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H ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΑΪΚΗΣ ΕΝ ΣΗΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ Ι ΞΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ

Η στρατηγική δέσ ευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Να καταπολε ηθεί συνολικά η τρο οκρατία ε παράλληλο σεβασ ό των ανθρωπίνων δικαιω άτων,
και να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη, επιτρέποντας έτσι στους πολίτες της να ζουν
σε ια περιοχή ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
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H αντιτρο οκρατική στρατηγική της ΕΕ καλύπτει τέσσερις το είς
δράσης στα πλαίσια της στρατηγικής δέσ ευσής της:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ
Να καταπολε ηθεί συνολικά η τρο οκρατία ε παράλληλο σεβασ ό των ανθρωπίνων δικαιω άτων και
να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη, επιτρέποντας έτσι στους πολίτες της να ζουν σε ία περιοχή
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρόληψη της στροφής
προς την τρο οκρατία
ε την αντι ετώπιση των
θε ελιακών παραγόντων
και αιτίων που οδηγούν
στη ριζοσπαστικοποίηση
και τη στρατολόγηση,
στην Ευρώπη και διεθνώς

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστασία του κοινού και
των υποδο ών και είωση
της τρωτότητάς ας σε
επιθέσεις,
περιλα βανο ένου έσω
της βελτίωσης της
ασφάλειας των συνόρων,
των εταφορών και των
υποδο ών ζωτικής
ση ασίας
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ΚΑΤΑ Ι ΞΗ
ιενέργεια ερευνών για
τρο οκράτες και καταδίωξή
τους στο εσωτερικό των
ευρωπαϊκών συνόρων και
πέραν αυτών παρε πόδιση
των σχεδίων, των ταξιδιών
και των επικοινωνιών τους
παρακώλυση των δικτύων
υποστήριξης διακοπή της
χρη ατοδότησης και της
πρόσβασης σε υλικά για τη
διενέργεια επιθέσεων, και
προσαγωγή των
τρο οκρατών στη δικαιοσύνη

ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ
Προετοι ασία ας, ε
πνεύ α αλληλεγγύης, για
τη διαχείριση και την
ελαχιστοποίηση των
συνεπειών από
τρο οκρατικές επιθέσεις,
ε τη βελτίωση των
ικανοτήτων αντι ετώπισής
τους τα επακόλουθα, ο
συντονισ ός της
αντίδρασης και η
αντι ετώπιση των
αναγκών των θυ άτων
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Τα κράτη έλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την καταπολέ ηση της τρο οκρατίας, και η ΕΕ
πορεί να προσφέρει προστιθέ ενη αξία ε τέσσερις κυρίως τρόπους

Η ΕΥΡ ΠΑΪΚΗ ΕΝ ΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Χρήση των βέλτιστων
πρακτικών, και ανταλλαγή
γνώσεων και ε πειριών
προκει ένου να
βελτιωθούν οι εθνικές
ικανότητες για την
πρόληψη, την προστασία,
την καταδίωξη και την
αντίδραση στην
τρο οκρατία,
συ περιλα βανο ένου
έσω της βελτίωσης της
συγκέντρωσης και
ανάλυσης γενικών και
ειδικών πληροφοριών

ΙΕΥΚΟΛΥΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΥΡ ΠΑΪΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Συνεργασία για την ασφαλή
ανταλλαγή πληροφοριών
εταξύ κρατών ελών και
θεσ ικών οργάνων.
η ιουργία και αξιολόγηση
ηχανισ ών που να
διευκολύνουν τη
συνεργασία
συ περιλα βανο ένης της
συνεργασίας εταξύ
αστυνο ικών και
δικαστικών αρχών, ε τη
θέσπιση νο οθεσίας
εφόσον είναι αναγκαίο και
σκόπι ο.

Εξασφάλιση σε επίπεδο
ΕΕ της ικανότητας
κατανόησης και λήψης
συλλογικών έτρων
πολιτικής αντίδρασης σε
τρο οκρατικές απειλές,
και καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση της
ικανότητας των οργάνων
της ΕΕ
περιλα βανο ένης της
Ευρωπόλ, της
EUROJUST, της
Υπηρεσίας ιαχείρισης
των Συνόρων, του MIC
και του Κέντρου
Επιχειρήσεων (SITCEN)

ΠΡΟ Θ ΝΤΑΣ ΤΗ
ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Συνεργασία ε άλλους
πέραν της ΕΕ, ιδίως ε τα
Ηνω ένα Έθνη, άλλους
διεθνείς οργανισ ούς και
βασικές τρίτες χώρες, ε
στόχο την ε βάθυνση της
διεθνούς κοινής
αντίληψης, τη δη ιουργία
ικανότητας και την
ενίσχυση της
αντιτρο οκρατικής
συνεργασίας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

14469/4/05 REV 4

ΚΑΤΑ Ι ΞΗ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ

ΓΓ/ακι
DG H2

4

EL

Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώκει τους στόχους της ε δη οκρατικό και υπεύθυνο
τρόπο.
Ο πολιτικός έλεγχος της Στρατηγικής και η τακτική παρακολούθησή της θα είναι
βασικής ση ασίας:

ΕΥΡ ΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΑΛΟΓΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΥΡCΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ G ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνάντηση ια φορά ανά Προεδρία για τη διασφάλιση της διοργανικής διακυβέρνησης

Παρακολούθηση από την ΕΜΑ της προόδου όσον αφορά τη Στρατηγική
ε τακτική παρακολούθηση των επό ενων ενεργειών και ενη έρωση
από τον Συντονιστή Αντιτρο οκρατικής ράσης και την Επιτροπή

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Η ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΑBΙ ΞΗ

ΑΝΤΙBΡΑΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ BΕΣΜΕΥΣΗ
Να καταπολε ηθεί συνολικά η τρο οκρατία συνολικά ε παράλληλο σεβασ ό των
ανθρωπίνων δικαιω άτων, και να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη, επιτρέποντας έτσι στους
πολίτες της να ζουν σε ια περιοχή ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ΕΙΣΑΓ ΓΗ
1.

Η τρο$οκρατία αποτελεί απειλή για όλα τα κράτη και όλους τους λαούς. Συνιστά σοβαρή
απειλή για την ασφάλειά $ας, για τις αξίες των δη$οκρατικών κοινωνιών $ας και για τα
δικαιώ$ατα και τις ελευθερίες των πολιτών $ας, ιδίως καθώς στοχεύει αδιακρίτως αθώους
ανθρώπους. Η τρο$οκρατία είναι εγκλη$ατική και αδικαιολόγητη υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες.

2.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν ολοένα και πιο ανοικτό χώρο δραστηριοτήτων, στο
οποίο οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας είναι αλληλένδετες. Είναι ένας
χώρος αυξανό$ενης αλληλεξάρτησης, που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων,
ιδεών, τεχνολογιών και πόρων. Είναι ένα περιβάλλον του οποίου κάνουν κατάχρηση οι
τρο$οκράτες προκει$ένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Στο πλαίσιο αυτό, για την
καταπολέ$ηση της τρο$οκρατίας είναι απαραίτητη η συντονισ$ένη και συλλογική ευρωπαϊκή
δράση $ε πνεύ$α αλληλεγγύης.

3.

Οι τέσσερις πυλώνες της αντιτρο$οκρατικής στρατηγικής της ΕΕ N πρόληψη, προστασία,
καταδίωξη και αντίδραση N συνιστούν $ια συνολική και αναλογική αντίδραση στη διεθνή
τρο$οκρατική απειλή. Η Στρατηγική απαιτεί προσπάθεια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο για τη $είωση της τρο$οκρατικής απειλής και της τρωτότητάς $ας σε επιθέσεις. Η
Στρατηγική καθορίζει τους στόχους $ας για την πρόληψη της στρατολόγησης νέων
τρο$οκρατών, για τη βελτίωση της προστασίας δυνητικών στόχων, για τη διενέργεια ερευνών
για $έλη των υφιστα$ένων δικτύων και καταδίωξή τους και για τη βελτίωση της ικανότητάς
$ας για αντίδραση και αντι$ετώπιση των συνεπειών από τρο$οκρατικές επιθέσεις. Η
Στρατηγική αυτή προχωρά στην επό$ενη φάση του προγρά$$ατος εργασιών που
καθορίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συ$βούλιο του Μαρτίου 2004 ως αποτέλεσ$α των βο$βιστικών
επιθέσεων στη Μαδρίτη.
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4.

Κοινό οριζόντιο ση$είο και στους τέσσερις πυλώνες της Στρατηγικής της Ένωσης αποτελεί ο
ρόλος της Ένωσης ανά τον κόσ$ο. Όπως καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Ασφαλείας, $ε την εξωτερική δράση της η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλα$βάνει την ευθύνη να
συ$βάλει στην παγκόσ$ια ασφάλεια και στην οικοδό$ηση ενός ασφαλέστερου κόσ$ου.
Ενεργώντας δια $έσου και σε συνεργασία $ε τα Ηνω$ένα Έθνη και άλλους διεθνείς ή
περιφερειακούς οργανισ$ούς, η ΕΕ θα εργασθεί για την επίτευξη διεθνούς κοινής αντίληψης
και για την προώθηση διεθνών προτύπων για την καταπολέ$ηση της τρο$οκρατίας. Η ΕΕ θα
προωθήσει τις προσπάθειες στα Ηνω$ένα Έθνη για την ανάπτυξη $ιας συνολικής
στρατηγικής για την καταπολέ$ηση της τρο$οκρατίας. Η συνέχιση της αντι$ετώπισης της
αντιτρο$οκρατίας ως υψηλής προτεραιότητας στον διάλογο $ε βασικές χώρες εταίρους,
περιλα$βανο$ένων των ΗΠΑ, θα αποτελέσει επίσης κεντρικό $έρος της ευρωπαϊκής
προσέγγισης.

5.

%εδο$ένου ότι η ση$ερινή διεθνής τρο$οκρατική απειλή επηρεάζει και έχει τις ρίζες της σε
πολλά $έρη του κόσ$ου έξω από την ΕΕ, θα είναι ζωτικής ση$ασίας η συνεργασία $ε τρίτες
χώρες προτεραιότητας και η παροχή βοήθειας σε αυτές, συ$περιλα$βανο$ένης της Βόρειας
Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τέλος, στοιχεία καίριας
ση$ασίας της Στρατηγικής, θα είναι η προσπάθεια για την επίλυση συγκρούσεων και για την
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της δη$οκρατίας, ως $έρος του διαλόγου και της
συ$$αχίας $εταξύ πολιτισ$ών και θρησκευτικών δογ$άτων, ώστε να αντι$ετωπιστούν τα
κίνητρα και οι διαρθρωτικοί παράγοντες που ενισχύουν την ριζοσπαστικοποίηση.

ΠΡΟΛΗΨΗ
6.

Προκει$ένου να προληφθεί η στροφή ατό$ων προς την τρο$οκρατία και να ανακοπεί η
ε$φάνιση νέας γενιάς τρο$οκρατών, η ΕΕ συ$φώνησε για $ια συνολική στρατηγική και
πρόγρα$$α δράσης για την καταπολέ$ηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης
στην τρο$οκρατία. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στην καταπολέ$ηση της
ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης σε τρο$οκρατικές ο$άδες όπως η Αλ Κάιντα
και οι ο$άδες τις οποίες ε$πνέει, δεδο$ένου ότι ο τύπος αυτός τρο$οκρατίας αντιπροσωπεύει
σή$ερα την κυριότερη απειλή για την Ένωση ως σύνολο.

7.

Η τρο$οκρατία δεν $πορεί ποτέ να δικαιολογηθεί. %εν $πορούν να υπάρχουν δικαιολογίες ή
ατι$ωρησία για τρο$οκρατικές πράξεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων,
ανεξάρτητα από πεποιθήσεις, δεν αποδέχεται τις εξτρε$ιστικές ιδεολογίες. Ακό$η και $εταξύ
των ολιγάριθ$ων εκείνων ατό$ων που τις αποδέχονται, λίγοι $όνον από αυτούς στρέφονται
τελικά στην τρο$οκρατία. Η απόφαση για ανά$ιξη σε τρο$οκρατικές δραστηριότητες
ποικίλλει από άτο$ο σε άτο$ο, $ολονότι τα κίνητρα για $ια τέτοια απόφαση είναι συχνά
παρό$οια. Πρέπει να προσδιορίσου$ε και να καταπολε$ήσου$ε τις $εθόδους, την
προπαγάνδα και τις συνθήκες υπό τις οποίες ορισ$ένα άτο$α στρέφονται στην τρο$οκρατία.
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8.

Το έργο της καταπολέ$ησης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στην
τρο$οκρατία εναπόκειται κατά πρώτον και κύριο στα κράτη $έλη, σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Vστόσο, η προσπάθεια της ΕΕ στον το$έα αυτόν, περιλα$βανο$ένης της
συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, $πορεί να παράσχει ένα ση$αντικό πλαίσιο που να
βοηθήσει τον συντονισ$ό των εθνικών πολιτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον
καθορισ$ό ορθών πρακτικών. Αλλά η αντι$ετώπιση αυτής της πρόκλησης υπερβαίνει τις
δυνά$εις των κυβερνήσεων $όνων τους, και θα απαιτήσει την πλήρη συ$$ετοχή των
πληθυσ$ών στην Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη.

9.

Υπάρχουν πρακτικά βή$ατα τα οποία ένα άτο$ο πρέπει να κάνει ώστε να ανα$ιχθεί σε
τρο$οκρατικές δραστηριότητες. Η δυνατότητα κάποιου να θέτει τις ιδέες του σε εφαρ$ογή
έχει ενισχυθεί σε $εγάλο βαθ$ό από την παγκοσ$ιοποίηση: η ευκολία στην πραγ$ατοποίηση
ταξιδιών, στη $εταφορά χρη$άτων και στην επικοινωνία N συ$περιλα$βανο$ένου $έσω του
%ιαδικτύου N συνεπάγονται ευχερέστερη πρόσβαση σε ριζοσπαστικές ιδέες και κατάρτιση.
Πρέπει να στοχεύου$ε αυτές τις συ$περιφορές, π.χ. $έσω της τοπικής αστυνό$ευσης και της
παρακολούθησης ταξιδιών σε ζώνες συγκρούσεων. Χρειαζό$αστε επίσης την παρακώλυση
αυτής της συ$περιφοράς, $ε τον περιορισ$ό των δραστηριοτήτων των ατό$ων εκείνων που
διαδρα$ατίζουν ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση, $ε την πρόληψη της πρόσβασης στην
εκπαίδευση τρο$οκρατών, $ε τη δη$ιουργία ισχυρού νο$ικού πλαισίου ώστε να
προλα$βάνεται η υποκίνηση τέτοιων δραστηριοτήτων και η στρατολόγηση, και $ε την
εξέταση τρόπων ώστε να παρε$ποδίζεται η στρατολόγηση τρο$οκρατών $έσω του
%ιαδικτύου.

10.

Η διάδοση $ιας ιδιαίτερης και εξτρε$ιστικής αντίληψης για τον κόσ$ο οδηγεί ορισ$ένα
άτο$α στο να εξετάζουν και να δικαιολογούν τη βία. Για παράδειγ$α, στα πλαίσια του πλέον
πρόσφατου κύ$ατος τρο$οκρατίας, ο πυρήνας του προβλή$ατος έγκειται στη
διαστρεβλωτική προπαγάνδα $ε την οποία οι ανά τον κόσ$ο συγκρούσεις παρουσιάζονται ως
υποτιθέ$ενη απόδειξη της σύγκρουσης $εταξύ της %ύσης και του Ισλά$. Προκει$ένου να
αντι$ετωπιστούν αυτά τα προβλή$ατα, θα πρέπει να εξασφαλίσου$ε ότι οι φωνές της
$ετριοπαθούς κοινής γνώ$ης θα επικρατήσουν έναντι εκείνων του εξτρε$ισ$ού, $ε τη
δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών ο$άδων που
απορρίπτουν τις ιδέες των τρο$οκρατών και των εξτρε$ιστών που υποκινούν τη βία. Και θα
πρέπει να αρθρώσου$ε και να $εταφέρου$ε το $ήνυ$ά $ας $ε αποτελεσ$ατικότερο τρόπο
ώστε να αλλάξει η αντίληψη για τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα πρέπει επίσης
να εξασφαλίσου$ε ότι οι πολιτικές $ας δεν θα ενεργούν διχαστικά. Τούτο θα βοηθηθεί από
την ανάπτυξη $ιας φρασεολογίας $η φορτισ$ένης συναισθη$ατικά.
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11.

Υπάρχουν ορισ$ένες κοινωνικές συνθήκες οι οποίες $πορούν να δη$ιουργήσουν ένα
περιβάλλον το οποίο να διευκολύνει τη ριζοσπαστικοποίηση ορισ$ένων ατό$ων. Οι συνθήκες
αυτές περιλα$βάνουν την κακή ή αυταρχική διακυβέρνηση, τον ταχύ αλλά ανεξέλεγκτο
εκσυγχρονισ$ό, και την έλλειψη πολιτικών ή οικονο$ικών προοπτικών και εκπαιδευτικών
δυνατοτήτων. Στο εσωτερικό της Ένωσης οι παράγοντες αυτοί δεν είναι γενικά παρόντες,
αλλά σε $ε$ονω$ένα τ$ή$ατα του πληθυσ$ού ενδέχεται να υπάρχουν. Για να
αντι$ετωπίσου$ε τούτο, θα πρέπει εκτός της Ένωσης να προωθήσου$ε $ε $εγαλύτερη
αποφασιστικότητα τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώ$ατα, τη δη$οκρατία
καθώς επίσης και την εκπαίδευση και την οικονο$ική ευη$ερία, και να ενεργοποιηθού$ε για
την επίλυση συγκρούσεων. Επίσης θα πρέπει να στοχεύου$ε στην αντι$ετώπιση των
ανισοτήτων και των διακρίσεων εκεί όπου αυτές υπάρχουν και στην προώθηση του
διαπολιτισ$ικού διαλόγου και της $ακροπρόθεσ$ης ενσω$άτωσης εφόσον χρειάζεται.

12.

Η ριζοσπαστικοποίηση και η στρατολόγηση αποτελούν διεθνές φαινό$ενο. Πολλά είναι
εκείνα που $πορού$ε να κάνου$ε $ε τους υπερπόντιους εταίρους $ας ώστε να τους
βοηθήσου$ε στην καταπολέ$ηση της ριζοσπαστικοποίησης, συ$περιλα$βανο$ένου $έσω
προγρα$$άτων συνεργασίας $ε τρίτες χώρες και βοήθειας προς αυτές και $έσω της
συνεργασίας στα πλαίσια διεθνών οργανισ$ών.

13.

Βασικές προτεραιότητες για την «Πρόληψη» είναι:
Η ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων $ε στόχο τις προβλη$ατικές συ$περιφορές και
την αντι$ετώπισή τους, και ιδίως της κατάχρησης του %ιαδικτύου,
Η αντι$ετώπιση της υποκίνησης και στρατολόγησης σε βασικής ση$ασίας είδη
περιβάλλοντος, όπως για παράδειγ$α τις φυλακές και τους τόπους θρησκευτικής
εκπαίδευσης ή λατρείας, ιδίως $έσω της εφαρ$ογής νο$οθεσίας για τον
χαρακτηρισ$ό αυτών των συ$περιφορών ως εγκλη$άτων,
Η ανάπτυξη ενη$ερωτικής και επικοινωνιακής στρατηγικής ώστε να επεξηγούνται
καλύτερα οι πολιτικές της ΕΕ,
Η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της δη$οκρατίας, της εκπαίδευσης και
της οικονο$ικής ευη$ερίας $έσω προγρα$$άτων παροχής βοήθειας από την
Κοινότητα και τα κράτη $έλη,
Η ανάπτυξη διαπολιτισ$ικού διαλόγου εντός και εκτός της Ένωσης,
Η ανάπτυξη φρασεολογίας $η συναισθη$ατικά φορτισ$ένης για τη συζήτηση αυτών
των θε$άτων,
Η συνέχιση της έρευνας και η ανταλλαγή αναλύσεων και ε$πειριών για την πρόοδο
της εκ $έρους $ας κατανόησης αυτών των προβλη$άτων και για την ανάπτυξη
πολιτικών αντίδρασης.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
14.

Η προστασία αποτελεί βασικό τ$ή$α της αντιτρο$οκρατικής στρατηγικής $ας. Πρέπει να
ενισχύσου$ε την ά$υνα σε βασικούς στόχους, καθιστώντας τους στόχους λιγότερο
ευάλωτους σε επιθέσεις καθώς επίσης και $ειώνοντας τις επιπτώσεις που θα συνεπάγεται $ια
επίθεση.

15.

Μολονότι τα κράτη $έλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη βελτίωση της προστασίας των
βασικών στόχων, η αλληλεξάρτηση της συνοριακής ασφάλειας, των $εταφορών και άλλων
διασυνοριακών υποδο$ών απαιτούν την ανάληψη αποτελεσ$ατικής συλλογικής δράσης της
ΕΕ. Σε το$είς όπου υφίστανται καθεστώτα ασφαλείας σε ενωσιακό επίπεδο, όπως είναι η
ασφάλεια των συνόρων και των $εταφορών, η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως έχουν
διαδρα$ατίσει ση$αντικό ρόλο για την αναβάθ$ιση των προτύπων ασφαλείας. Η περαιτέρω
συνεργασία $εταξύ των κρατών $ελών, $ε την παροχή στήριξης από τα ευρωπαϊκά θεσ$ικά
όργανα, θα δη$ιουργήσει ένα ση$αντικό πλαίσιο $έσα στο οποίο τα κράτη $έλη θα $πορούν
να συντονίζουν τις πολιτικές τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά $ε τα $έτρα
αντίδρασης που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο, να καθορίζουν ορθές πρακτικές και να
συνεργάζονται για την ανάπτυξη νέων ιδεών.

16.

Χρειαζό$αστε να ενισχύσου$ε την προστασία των εξωτερικών συνόρων $ας ώστε να
καταστεί δυσχερέστερο για γνωστούς τρο$οκράτες ή υπόπτους τρο$οκρατίας να εισέρχονται
ή να δρουν στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις τόσο για τη
συγκέντρωση όσο και για την ανταλλαγή δεδο$ένων για τους επιβάτες, και η προσθήκη
βιο$ετρικών πληροφοριών στα έγγραφα ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, θα
αυξήσουν την αποτελεσ$ατικότητα των ελέγχων στα σύνορά $ας και θα αυξήσουν το
αίσθη$α ασφαλείας των πολιτών $ας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία %ιαχείρισης των Συνόρων
(FRONTEX) θα έχει έναν ρόλο να διαδρα$ατίσει στην παροχή αξιολόγησης κινδύνων ως
$έρος των προσπάθειας για την ενίσχυση των ελέγχων και της εποπτείας στα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ. Η δη$ιουργία του Συστή$ατος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και η
δεύτερη γενεά του Συστή$ατος Πληροφοριών Σένγκεν θα εξασφαλίσουν στις αρχές $ας τη
δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και πρόσβασης σε αυτές καθώς και, εν ανάγκη, τη
δυνατότητα άρνησης εισόδου στο χώρο του Σένγκεν.

17.

Πρέπει επίσης να εργαστού$ε συλλογικά για την αναβάθ$ιση των προτύπων ασφαλείας στις
$εταφορές. Πρέπει να ενισχύσου$ε την προστασία των αερολι$ένων και των θαλάσσιων
λι$ένων και τους κανόνες ασφαλείας των αεροσκαφών για την αποτροπή τρο$οκρατικών
επιθέσεων, καθώς και να αντι$ετωπίσου$ε τα τρωτά ση$εία στις εγχώριες και τις υπερπόντιες
$εταφορές. Τα $έτρα αυτά θα αναπτυχθούν $ε συνδυασ$ό ειδικών αξιολογήσεων της απειλής
και της τρωτότητας, $ε την εφαρ$ογή της συ$φωνη$ένης νο$οθεσίας της ΕΕ για την
ασφάλεια στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες $εταφορές, και $ε την επίτευξη συ$φωνίας για
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$ια αναθεωρη$ένη νο$οθεσία της ΕΕ σχετικά $ε την ασφάλεια στις αεροπορικές $εταφορές.
Υπάρχει επίσης πεδίο για τη συνεργασία ώστε να αυξηθεί η οδική και η σιδηροδρο$ική
ασφάλεια. Για τη στήριξη της προσπάθειας σε όλους αυτούς τους το$είς, η πολιτική έρευνας
και ανάπτυξης της ΕΕ, συ$περιλα$βανο$ένων των προγρα$$άτων Ε&Α της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να περιλα$βάνουν έρευνα για τις πτυχές ασφαλείας
που συνδέονται $ε την τρο$οκρατία.
18.

Η $είωση της τρωτότητας των ζωτικής ση$ασίας υποδο$ών στην Ευρώπη απέναντι σε υλικές
ή ηλεκτρονικές επιθέσεις είναι καίριας ση$ασίας. Για την περαιτέρω ενίσχυση της
προστασίας $ας, συ$φωνήσα$ε να καταρτίσου$ε ένα πρόγρα$$α εργασιών $ε στόχο τη
βελτίωση της προστασίας των υποδο$ών ζωτικής ση$ασίας στην Ευρώπη. Θα συνεχίσου$ε
να εργαζό$αστε για τον σκοπό αυτόν, αναπτύσσοντας $ια προσέγγιση περί επικινδυνότητας
που να αναγνωρίζει την απειλή από την τρο$οκρατία ως προτεραιότητα.

19.

Πρέπει επίσης να εξασφαλίσου$ε ότι η συλλογική $ας προσπάθεια, και ιδίως οι ερευνητικές
προσπάθειες της ΕΕ, θα συ$βάλουν στην ανάπτυξη $εθοδολογιών για την προστασία χώρων
όπου συγκεντρώνονται πλήθη και άλλων ευάλωτων στόχων, από επιθέσεις.

20.

Σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να συνεργαστού$ε $ε εταίρους και $ε διεθνείς οργανισ$ούς για
την ασφάλεια των $εταφορών και για τη $η διάδοση πυρηνικών, ακτινοβόλων, βιολογικών
και χη$ικών υλικών και φορητών όπλων και ελαφρού οπλισ$ού, καθώς και για την παροχή
τεχνικής συνδρο$ής για προστατευτική διασφάλιση σε τρίτες χώρες προτεραιότητας ως
συστατικό στοιχείο των ευρύτερων προγρα$$άτων $ας τεχνικής βοήθειας.

21.

Βασικές προτεραιότητες για την «Προστασία» είναι:
Η πραγ$ατοποίηση βελτιώσεων για την ασφάλεια των διαβατηρίων της ΕΕ $έσω
της εισαγωγής των βιο$ετρικών δεδο$ένων,
Η δη$ιουργία του Συστή$ατος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και της
δεύτερης γενεάς του Συστή$ατος Πληροφοριών Σένγκεν (SISII),
Η $έσω της Υπηρεσίας %ιαχείρισης των Συνόρων (FRONTEX) αποτελεσ$ατική
ανάλυση κινδύνων για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,
Η εφαρ$ογή συ$φωνη$ένων κοινών προτύπων για την ασφάλεια της πολιτικής
αεροπορίας, των λι$ένων και των θαλάσσιων $εταφορών,
Η επίτευξη συ$φωνίας για ένα ευρωπαϊκό πρόγρα$$α για την προστασία των
υποδο$ών ζωτικής ση$ασίας,
Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και σε
κοινοτικό επίπεδο.
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ΚΑΤΑBΙ ΞΗ

22.

Θα προχωρήσου$ε σε περαιτέρω ενίσχυση και υλοποίηση των δεσ$εύσεών $ας για την
παρακώλυση των τρο$οκρατικών δραστηριοτήτων και για την καταδίωξη των τρο$οκρατών
και πέραν των εσωτερικών συνόρων. Στόχοι $ας είναι η παρε$πόδιση των σχεδίων των
τρο$οκρατών, η παρακώλυση των δικτύων τους και των δραστηριοτήτων των στρατολόγων
στην τρο$οκρατία, η αποκοπή της χρη$ατοδότησης των τρο$οκρατών και της πρόσβασής
τους σε υλικά για την πραγ$ατοποίηση επιθέσεων, καθώς και η προσαγωγή τους στη
δικαιοσύνη $ε παράλληλο σεβασ$ό των ανθρωπίνων δικαιω$άτων και του διεθνούς δικαίου.

23.

Όπως συ$φωνήθηκε στο Πρόγρα$$α της Χάγης, τα κράτη $έλη, παράλληλα $ε τη διατήρηση
της εθνικής ασφάλειας θα εστιάζουν επίσης την προσοχή στην ασφάλεια της Ένωσης ως
συνόλου. Η Ένωση θα στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών $ελών για την παρακώλυση των
τρο$οκρατών ενθαρρύνοντας την $εταξύ τους ανταλλαγή γενικών και ειδικών πληροφοριών,
παρέχοντας κοινές αναλύσεις για την απειλή και ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνεργασία
για την επιβολή του νό$ου.

24.

Σε εθνικό επίπεδο οι αρ$όδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία $έσα για τη
συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και για τη διενέργεια ερευνών για τρο$οκράτες και
την καταδίωξή τους, και τα κράτη $έλη θα πρέπει να αναπροσαρ$όζουν όπου χρειάζεται την
πολιτική τους αντίδραση και τις νο$οθετικές τους διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό κοινός $ας
στόχος είναι η παρακολούθηση της εφαρ$ογής και η πλήρης συνεκτί$ηση των συστάσεων
που έχουν προσδιοριστεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από ο$οτί$ους της ΕΕ. Τα κράτη
$έλη θα υποβάλουν αργότερα εκθέσεις σχετικά $ε τους τρόπους $ε τους οποίους βελτίωσαν
τις εθνικές τους ικανότητες και $ηχανισ$ούς υπό το πρίσ$α αυτών των συστάσεων.

25.

Η ανάπτυξη $ιας κοινής κατανόησης της απειλής είναι θε$ελιώδους ση$ασίας για την
ανάπτυξη κοινών πολιτικών αντίδρασης στην απειλή. Με την πραγ$ατοποίηση εκτι$ήσεων
από το Κέντρο Επιχειρήσεων (SITCEN), βάσει των συνεισφορών των υπηρεσιών εθνικής
ασφαλείας και των υπηρεσιών πληροφοριών και της Ευρωπόλ, θα πρέπει να συνεχίσουν να
λα$βάνονται ενη$ερω$ένες αποφάσεις για όλο το φάσ$α των πολιτικών της ΕΕ.
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26.

Ορισ$ένα $έσα όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλ$α Σύλληψης αποδεικνύονται ση$αντικά εργαλεία
για τη διενέργεια ερευνών για τρο$οκράτες και την καταδίωξή τους πέραν των εσωτερικών
συνόρων. Θα πρέπει τώρα να δοθεί προτεραιότητα σε άλλα πρακτικά $έτρα ώστε να τεθεί σε
πρακτική εφαρ$ογή η βασική αρχή της α$οιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων.
Βασικής ση$ασίας $έτρο είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλ$α Συγκέντρωσης Αποδεικτικών
Στοιχείων, το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη $έλη να λα$βάνουν αποδεικτικά στοιχεία από
άλλες χώρες στην ΕΕ για τη σύλληψη τρο$οκρατών. Τα κράτη $έλη θα πρέπει επίσης να
βελτιώσουν περαιτέρω την πρακτική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών $εταξύ
αστυνο$ικών και δικαστικών αρχών, ιδίως $εταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συσταθούν, όπου χρειάζεται, κοινές ο$άδες έρευνας για τις
διασυνοριακές έρευνες. Η αξιολόγηση της εφαρ$ογής των νο$οθετικών $έτρων θα είναι
ση$αντική και θα δώσει πληροφορίες για τις περαιτέρω εργασίες, τα δε κράτη $έλη θα πρέπει
να εξασφαλίσουν την εφαρ$ογή των συ$φωνη$ένων νο$οθετικών $έτρων καθώς επίσης και
την επικύρωση των σχετικών διεθνών συνθηκών και συ$βάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η
κατάλληλη νο$οθετική αντίδραση στην απειλή.

27.

Για τη $ετάβαση από $ια ad hoc σε $ια συστη$ατική αστυνο$ική συνεργασία, ένα ση$αντικό
βή$α θα είναι η ανάπτυξη και πρακτική εφαρ$ογή της αρχής της διαθεσι$ότητας στις
πληροφορίες για την επιβολή του νό$ου. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη νέων συστη$άτων
τεχνολογιών των πληροφοριών όπως είναι το Σύστη$α Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και η
επό$ενη γενεά του Συστή$ατος Πληροφοριών Σένγκεν, παράλληλα $ε την προστασία των
δεδο$ένων που θα παρέχουν, θα πρέπει να παρέχουν και βελτιω$ένη πρόσβαση στις αρχές
εκείνες που είναι υπεύθυνες για την εσωτερική ασφάλεια, διευρύνοντας έτσι τη βάση
πληροφοριών που είναι στη διάθεσή τους. Θα πρέπει επίσης να $ελετηθεί η ανάπτυξη κοινών
προσεγγίσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά $ε πιθανούς τρο$οκράτες και
σχετικά $ε άτο$α που έχουν εκτοπισθεί για εγκλή$ατα σχετικά $ε την τρο$οκρατία.

28.

Θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται από τους τρο$οκράτες τα $έσα $ε τα οποία εξαπολύουν
επιθέσεις, είτε α$έσως (π.χ. όπλα και εκρηκτικά) είτε ε$$έσως (π.χ. πλαστά έγγραφα που
επιτρέπουν ταξίδια και δια$ονή χωρίς τον εντοπισ$ό τους). Η ικανότητά τους να
επικοινωνούν και να σχεδιάζουν ενέργειες χωρίς να εντοπίζονται θα πρέπει να ε$ποδιστεί $ε
$έτρα όπως η διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδο$ένων. Πρέπει επίσης να τους αφαιρούνται
στο $έτρο του δυνατού οι ευκαιρίες που προσφέρονται $ε τις δυνατότητες του %ιαδικτύου να
επικοινωνούν και να διαδίδουν τεχνική ε$πειρογνω$οσύνη σχετικά $ε την τρο$οκρατία.
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29.

Η δη$ιουργία εχθρικού περιβάλλοντος για την ανάληψη δραστηριοτήτων από τρο$οκράτες
προϋποθέτει επίσης την καταπολέ$ηση της χρη$ατοδότησης της τρο$οκρατίας. Η ΕΕ έχει
ήδη θεσπίσει διατάξεις για τη δέσ$ευση των περιουσιακών στοιχείων των τρο$οκρατών. Το
επό$ενο στάδιο είναι η εφαρ$ογή νο$οθεσίας σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά $ε το ξέπλυ$α
χρή$ατος και τις (ηλεκτρονικές) $εταφορές $ετρητών, και η επίτευξη συ$φωνίας για βή$ατα
$ε στόχο την παρε$πόδιση της $εταφοράς χρη$άτων από τρο$οκράτες. Επιπροσθέτως, η
αντι$ετώπιση των καταχρήσεων στον $η κερδοσκοπικό το$έα της οικονο$ίας παρα$ένει $ια
προτεραιότητα. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσου$ε ότι η διενέργεια ερευνών στο
χρη$ατοοικονο$ικό το$έα θα αποτελεί αναπόσπαστο $έρος όλων των ερευνών για την
τρο$οκρατία. Τα $έτρα αυτά καθώς και άλλα τα οποία βασίζονται στις συστάσεις της
%ιεθνούς Ο$άδας Χρη$ατοοικονο$ικής %ράσης, αποτελούν $έρος της συνολικής
στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέ$ηση της χρη$ατοδότησης της τρο$οκρατίας. Επί του
παρόντος $άλιστα διεξάγεται επανεξέταση των επιδόσεων της ΕΕ στον το$έα της
καταπολέ$ησης της χρη$ατοδότησης της τρο$οκρατίας ώστε να εξασφαλιστεί η
επικαιροποιη$ένη προσέγγιση του προβλή$ατος.

30.

Μεγάλο $έρος των αιτίων της τρο$οκρατικής απειλής στην Ευρώπη βρίσκεται έξω από την
ΕΕ. Vς εκ τούτου η «καταδίωξη» πρέπει να έχει παγκόσ$ια διάσταση. Η ΕΕ θα εργαστεί
προκει$ένου να ενισχυθεί η κοινή διεθνής αντίληψη $έσω των Ηνω$ένων Εθνών και άλλων
διεθνών οργανισ$ών και $έσω του διαλόγου και των συ$φωνιών (που περιλα$βάνουν
αντιτρο$οκρατικές ρήτρες) $ε βασικούς εταίρους, και θα εργαστεί για την επίτευξη
συ$φωνίας για $ια συνολική σύ$βαση των ΗΕ κατά της τρο$οκρατίας. Θα παρασχεθεί
βοήθεια σε χώρες προτεραιότητας ώστε να βοηθηθούν για να θεσπίσουν και να εφαρ$όσουν
τους αναγκαίους $ηχανισ$ούς για την παρακώλυση της τρο$οκρατίας, σε συντονισ$ό $ε το
έργο άλλων δωρητών.

31.

Βασικές προτεραιότητες για την «Καταδίωξη» είναι:
Η ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων καταπολέ$ησης της τρο$οκρατίας, υπό το
πρίσ$α των συστάσεων που έχουν γίνει στην αξιολόγηση από τους ο$οτί$ους όσον
αφορά τις εθνικές αντιτρο$οκρατικές ρυθ$ίσεις,
Η πλήρης αξιοποίηση της Ευρωπόλ και της EUROJUST ώστε να διευκολυνθεί η
αστυνο$ική και δικαστική συνεργασία, και η συνέχιση της ενσω$άτωσης της
αξιολόγησης των απειλών από το Κέντρο Επιχειρήσεων (SITCEN) στη
δια$όρφωση της αντιτρο$οκρατικής πολιτικής,
Η περαιτέρω προώθηση της α$οιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων,
συ$περιλα$βανο$ένου $ε την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Εντάλ$ατος
Συγκέντρωσης Αποδεικτικών Στοιχείων,
Η εξασφάλιση της πλήρους εφαρ$ογής και αξιολόγησης της ισχύουσας νο$οθεσίας
καθώς επίσης και η επικύρωση των σχετικών διεθνών συνθηκών και συ$βάσεων,
Η ανάπτυξη της αρχής της διαθεσι$ότητας των πληροφοριών για την επιβολή του
νό$ου,
Η αντι$ετώπιση της πρόσβασης των τρο$οκρατών σε όπλα και εκρηκτικά, από τα
συστατικά για αυτοσχέδια εκρηκτικά ως τα πυρηνικά, ακτινοβόλα, βιολογικά και
χη$ικά υλικά,
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Η αντι$ετώπιση της χρη$ατοδότησης των τρο$οκρατών, συ$περιλα$βανο$ένου $ε την
εφαρ$ογή συ$φωνη$ένης νο$οθεσίας, η καταβολή προσπαθειών για την πρόληψη των
καταχρήσεων του $η κερδοσκοπικού το$έα, και η επανεξέταση των συνολικών
επιδόσεων της ΕΕ στον το$έα αυτόν,
Η παροχή τεχνικής συνδρο$ής για την ενίσχυση της ικανότητας των τρίτων χωρών
προτεραιότητας.
ΑΝΤΙBΡΑΣΗ
32.

%εν $πορού$ε να εξαλείψου$ε τελείως τον κίνδυνο τρο$οκρατικών απειλών. Πρέπει να
εί$αστε σε θέση να αντι$ετωπίζου$ε επιθέσεις όταν αυτές συ$βαίνουν, αναγνωρίζοντας ότι
οι επιθέσεις $πορούν να έχουν επιπτώσεις και πέραν των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η
αντίδραση σε ένα συ$βάν θα είναι συχνά παρό$οια ανεξαρτήτως του αν το συ$βάν αυτό έχει
φυσικά ή τεχνολογικά αίτια ή οφείλεται σε άνθρωποH ως εκ τούτου τα υφιστά$ενα συστή$ατα
αντίδρασης για την αντι$ετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές $πορούν
επίσης να χρησι$οποιηθούν για την ελάφρυνση των επιπτώσεων στους πολίτες από $ια
τρο$οκρατική επίθεση. Κατά την αντίδρασή $ας σε τέτοια συ$βάντα θα πρέπει να γίνεται
πλήρης χρήση των υφιστα$ένων δο$ών, συ$περιλα$βανο$ένου του Μηχανισ$ού Πολιτικής
Προστασίας, τις οποίες η ΕΕ ανέπτυξε για να αντιδράσει σε άλλες $είζονος ση$ασία
ευρωπαϊκές και διεθνείς κρίσεις, και θα συντονίζεται $ε τη δράση άλλων ενεχο$ένων διεθνών
οργανισ$ών.

33.

Στην περίπτωση γεγονότος $ε διασυνοριακές επιπτώσεις θα υφίσταται ανάγκη για ταχεία
ανταλλαγή πληροφοριών επιχειρησιακής και πολιτικής φύσεως, συντονισ$ό των $έσων
ενη$έρωσης και α$οιβαία επιχειρησιακή στήριξη $ε όλα τα διαθέσι$α $έσα,
περιλα$βανο$ένων των στρατιωτικών $έσων. Η ικανότητα της ΕΕ να αναλα$βάνει
συνεκτική ή συλλογική δράση θα είναι επίσης καίριας ση$ασίας για $ια αποτελεσ$ατική
αντίδραση. Η ανάπτυξη ρυθ$ίσεων για συντονισ$ό της ΕΕ σε περίπτωση κρίσης, $ε την
υποστήριξη των αναγκαίων επιχειρησιακών διαδικασιών, θα βοηθήσει στη συνεκτικότητα της
αντίδρασης της ΕΕ σε τρο$οκρατικές επιθέσεις.

34.

Τα κράτη $έλη έχουν τον ηγετικό ρόλο στην πραγ$ατοποίηση της έκτακτης αντίδρασης σε
τρο$οκρατικό συ$βάν στο έδαφός τους. Vστόσο, παρα$ένει η ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι η
ΕΕ συλλογικά, $ε τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσ$ικών οργάνων συ$περιλα$βανο$ένης της
Επιτροπής, έχει την ικανότητα να αντιδρά $ε αλληλεγγύη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
οι οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν τα $έσα ενός $ε$ονω$ένου κράτους $έλους και οι οποίες
θα $πορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για το σύνολο της Ένωσης. Για να
εξασφαλιστεί τούτο, είναι ση$αντική η επανεξέταση και αναθεώρηση του ση$ερινού
πλαισίου α$οιβαίας υποστήριξης, ήτοι του κοινοτικού $ηχανισ$ού πολιτικής προστασίας.
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35.

Η ανάπτυξη προσέγγισης βάσει των κινδύνων για την αξιολόγηση της ικανότητας N $ε
εστίαση της προσοχής στην προετοι$ασία για τα συ$βάντα εκείνα τα οποία κρίνονται τα
πλέον πιθανά να συ$βούν και τα οποία θα $πορούσαν να έχουν τις $εγαλύτερες επιπτώσεις N
θα επιτρέψει στα κράτη $έλη να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για αντίδραση σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Η κοινή βάση δεδο$ένων της ΕΕ στην οποία απαριθ$ούνται οι πόροι και
τα $έσα $ε τα οποία τα κράτη $έλη θα $πορούσαν να συ$βάλουν για την αντι$ετώπιση
τέτοιων γεγονότων σε άλλα κράτη $έλη ή σε υπερπόντιες περιοχές συ$πληρώνει αυτό το
έργο.

36.

Η αλληλεγγύη, η παροχή βοήθειας και η παροχή αποζη$ιώσεων στα θύ$ατα της
τρο$οκρατίας και στις οικογένειές τους συνιστά αναπόσπαστο $έρος της αντίδρασης στην
τρο$οκρατία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη $έλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη
χορήγηση της κατάλληλης αποζη$ίωσης στα θύ$ατα. Με την ανταλλαγή των βέλτιστων
πρακτικών για τις εθνικές ρυθ$ίσεις, και την ανάπτυξη επαφών $εταξύ των εθνικών ενώσεων
των θυ$άτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει στην ΕΕ να προβεί σε βή$ατα για
ενίσχυση της στήριξης που παρέχεται σε εκείνους που υποφέρουν περισσότερο από
τρο$οκρατικές επιθέσεις.

37.

Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ανάγκη για την παροχή βοήθειας στους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες
χώρες και για την προστασία και συνδρο$ή στους στρατιωτικούς και $η στρατιωτικούς
$ηχανισ$ούς $ας για τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να
εξασφαλίσου$ε ότι το έργο $ας για την αντίδραση σε καταστροφές θα συντονίζεται στενά $ε
το σχετικό έργο σε διεθνείς οργανισ$ούς και ιδίως στα Ηνω$ένα Έθνη. Τέλος, η τεχνική
βοήθεια που παρέχεται από την ΕΕ σε τρίτες χώρες προτεραιότητας θα πρέπει να αποτελέσει
παράγοντα συνδρο$ής για τη διαχείριση των συνεπειών των τρο$οκρατικών επιθέσεων.

38.

Βασικές προτεραιότητες για την «Αντίδραση» είναι:
Η συ$φωνία για ρυθ$ίσεις συντονισ$ού της ΕΕ σε περίπτωση κρίσεων και για της
διαδικασίες επιχειρησιακής στήριξης αυτών,
Η αναθεώρηση της νο$οθεσίας σχετικά $ε τον κοινοτικό $ηχανισ$ό πολιτικής
προστασίας,
Η ανάπτυξη της αξιολόγησης κινδύνων ως εργαλείου για την ενη$έρωση σχετικά $ε
τη δη$ιουργία ικανοτήτων αντίδρασης σε επίθεση,
Η βελτίωση του συντονισ$ού $ε διεθνείς οργανισ$ούς για τη διαχείριση της
αντίδρασης σε τρο$οκρατικές επιθέσεις και της καταστροφές,
Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ανάπτυξη προσεγγίσεων σχετικά $ε την
παροχή συνδρο$ής στα θύ$ατα της τρο$οκρατίας και στις οικογένειές τους.

14469/4/05 REV 4

ΓΓ/ακι
DG H2

16

EL

BΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

39.

Το Ευρωπαϊκό Συ$βούλιο θα επανεξετάζει τις προόδους όσον αφορά τη Στρατηγική κάθε έξι
$ήνες.

40.

Μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε Προεδρίας και πριν από την επανεξέταση της προόδου από
το Ευρωπαϊκό Συ$βούλιο, θα πραγ$ατοποιείται Πολιτικός %ιάλογος Υψηλού Επιπέδου για
την Αντιτρο$οκρατία, $ε από κοινού συ$$ετοχή του Συ$βουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να καθίσταται δυνατό για τα τρία θεσ$ικά όργανα
να εξετάζουν από κοινού τις σχετικές προόδους και να προωθούν τη διαφάνεια και την
ισορροπία στην προσέγγιση από την ΕΕ.

41.

Η Στρατηγική αυτή θα συ$πληρωθεί $ε λεπτο$ερές πρόγρα$$α δράσης $ε την απαρίθ$ηση
όλων των κατάλληλων $έτρων στα πλαίσια των τεσσάρων το$έων της στρατηγικής. Τούτο
θα επιτρέπει τη λεπτο$ερή και σε τακτική βάση παρακολούθηση της προόδου από την
Επιτροπή των Μόνι$ων Αντιπροσώπων, $ε τακτική παρακολούθηση των επό$ενων
ενεργειών και ενη$έρωση από τον Συντονιστή Αντιτρο$οκρατικής %ράσης και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

_____________
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