας µε
ορισµένους διεθνείς οργανισµούς και τη θέσπιση εφικτών και ρεαλιστικών µεσοπρόθεσµων
και µακροπρόθεσµων στόχων. Στη συνέχεια θα ήταν δυνατό να επιλεγούν για
συγχρηµατοδότηση προγράµµατα και έργα συνεπή µε αυτά τα στρατηγικά σχέδια.

Η συνεργασία µε το ΓΥΑΑ∆ είναι ιδιαιτέρως σηµαντική δεδοµένου ότι αντικατοπτρίζει τη
σηµασία που αποδίδει η ΕΕ στην υπογραφή, την κύρωση και την εφαρµογή διεθνών
συµφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα από τρίτες χώρες µε τις οποίες διατηρεί εταιρικές
σχέσεις καθώς και στη συνέχεια που δίνεται στις σχετικές συστάσεις οργανισµών των
Ηνωµένων Εθνών. Η ενισχυµένη συνεργασία θα ήταν δυνατόν να συµπεριλάβει όχι µόνο
έργα αλλά και τη στήριξη που παρέχεται σε µηχανισµούς των Ηνωµένων Εθνών (π.χ. ειδικοί
εισηγητές) όταν αφορούν θέµατα που έχουν καθορισθεί ως προτεραιότητας από την ΕΕ. Με
αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η συµβολή στην ενίσχυση του πολυµερούς πλαισίου για
το οποίο η ΕΕ έχει δεσµευθεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η οποία είναι συµβατή µε
την ανακοίνωση για την οικοδόµηση αποτελεσµατικής εταιρικής σχέσης µε τα Ηνωµένα
Έθνη22, το ΓΥΑΑ∆ µπορεί να αποτελέσει, ενδεχοµένως, εταίρο της ΕΚ.

5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκανε για πρώτη φορά αναφορά στη δυνατότητα δηµιουργίας
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε την ευκαιρία της 50ης επετείου της
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που εορτάσθηκε από τους
υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, τον ∆εκέµβριο του 1998,στη Βιέννη. Στην παράγραφο 46
των συµπερασµάτων του Συµβουλίου της Κολωνίας, τον Ιούνιο του 1999 ορίζεται ότι ‘Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση την ενδιάµεση έκθεση της Προεδρίας για τα

ανθρώπινα δικαιώµατα. Προτείνει επίσης να εξετασθεί η σκοπιµότητα της δηµιουργίας

υπηρεσίας της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία’ .

Προτάθηκαν δύο µοντέλα. Το πρώτο µοντέλο, ήτοι µία υπηρεσία µε ενηµερωτικό και
συµβουλευτικό ρόλο, παρουσιάσθηκε στην έκθεση της ‘Επιτροπής των Σοφών’. Ωστόσο, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στερείται πηγών ενηµέρωσης και παροχής
συµβουλών. Είναι δυνατόν να βασισθεί στις εκθέσεις των Ηνωµένων Εθνών, του Συµβουλίου
της Ευρώπης και άλλων διεθνών ΜΚΟ. Επιπροσθέτως, δεν υφίσταται µονοπώλιο γνώσεων
όσον αφορά την ανάλυση των προβληµάτων που συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και τον εκδηµοκρατισµό καθώς και µε τις επιπτώσεις τους στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τις εκάστοτε χώρες. Κάθε οργανισµός πρέπει να µεριµνά ώστε να χρησιµοποιεί
τις πληροφορίες µε παραγωγικό τρόπο και να έχει την πολιτική βούληση να λαµβάνει
δύσκολες αποφάσεις. Ένα συµπληρωµατικό συµβουλευτικό όργανο δεν θα µπορούσε να
αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτή

22 Ανακοίνωση για “Την οικοδόµηση αποτελεσµατικής εταιρικής σχέσης µε τα Ηνωµένα Έθνη στους

τοµείς της ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών υποθέσεων” – που προγραµµατίζεται να εκδοθεί στις
2.5.01.



25

την πρόταση ούτε σε αυτήν που διατυπώνεται, ενίοτε, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή θα
πρέπει να καταρτίζει, ή να αναθέτει σε άλλον οργανισµό να καταρτίσει σφαιρική επισκόπηση
της κατάστασης που επικρατεί στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κάθε χώρα,
σύµφωνα µε την πρακτική του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το δεύτερο µοντέλο το οποίο προτάθηκε αφορά τη δηµιουργία ‘φορέα υλοποίησης', που θα
συµµετέχει στον καθορισµό σχεδίων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό,
στην κατανοµή των πιστώσεων και στην παρακολούθηση της υλοποίησης. Η γενική
προσέγγιση της Επιτροπής για αυτό το θέµα περιγράφεται στην ανακοίνωσή της για την
ανάθεση καθηκόντων εκτός του οργάνου για τη διαχείριση των κοινοτικών προγραµµάτων23.
Περιλαµβάνει πρόταση θέσπισης κανονισµού του Συµβουλίου στον οποίο θα καθορίζεται το
καθεστώς των εκτελεστικών υπηρεσιών στις οποίες θα ανατεθούν ορισµένα καθήκοντα όσον
αφορά τη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σύσταση
ξεχωριστής υπηρεσίας εκτός της Υπηρεσίας Συνεργασίας- EuropeAid για την υποστήριξη
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού στις τρίτες χώρες θα έχει ως
αποτέλεσµα την υπονόµευση του βασικού σκοπού της ΕΠ∆Α∆ που συνίσταται στη
συµπλήρωση των βασικών κοινοτικών προγραµµάτων βοήθειας και στην υποστήριξη των
συγκεκριµένων στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα
επικεντρωθεί στην εφαρµογή βελτιωµένης προσέγγισης όσον αφορά την πολιτική
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εκδηµοκρατισµού που περιγράφεται στην παρούσα
ανακοίνωση και δεν θα προτείνει τη σύσταση νέου φορέα.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα ανακοίνωση υποδεικνύονται τρεις τρόποι µε τους οποίους η Επιτροπή δύναται
να διαδραµατίσει αποτελεσµατικότερο ρόλο κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της
ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό: µέσω της προώθησης
της συνοχής και της συνέπειας µεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και της ΕΚ· δίνοντας
µεγαλύτερη προτεραιότητα στους στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον
εκδηµοκρατισµό στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες και
"ενσωµατώνοντάς" τους στις σχέσεις αυτές, ειδικότερα, µέσω του πολιτικού διαλόγου και
της στρατηγική χρήσης των προγραµµάτων εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ και µέσω της
υιοθέτησης µίας περισσότερο επικεντρωµένης στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την
Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆).

Η Επιτροπή θα προωθήσει τη συνοχή και τη συνέπεια τόσο µεταξύ των δράσεων της ΕΕ που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των τριών πυλώνων της συνθήκης όσο και µεταξύ των δράσεων
της ΕΚ και των δράσεων των κρατών µελών. Ο διάλογος της Επιτροπής µε τρίτες χώρες
πρέπει να συνεχισθεί µε συνεπή και συνεκτικό τρόπο και να βασισθεί σε κανόνες και µέσα
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα που έχουν συµφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, ειδικότερα,
στους κανόνες και τα µέσα των Ηνωµένων Εθνών.Η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, τη
δυνατότητα πρότασης πολιτικών και πρωτοβουλιών υπέρ του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού σε άλλους τοµείς της κοινοτικής πολιτικής όπως το
εµπόριο, η µετανάστευση και το περιβάλλον, µεταξύ άλλων, µέσω της προώθησης της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει την κινητοποίηση όλων των µέσων κοινοτικής βοήθειας
για την επίτευξη των στόχων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον

23 COM (2000) 0788τελικό.
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εκδηµοκρατισµό. Τα έγγραφα εθνικής στρατηγικής, στα οποία πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στον εκδηµοκρατισµό, στο κράτος δικαίου και στη
χρηστή διακυβέρνηση θα αποτελέσουν το βασικό µέσο για την εξασφάλιση αυτής της
συνοχής, εκτός των άλλων, για το διάλογο της Επιτροπής µε τις χώρες εταίρους.

Η µελλοντική προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την ΕΠ∆Α∆ θα βασισθεί στον
καθορισµό περιορισµένου αριθµού θεµάτων προτεραιότητας και χωρών όπου θα
επικεντρώσει τις προσπάθειές της. Τα εν λόγω θέµατα προτεραιότητας και οι χώρες
επικέντρωσης της βοήθειας θα αποτελούν αντικείµενο ετήσιας αναθεώρησης σε συνεννόηση
µε τα κράτη µέλη, το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών. Οι µεταρρυθµίσεις που
πραγµατοποιούνται σε θέµατα διαχείρισης όσον αφορά την ΕΠ∆Α∆ θα συνεχισθούν,
προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερος βαθµός διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας και να
υπάρξουν µακροπρόθεσµες θετικές επιπτώσεις.

Η Επιτροπή προτίθεται να εφαρµόσει τις νέες αυτές στρατηγικές και δράσεις σε συνεργασία
µε το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών καθώς και µε
άλλους χορηγούς βοήθειας και διεθνείς οργανισµούς. Η σηµασία του διαλόγου και των
διαβουλεύσεων µε την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά την ενσωµάτωση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
ειδικότερα, στις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΚ δεν είναι δυνατόν να υπερεκτιµηθούν. Η
Επιτροπή θα επιδιώξει να εµβαθύνει αυτόν το διάλογο και να αυξήσει την
αποτελεσµατικότητά του, µεταξύ άλλων, µέσω του φόρουµ των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, αφενός, να συνεργάζεται µε τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο του
υφιστάµενου διαλόγου και των προγραµµάτων συνεργασίας. Τονίζοντας, στο πλαίσιο των
εθνικών στρατηγικών, τα προβλήµατα διακυβέρνησης σε διατοµεακό επίπεδο, είναι δυνατόν
να προωθήσει εσωτερικές µεταρρυθµίσεις καθώς και το σεβασµό των διεθνών συµφωνιών
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αφετέρου, είναι δυνατόν να ενισχύσει και να στηρίξει
την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να απαιτεί αλλαγές. Επίσης, η ΕΕ είναι δυνατόν να
επικεντρώσει τη στήριξή της σε ειδικά θέµατα καθώς και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες όχι
µόνο της βοήθειας που παρέχει αλλά και όλων των πολιτικών της για την προώθηση
ορισµένων δικαιωµάτων.

Την κύρια ευθύνη για τον εκδηµοκρατισµό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
φέρουν οι κυβερνήσεις. Ωστόσο, βάσει των στόχων που έχει θέσει στην παρούσα
ανακοίνωση, η Επιτροπή θα εξετάζει σε τακτά διαστήµατα κατά πόσον έχει συντελεσθεί
πρόοδος, καθώς και το βαθµό στον οποίο οι δράσεις της ΕΕ έχουν συµβάλει σε αυτήν και θα
υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. Κατάλογος αξόνων παρέµβασης που απορρέουν από την
παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 2.

Το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι εταίροι µε τους οποίους συνεργάζεται η
Επιτροπή για την προώθηση του σεβασµού ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
εκδηµοκρατισµού καλούνται να στηρίξουν την προσέγγιση που παρουσιάζεται στην παρούσα
ανακοίνωση και να συνεργασθούν µε την Επιτροπή για την υλοποίησή της.
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Παράρτηµα 1

Ρυθµίσεις διαλόγου µε γεωγραφικές περιοχές

[από το τµήµα 3.1.1]

Στις περιπτώσεις που έχει θεσµοθετηθεί, ο διάλογος λαµβάνει διάφορες µορφές. Ο διάλογος
µε τις προς ένταξη χώρες έχει προχωρήσει ιδιαιτέρως και βασίζεται στα "κριτήρια της
Κοπεγχάγης" που θεσπίσθηκαν το 1993από την ΕΕ εν όψει της προσχώρησης. Η Επιτροπή,
στις γνώµες που εξέδωσε για τις αιτήσεις προσχώρησης των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ24, ανέλυσε την κατάσταση στον τοµέα της δηµοκρατίας, του
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (αστικών, πολιτικών, οικονοµικών και
κοινωνικών). Οι γνώµες αυτές κάλυψαν επίσης το σεβασµό και την προστασία των
µειονοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων τους όσον αφορά τη διατήρηση της
πολιτιστικής τους ταυτότητας, την ίση µεταχείριση στην κοινωνική και οικονοµική ζωή και
την προστασία από την εχθρότητα του κυρίως πληθυσµού (και της αστυνοµίας ακόµη).
Σύµφωνα µε την προσέγγιση του προγράµµατος δράσης 2000,η Επιτροπή αξιολογεί (από το
1998) την πρόοδο που συντελείται όσον αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων
προσχώρησης, στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων για κάθε χώρα. Η προσέγγιση αυτή
εξασφαλίζει τη συνοχή µεταξύ των διαφόρων µέσων και θεσµικών οργάνων της ΕΕ καθώς
και το συντονισµό µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης
και ο ΟΑΣΕ. Οι χώρες που επιθυµούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
πρέπει µόνο να υποστηρίζουν αλλά και να εφαρµόζουν τις αρχές της δηµοκρατίας, του
κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (αστικών, πολιτικών, κοινωνικών,
οικονοµικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων) καθώς και το σεβασµό και την προστασία των
µειονοτήτων.

Για να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες να καλύψουν τις συγκεκριµένες αδυναµίες που
εντοπίζονται στις περιοδικές εκθέσεις, η Κοινότητα εγκαθιδρύει εταιρική σχέση για την
προσχώρηση µε κάθε υποψήφια χώρα. Στις εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση
καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι προϋποθέσεις αυτής της βοήθειας. Η προενταξιακή
αυτή στρατηγική, η οποία βασίζεται στην τακτική αξιολόγηση της προόδου που συντελείται
από τις υποψήφιες χώρες για την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης της Κοπεγχάγης
και στις εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση, περιλαµβανοµένης της στοχοθετηµένης
βοήθειας, οδήγησε σε θετικές εξελίξεις σε όλες τις υποψήφιες χώρες, ιδίως όσον αφορά τα
πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, ενθαρρύνεται η
ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως µέσω του 'ACCESS', ενός πολυκρατικού
προγράµµατος PHAREτο οποίο θα εκτελείται µέχρι το 2002.

Η ευρύτερη αυτή προσέγγιση κατέστησε δυνατή την προώθηση της συνοχής µεταξύ των
διαφόρων µέσων της ΕΕ, καθώς και µε άλλους οργανισµούς όπως ο ΟΑΣΕ. Η προσέγγιση
αυτή είχε θετικά αποτελέσµατα σε όλες τις υποψήφιες χώρες, µεταξύ άλλων, και όσον αφορά
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µειονότητες. Ωστόσο, οι Ροµ υφίστανται σε µεγάλο
βαθµό διακρίσεις. Στον τοµέα αυτό απαιτείται ακόµη η εντατικοποίηση των προσπαθειών.

24 15 Ιουλίου 1997 (Βουλγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,
Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία).
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Η Συµφωνία του Κοτονού µε τις χώρες ΑΚΕ25 στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετες συνιστώσες:
τον πολιτικό διάλογο, το εµπόριο και τις επενδύσεις, και την αναπτυξιακή συνεργασία. Στο
πλαίσιο αυτής της συµφωνίας, δίνεται πρωτίστως προτεραιότητα στην προώθηση της
ισότητας των φύλων, στην υποστήριξη της θεσµικής ανάπτυξης και στη βελτίωση των
δυνατοτήτων χρηστής διακυβέρνησης. Ο σεβασµός του συνόλου των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού των
θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου
και στη διαφανή και χρηστή διακυβέρνηση, αναφέρονται ρητά ως αναπόσπαστα τµήµατα της
αειφόρου ανάπτυξης.

Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους
δικαίου συνιστούν βασικές συνιστώσες της συµφωνίας. Για τις περιπτώσεις παράβασης
αυτών των συνιστωσών έχει καταρτισθεί νέα διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δίνει µεγαλύτερη
έµφαση στο εκάστοτε κράτος και παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διαδικασία
διαβουλεύσεων. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης - σοβαρών παραβάσεων µίας από τις
βασικές συνιστώσες – θα ληφθούν άµεσα τα κατάλληλα µέτρα.

Μία βασική καινοτοµία της συµφωνίας του Κοτονού συνίσταται στην αµοιβαία δέσµευση
όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση, που ορίζεται ως η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση
των ανθρωπίνων, φυσικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών πόρων για τους σκοπούς της
δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ
για το θέµα της χρηστής διακυβέρνησης οδήγησαν σε µία διττή προσέγγιση: αφενός,
δέσµευση για χρηστή διακυβέρνηση ως ουσιαστική και θετική συνιστώσα της συνεργασίας,
αντικείµενο τακτικού διαλόγου και τοµέα ενεργού στήριξης της Κοινότητας και, αφετέρου,
παραδοχή ότι οι διάφορες περιπτώσεις διαφθοράς, συµπεριλαµβανοµένης της δωροδοκίας
που έχει αποτέλεσµα αυτή τη διαφθορά, αποτελούν παράβαση αυτής της συνιστώσας και
απαιτούν τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος. Για την αντιµετώπιση αυτών
των περιπτώσεων έχει υιοθετηθεί συγκεκριµένη διαδικασία διαβουλεύσεων.

Ο διάλογος προορίζεται να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στη νέα εταιρική σχέση. Στη
συµφωνία αναφέρεται ρητά ότι θα διεξάγονται τακτικά, σε επίπεδο χωρών, από κοινού
εκτιµήσεις της προόδου που επιτυγχάνεται στον τοµέα του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής
διακυβέρνησης.

To άνοιγµα της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ σε µη κρατικούς φορείς αποτελεί µία άλλη
καινοτοµία της συµφωνίας του Κοτονού. Η νέα προσέγγιση υπερβαίνει τη µέχρι σήµερα
αποκτηθείσα εµπειρία όσον αφορά την αποκεντρωµένη συνεργασία. Αφορά την ενθάρρυνση
γνήσιου διαλόγου τόσο για τις αναπτυξιακές πολιτικές όσο και για τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ.
Επιπροσθέτως, η κοινωνία των πολιτών θα συµµετάσχει στον πολιτικό διάλογο και στην
αξιολόγηση των επιδόσεων των πολιτικών στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων των στρατηγικών
εθνικής στήριξης.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για τη συνέχεια της διάσκεψης κορυφής του Ρίο26 στην
οποία προτείνεται αναθεωρηµένη προσέγγιση για τις σχέσεις ΕΕ-Λατινικής Αµερικής,
θεώρησε την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως κύρια
προτεραιότητα στον πολιτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης λήψης νέων

25 Εικοσαετής συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και των 77 χωρών

της οµάδας χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφετέρου, που υπεγράφη στις 23
Ιουνίου 2000 - 13,5δισεκατοµµύρια EUR για την αρχική πενταετή περίοδο.

26 COM(2000) 670τελικό
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'θετικών' µέτρων για την ενίσχυση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους
δικαίου και των δηµοκρατικών πολιτικών συστηµάτων. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν
πρόταση διεξαγωγής φόρουµ συζητήσεων ΕΕ-Λατινικής Αµερικής /Καραϊβικής για την
προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε βάση τη θετική εµπειρία που
αποκτήθηκε στην Κεντρική Αµερική όπου συστάθηκε επιτροπή ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων, στο πλαίσιο του ∆ιαλόγου του San José,για τη συζήτηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Η οµάδα αυτή επιφορτίσθηκε µε την υποβολή έκθεσης µε συµπεράσµατα και
προτάσεις για την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ- Λατινικής
Αµερικής του 2002.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για τη "Νέα ώθηση στη διαδικασία της
Βαρκελώνης"27 ζητείται να δοθεί προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στη
δηµοκρατία, στη χρηστή διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου, στο πλαίσιο των σχέσεων της
Ευρώπης µε τις χώρες της Μεσογείου. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ότι τα θέµατα αυτά
θα πρέπει να εγείρονται τακτικά από την πλευρά της ΕΕ στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου
καθώς επίσης και κατά τις συζητήσεις µε άλλους εταίρους στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της
τρόικας, των συµβουλίων και των επιτροπών σύνδεσης µε στόχο τον καθορισµό µέτρων που
πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις για την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποτελεσµάτων στο
συγκεκριµένο τοµέα. Ο διάλογος αυτός θα ήταν δυνατόν να καταλήξει στη σύσταση µικτών
οµάδων εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε επίπεδο υπαλλήλων. Οι οµάδες αυτές θα
έχουν ως στόχο την επίτευξη συµφωνίας για ορισµένους συγκεκριµένους δείκτες αναφοράς
και αντικειµενικά κριτήρια τα οποία θα αποτελούν αντικείµενο επανεξέτασης στο πλαίσιο
των διαφόρων συµβουλίων σύνδεσης. Οι µεσογειακές χώρες εταίροι καλούνται, αν δεν το
έχουν ήδη πράξει, να προσχωρήσουν στις σχετικές διεθνείς συµφωνίες, συµβάσεις κλπ. για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα.

Όσον αφορά τις περιφερειακές οµάδες στην Ασία, η ΕΕ διατηρεί πολιτικό διάλογο µε τα µέλη
του Συνδέσµου των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), συµπεριλαµβανοµένων
των ετησίων υπουργικών διασκέψεων και συναντήσεων µε την Ένωση Περιφερειακής
Συνεργασίας της Νοτίου Ασίας (SAARC) σε επίπεδο τρόικας. Η πολιτική διάσταση των
Συνεδριάσεων Ασίας- Ευρώπης (ASEM) καθιστά επίσης δυνατή τη διεξαγωγή συζητήσεων
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Επιπροσθέτως, διεξάγονται πολιτικοί διάλογοι ad hocσε διµερή βάση µε µεµονωµένες χώρες
της Ασίας. Ωστόσο, ο διάλογος µε τις χώρες της Ασίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη
δηµοκρατία απαιτείται να ενισχυθεί περαιτέρω. Η ανακοίνωση για τις σχέσεις της ΕΕ µε την
Ασία, που θα εγκριθεί το 2001,αναµένεται να ασχοληθεί µε αυτό το θέµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει, από το 1997, ειδικό διάλογο µε την κυβέρνηση της Κίνας
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις της συνθήκης για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τη δηµοκρατία. Η αξιολόγηση αυτού του διαλόγου από την ΕΕ
δηµοσιοποιήθηκε προσφάτως28. ∆ιεξάγονται εξαµηνιαίες συναντήσεις σε επίπεδο
υπαλλήλων, οι οποίες συµπληρώνονται από σεµινάρια εµπειρογνωµόνων και σχέδια
συνεργασίας που αποσκοπούν στην προώθηση µεταξύ άλλων των δικαιωµάτων των γυναικών
και της δηµοκρατίας σε τοπικό επίπεδο. Εξετάζεται επί του παρόντος η σκοπιµότητα έναρξης
διαλόγου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας (Λ∆Κ) ο
οποίος θα επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα.

27 COM(2000) 497τελικό
28 Συµπεράσµατα του ΣΓΥ, 22.1.01.
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Η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και των ∆υτικών Βαλκανίων, (Αλβανία, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Κροατία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Ο∆Γ) και πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ)), υπόκειται επίσης σε πολιτικούς και
οικονοµικούς όρους. Οι όροι αυτοί εφαρµόζονται και στις πέντε χώρες και αποτελούν
κεντρικό στοιχείο της περιφερειακής προσέγγισης της ΕΕ, που αναπτύχθηκε προσφάτως στο
πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η οποία προσφέρει στις χώρες της
περιοχής τη δυνατότητα ενσωµάτωσης στις δοµές της ΕΕ. Πρωταρχική σηµασία δίνεται στη
συµµόρφωση µε τους όρους που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την προστασία των
µειονοτήτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και τις δηµοκρατικές αρχές. Για την ενίσχυση της
συµµετοχής αυτών των χωρών στη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η βοήθεια που
παρέχεται βάσει του κανονισµού που διέπει την Κοινοτική Συνδροµή για την
Ανασυγκρότηση, την Ανάπτυξη και τη Σταθεροποίηση (CARDS)αποσκοπεί στη δηµιουργία
θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου που θα υποστηρίζει, µεταξύ άλλων, τη δηµοκρατία, το
κράτος δικαίου καθώς και τα δικαιώµατα του ανθρώπου και των µειονοτήτων.
Συµπληρωµατικές δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΕΠ∆Α∆. Σε περιφερειακό
επίπεδο, η Κοινότητα συνεργάζεται στενά µε το Σύµφωνο Σταθερότητας για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Σύµφωνο αυτό θεσπίσθηκε το 1999 για το συντονισµό των
προσπαθειών των βασικών χορηγών βοήθειας στα Βαλκάνια και διαθέτει 'Οµάδα Εργασίας'
αφιερωµένη στην ανάπτυξη της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η ΕΕ έχει συνάψει συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) µε τις περισσότερες
χώρες στην περιφέρεια Tacis.Η ΣΕΣΣ µε τη Ρωσία, η οποία υπεγράφη το 1994,προβλέπει
αυξηµένο και θεσµοθετηµένο πολιτικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Τη συµφωνία αυτή
ακολούθησε, το 1999,η κοινή στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία η οποία καθορίζει ορισµένους
τοµείς προτεραιότητας όπως η εδραίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των
δηµοσίων θεσµών.Με την ίδια ευκαιρία, εγκρίθηκε κοινή στρατηγική για την Ουκρανία. Στη
στρατηγική αυτή ορίζεται ότι: “Η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της
δηµοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους
δικαίου” 29. Η πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη ΣΕΣΣ µε τη Λευκορωσία ανεστάλη το 1997
εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ
υιοθέτησε σταδιακή προσέγγιση που απαιτεί συγκεκριµένα την εκ νέου θέσπιση
δηµοκρατικών θεσµών στη Λευκορωσία. Στην περιοχή του Καυκάσου και της Κεντρικής
Ασίας, ΣΕΣΣ έχουν υπογραφεί µε την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία, το Καζακστάν,
το Κιργιζιστάν και το Ουζµπεκιστάν. Η στήριξη της ΕΚ για την προώθηση της ανάπτυξης
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας στα ΝΑΚ παρέχεται στο πλαίσιο του
προγράµµατος Tacisκαι της ΕΠ∆Α∆.

29 Κοινή Στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Ουκρανία (1999/877/ΚΕΠΠΑ) της 11.12.99,
ΕΕ αριθ. L331/1,της 23.12.99,Μέρος III, Συγκεκριµένες Πρωτοβουλίες, Σηµείο 50.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

I. Προώθηση µεγαλύτερης συνέπειας και συνοχής µεταξύ των δραστηριοτήτων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άλλων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών µελών

• Η Επιτροπή θα καταρτίσει στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µεταξύ των χωρών
και των περιφερειών η οποία θα είναι διαφανής, συνεπής και συνεκτική, θα αποφεύγει την
εφαρµογή δύο µέτρων και δύο σταθµών και θα χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέτρα.

• Η Επιτροπή θα προωθήσει τη συνοχή µεταξύ των οµάδων εργασίας του Συµβουλίου που
ενδιαφέρονται για θέµατα πολιτικής στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
εκδηµοκρατισµού και των επιτροπών που συµµετέχουν σε δραστηριότητες εξωτερικής
βοήθειας.

• Η Επιτροπή θα εντείνει τον υφιστάµενο διάλογο µε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προκειµένου να συµπεριλάβει τη συζήτηση για τις προτεραιότητες πολιτικής
και προγραµµατισµού που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό
(συµπεριλαµβανοµένης της ΕΠ∆Α∆).

• Η Επιτροπή θα συνεργασθεί µε την επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη
δηµοκρατία και, κατά περίπτωση, µε άλλες επιτροπές προκειµένου να αξιολογήσει τις
αναληφθείσες δράσεις και να προωθήσει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και των
εµπειριών.

• Οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις τρίτες χώρες θα συµπεριλαµβάνουν συστηµατικά
τη διµερή και κοινοτική βοήθεια για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό
στη διαδικασία συντονισµού της συνολικής βοήθειας της ΕΕ και θα προωθήσουν την
αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριών προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο βαθµός συνοχής
και συµπληρωµατικότητας.

• Η Επιτροπή θα προωθήσει τη συνοχή και θα επισηµάνει τυχόν ασυµφωνίες µεταξύ των
οµάδων εργασίας που δεικνύουν ενδιαφέρον σε θέµατα πολιτικής στον τοµέα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εκδηµοκρατισµού και των επιτροπών που συµµετέχουν σε
δραστηριότητες εξωτερικής βοήθειας.

• Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι κατά τη διαµόρφωση των κοινοτικών πολιτικών
αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις και µεγιστοποιούνται οι θετικές επιπτώσεις στα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα αναπτύξει µεθοδολογία που θα
βασίζεται στη διεθνή εµπειρία, ειδικότερα, όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των
φύλων.

• Η Επιτροπή θα συµπεριλάβει τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην πράσινη
βίβλο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που θα εγκριθεί τον Ιούνιο του 2001.

II. Ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού στον
διάλογο, στη βοήθεια και στις άλλες πολιτικές

α) ∆ιάλογος
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• Ο διάλογος της Επιτροπής µε τρίτες χώρες θα διεξαχθεί κατά συνεκτικό και συνεπή τρόπο
και θα βασισθεί σε κανόνες και µέσα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που έχουν συµφωνηθεί
σε διεθνές επίπεδο ,ειδικότερα, στους κανόνες και τα µέσα των Ηνωµένων Εθνών.

• Η Επιτροπή θα συµπεριλάβει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό στο
διάλογο που διεξάγει µε τις τρίτες χώρες, αν αυτό δεν συµβαίνει ήδη, και θα ασκήσει
πίεση γα τη συµπερίληψή τους σε άλλες µορφές διαλόγου (τρόικα κλπ.). Ο διάλογος θα
πρέπει να περιλαµβάνει θέµατα όπως η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, ο ρατσισµός και
η ξενοφοβία, µεταξύ άλλων, για τη δηµιουργία συνασπισµών και για την υποστήριξη των
θέσεων της ΕΕ σε διεθνή φόρουµ όπως τα Ηνωµένα Έθνη.

• Η Επιτροπή θα βασισθεί στις νέες εξελίξεις όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση και
τους δείκτες στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του εκδηµοκρατισµού και της
διακυβέρνησης προκειµένου να παρασχεθεί κατάλληλο πλαίσιο για τη διεξαγωγή διαλόγου
µε τις χώρες εταίρους και να εξασφαλισθεί συνεπώς η προώθηση της συνοχής και της
συνέπειας. Η Επιτροπή θα βασισθεί κυρίως στους δείκτες αξιολόγησης που έχουν γίνει
διεθνώς αποδεκτοί, όπως στους δείκτες που έχουν καθορισθεί από τη ∆ΟΕ, τον Οργανισµό
Ηνωµένων Εθνών και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η Επιτροπή θα προσφύγει στο διάλογο
για τον κοινό καθορισµό ορισµένων στόχων.

• Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει το διάλογο µε τις χώρες εταίρους για τα έγγραφα εθνικής
στρατηγικής και τα προγράµµατα βοήθειας προκειµένου να καθορισθεί ο τρόπος µε τον
οποίο τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ο εκδηµοκρατισµός µπορούν να ενισχυθούν και να
ενσωµατωθούν στα κοινοτικά προγράµµατα, µεταξύ άλλων, µέσω της κύρωσης των
συµφωνιών για τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου και της αποτελεσµατικής
εφαρµογής τους καθώς και της εφαρµογής των συστάσεων των Ηνωµένων Εθνών.

• Είναι σκόπιµη η διεύρυνση και η εµβάθυνση του διαλόγου µεταξύ της Επιτροπής και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προσφεύγοντας σε διάφορα κατάλληλα µέσα
όπως το διαδίκτυο και συµπεριλαµβάνοντας όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, πέραν
των ΜΚΟ που είναι αρµόδιες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η Επιτροπή οφείλει να
χρησιµοποιεί περισσότερο το διαδίκτυο µε στόχο την προώθηση του διαλόγου µε την
κοινωνία των πολιτών.

• Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών
στον πολιτικό διάλογο σε όλες τις περιοχές, σύµφωνα µε την προσέγγιση που έχουν ήδη
υιοθετήσει οι χώρες ΑΚΕ και η Mercosur, περιλαµβανοµένης της διευκόλυνσης του
διαλόγου και των ανταλλαγών απόψεων σε θέµατα πολιτικής και συνεργασίας σε τοπικό
επίπεδο µε την κοινωνία των πολιτών και τα κράτη µέλη.

• Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις του διαλόγου που διενεργεί και των σχετικών
δραστηριοτήτων καθώς και το βαθµό επίτευξης των στόχων τους και θα υποβάλει έκθεση
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη µέλη.

• Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των φόρουµ συζητήσεων των ΜΚΟ για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα και θα αναλάβει
διαβουλεύσεις µε τις ΜΚΟ, τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις
µελλοντικές ενέργειες. Με βάση αυτές τις διαβουλεύσεις, η Επιτροπή θα υποβάλει
συστάσεις στο Συµβούλιο σχετικά µε τα συγκεκριµένα φόρουµ, υποδεικνύοντας κυρίως
τον τρόπο µε τον οποίο αυτά θα µπορούσαν να συµβάλουν στην υλοποίηση της παρούσας
ανακοίνωσης.

β) Κοινοτικά προγράµµατα βοήθειας
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• Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει ως βάση για τη δράση της και τον πολιτικό διάλογο που
διεξάγει τα έγγραφα εθνικής στρατηγικής και θα εφαρµόσει τις κατευθυντήριες γραµµές
για τη συστηµατική κατάρτισή τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναλυθεί η
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του εκδηµοκρατισµού και του κράτους δικαίου
καθώς και να εξετασθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα εθνικά προγράµµατα κοινοτικής
βοήθειας και άλλα κοινοτικά µέσα όπως η ΕΠ∆Α∆ µπορούν να συµβάλουν στην
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού.

• Κατά την κατανοµή των χορηγήσεων ανά χώρα και κατά την αξιολόγηση των συµφωνιών
εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή θα επεκτείνει την προσέγγιση που ακολουθείται στο πλαίσιο
του ΕΤΑ και του MEDA σε όλα τα προγράµµατα συνεργασίας προκειµένου να
λαµβάνονται υπόψη τα θετικά αποτελέσµατα της υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων στον
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.

• Η Επιτροπή θα καταρτίσει µεθοδολογία αξιολόγησης των επιπτώσεων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στα σχέδια και προγράµµατα συνεργασίας προκειµένου να ελέγχει και να
ενισχύει τις θετικές επιπτώσεις των µεµονωµένων σχεδίων και προγραµµάτων στα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Η µεθοδολογία αυτή θα καταρτισθεί σε συνεννόηση µε άλλους
χορηγούς βοήθειας και λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της Επιτροπής στη διεξαγωγή
αξιολόγησης των σχετικών µε το περιβάλλον και το φύλο επιπτώσεων Κατά την
αξιολόγηση αυτή θα ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά, πολιτιστικά και κοινωνικά
δικαιώµατα.

• Η Επιτροπή θα υιοθετήσει συµµετοχική διαδικασία για το σχεδιασµό των προγραµµάτων
καθώς και για την αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχο και προώθηση των επιπτώσεων
των µεµονωµένων έργων και προγραµµάτων στα ανθρώπινα δικαιώµατα.

γ) Κατάρτιση

• Προβλέπεται η παροχή κατάρτισης στο προσωπικό της Επιτροπής, τόσο στην έδρα όσο και
στις αντιπροσωπείες, σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εκδηµοκρατισµού και
ενσωµάτωσης.

III. Υιοθέτηση µία περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆),
και τα κοινά σχέδια συνεργασίας µε τα Ηνωµένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισµούς

• Η Επιτροπή θα υιοθετήσει µεσοπρόθεσµη/ µακροπρόθεσµη στρατηγική για την ΕΠ∆Α∆
που εστιάζεται σε περιορισµένο αριθµό θεµάτων και επικεντρώνεται σε ορισµένες χώρες
επικέντρωσης της βοήθειας. Η στρατηγική αυτή πρόκειται να εγκριθεί κατόπιν
διαβουλεύσεων µε το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διεθνείς οργανισµούς και
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών/ ΜΚΟ και θα εφαρµοσθεί από το 2002και εφεξής.

• Κατά την εφαρµογή της ΕΠ∆Α∆ η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την προώθηση της ισότητας
των φύλων, των δικαιωµάτων των παιδιών και των ιθαγενών πληθυσµών, µέσω της
"ενσωµάτωσής" τους ως οριζόντια θέµατα σε όλα τα σχέδια.

• Όταν κρίνεται σκόπιµο και αποτελεσµατικό από την άποψη του κόστους, θα προωθηθεί η
περιφερειακή διάσταση των σχεδίων και η χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών.

• Κατά την κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων, τα θέµατα προτεραιότητας θα
αποτελούν αντικείµενο επανεξέτασης. Οι χώρες επικέντρωσης της βοήθειας θα
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επιλέγονται σε ετήσια βάση βάσει των εγγράφων εθνικής στρατηγικής/ εταιρικών σχέσεων
για την προσχώρηση και κατόπιν διαβουλεύσεων. Θα εξασφαλίζεται επίσης ένας βαθµός
ευελιξίας που θα επιτρέπει στην ΕΕ να ανταποκρίνεται σε έκτακτες και απρόβλεπτες
ανάγκες.

• Η Επιτροπή, κατά την κατάρτιση του ετησίου προγράµµατος, θα προβαίνει σε
διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ΜΚΟ.

• Είναι σκόπιµο να ληφθούν ενισχυµένα µέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της ΕΠ∆Α∆
και την αύξηση της διαφάνειάς της, µεταξύ άλλων µέσω της δηµοσίευσης εκθέσεων για τις
χρηµατοδοτούµενες δράσεις, της δηµοσίευσης κατευθυντήριων γραµµών για την επιλογή
των συγκεκριµένων έργων και την κατάρτιση τελειότερων δεικτών αξιολόγησης των
επιπτώσεων όσον αφορά την αξιολόγηση των έργων.

• Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των δράσεων που χρηµατοδοτεί η Κοινότητα
βάσει των κανονισµών 975και 976/99,που θα ολοκληρωθούν έως το 2002και θα εγκρίνει
κατάλληλες µελλοντικές προτάσεις πριν από τη λήξη ισχύος των κανονισµών 975/99και
976/99,ήτοι πριν από τις 31∆εκεµβρίου 2004.

• Η Επιτροπή θα διερευνήσει από κοινού µε άλλους βασικούς διεθνείς οργανισµούς που
ασχολούνται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό τρόπους εµβάθυνσης
της συνεργασίας και αύξησης της αποτελεσµατικότητάς της, µεταξύ άλλων, µέσω της
έγκρισης στρατηγικών και στόχων συνεργασίας.

• Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης της ΕΠ∆Α∆ για την υποστήριξη
των µηχανισµών των Ηνωµένων Εθνών που εµπίπτουν στις προτεραιότητες της ΕΚ καθώς
και σχεδίων ad hoc.
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Παράρτηµα 3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΑΛA Ασία και Λατινική Αµερική

ASEAN Σύνδεσµος των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας

ASEM Συνάντηση Ασίας - Ευρώπης

Γ∆Θ∆Α Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου

ΓΥΑΑ∆ Γραφείο (ΗΕ) του Ύπατου Αρµοστή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

∆ΕΕΣ ∆ιεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού

∆ιεθνές Ι∆ΕΒ ∆ιεθνές Ινστιτούτο για τη ∆ηµοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια

∆ΟΕ ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας

ECHO Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΣ Έγγραφο Εθνικής Στρατηγικής

ΕΚ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

EΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΕΤΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης

ΚΕΠΠΑ Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας

ΚΣΑΑΣ - CARDS Κοινοτική Συνδροµή για την Ανασυγκρότηση, την Ανάπτυξη και τη Σταθεροποίηση

Λ∆Κ Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας (Βόρειος Κορέα)

MEDA Μεσογειακές Χώρες

ΜΕΚ Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΝΑΚ Νέα Ανεξάρτητα Κράτη

ΟΑΣΕ Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Ο∆∆Α Οικουµενική διακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου

ΟΗΕ Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών

ΟΟΣΑ Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

PHARE Σχέδιο δράσης για συντονισµένη βοήθεια στην Πολωνία και την Ουγγαρία

SAARC Ένωση Νοτίου Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία

ΣΓΠ Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων

ΣΓΥ Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων

ΣΕΕ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΕΚ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Tacis Τεχνική βοήθεια στην Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων Χωρών

Χώρες ΑΚΕ Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

DQC
subsequent paragraph is empty
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