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Θέμα : Αναθεωρημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Εισαγωγή

Η τρέχουσα στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που διαμορφώθηκε από το 

Συμβούλιο βάσει κοινών προτάσεων του Γενικού Γραμματέα/ Ύπατου Εκπροσώπου και της 

Επιτροπής, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης/17ης Δεκεμβρίου 20041, καλύπτει δε 

και τους τρεις πυλώνες της ΕΕ. Στην τελευταία έκθεση2 εφαρμογής του Συντονιστή 

Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ αναφέρεται ότι έχουν εκτελεσθεί όλες σχεδόν οι δράσεις που 

περιλαμβάνει η τρέχουσα στρατηγική. Οι δράσεις που δεν έχουν εκτελεσθεί ακόμη ή ευρίσκονται 

στο στάδιο της εκτέλεσης απαριθμούνται στο τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες προκειμένου 
να ενισχυθούν οι ικανότητες καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ, έχουν 
θεσπισθεί διάφορες νομικές πράξεις και έχουν δρομολογηθεί δράσεις σε επίπεδο ΕΕ. Η τάση αυτή έχει 
επιβραδυνθεί την τελευταία διετία, κατά την οποία παρατηρείται μικρότερη ορμή όσον αφορά την 
ανάπτυξη νέων ιδεών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρέπει ωστόσο να συνεχισθούν οι προσπάθειες για να εμποδίζεται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
και να ελέγχεται η χρήση από τους φερόμενους ως τρομοκράτες των δικών τους χρηματοδοτικών 
πόρων. Έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή νομοθεσία της ΕΕ, αλλά διαρκώς συχνότερα επιβάλλεται η 
ανάληψη ευρύτερων δράσεων μη νομοθετικού χαρακτήρα, λ.χ. μέτρων διαφάνειας, ώστε να παρέχονται 
στα κράτη μέλη τα κατάλληλα εργαλεία για την πρόληψη και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχισθούν και να ενισχυθούν οι 
εργασίες για τη βελτίωση των τρόπων δέσμευσης και δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων που 
συνδέονται με την τρομοκρατία και των προϊόντων του εγκλήματος καθώς και για την καθιέρωση 
κοινών στοιχειωδών προτύπων κατάρτισης για τους οικονομικούς ερευνητές και την προώθηση 
αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) σε επίπεδο 
ΕΕ και με τρίτες χώρες.

Καθώς γίνονται αυστηρότεροι οι έλεγχοι στην Ευρώπη, οι τρομοκράτες θα επιδιώξουν να 
χρησιμοποιήσουν (νέους) διαύλους όπου οι ρυθμίσεις ή η παρακολούθηση είναι οι πλέον χαλαρές. Οι 
απειλές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μεταβάλλονται διαρκώς και διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ πελατών, δικαστηρίων, προϊόντων, διαύλων παράδοσης καθώς και με την πάροδο του χρόνου. 
Αυτό σημαίνει ότι η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να είναι εξίσου 
ευέλικτη με τους ίδιους τους τρομοκράτες. Επομένως, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει αυξημένη προσοχή στη 
διεθνή διάσταση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

H νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
αποβλέπουν σε διαφορετικούς εγκληματικούς σκοπούς και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς 
στην ταυτοποίηση και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενδέχεται 
να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εκτός εάν
συμπληρωθούν με πρόσθετες πληροφορίες. Θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία ενημέρωσης και 
παροχής πληροφοριών σχετικά με ζητήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από μέρους των 
υπηρεσιών ειδικών πληροφοριών και ασφάλειας. Εν προκειμένω οι FIU, οι αρχές επιβολής του νόμου, 
οι υπηρεσίες ειδικών πληροφοριών και ασφάλειας και οργανώσεις όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Προεδρία και την 
Επιτροπή, καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτή την αναθεωρημένη στρατηγική η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
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Ανασκόπηση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας

Κατά την περίοδο εφαρμογής της τρέχουσας στρατηγικής έχουν θεσπισθεί διάφορες νομικές 
πράξεις προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες σαράντα συστάσεις και εννέα ειδικές 
συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας στη νομοθεσία της ΕΕ. Η FATF επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση των συστάσεών της 
και τον από κοινού καθορισμό των τρόπων εφαρμογής τους. Η εφαρμογή από όλα τα μέλη της 
FATF και τα μέλη των παρεμφερούς τύπου περιφερειακών φορέων αξιολογείται τακτικά. Από την 
άποψη αυτή έχει σημασία μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή από τα κράτη μέλη και 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διαμόρφωση ενωσιακής προσέγγισης. Οι 
σημαντικότερες πράξεις είναι οι εξής : 

1. Οδηγία 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος (τρίτη οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CTF). Καλύπτει τις περισσότερες από τις 
σαράντα συστάσεις της FATF και ορισμένες από τις εννέα ειδικές συστάσεις της FATF (SR).

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που 
συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών. Εφαρμόζει την SR VII της FATF για τις 
ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών.

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που 
εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα - εφαρμόζει την SR IX της FATF για τους 
μεταφορείς μετρητών.

4. Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, δηλ. «οδηγία περί 
υπηρεσιών πληρωμών». Σε συνδυασμό με την τρίτη οδηγία για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εφαρμόζει την SR VI της FATF 
σχετικά με τα εναλλακτικά συστήματα αποστολής χρημάτων.

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη δέσμευση των κεφαλαίων των υπόπτων για 
τρομοκρατικές πράξεις, ο οποίος σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 για 
την επιβολή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Al Qaida και των ταλιμπάν, 
εφαρμόζει μέρος της SR ΙΙΙ της FATF για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 
τρομοκρατών.

Οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις, μολονότι δεν συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, έχουν επίσης σημασία για την πρόληψη και την καταπολέμησή της :

6. Πρωτόκολλο του 2001 της Σύμβασης του 2000 για την παροχή αμοιβαίας δικαστικής 
συνδρομής.

7. Απόφαση-πλαίσιο σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος.
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8. Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα.

9. Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη 

συνεργασία μεταξύ FIU.

Τα πορίσματα των εκθέσεων εφαρμογής της Επιτροπής όσον αφορά τις εν λόγω νομοθετικές 

πράξεις θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τις μελλοντικές δραστηριότητες, ιδίως προκειμένου να 

ενισχυθεί η επιχειρησιακή συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών.

Η μελλοντική πορεία

1. Παρακολούθηση της εφαρμογής

Η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει ως στόχο την πρόληψη επιθέσεων 

και την δίωξη των ατόμων που σχεδιάζουν να τις εκτελέσουν. Η ΕΕ, δυσχεραίνοντας τη χρήση των 

μέσων και πόρων που διαθέτουν οι τρομοκράτες προς εκπλήρωση των προθέσεών τους, 

προστατεύει κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τους πολίτες της. Τα δε 

χρηματοοικονομικά μέσα, χρησιμοποιούμενα προνοητικά, αποδεικνύονται άκρως τελεσφόρα για 

τον εντοπισμό τρομοκρατικών δικτύων και την ανάπτυξη της ανταλλαγής αντιτρομοκρατικών

πληροφοριών. Η θέσπιση της προαναφερόμενης νομοθεσίας και των κανονισμών για τη δέσμευση 

περιουσιακών στοιχείων1 αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το δεύτερο βήμα 

είναι η εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής από τα κράτη μέλη, ιδίως σε πρακτικό 

επίπεδο. Η παρακολούθηση αποτελεί σημαντικό καθήκον και η σχετική πρόοδος θα 

περιλαμβάνεται στις εξαμηνιαίες εκθέσεις του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ. Θα 

μπορούσαν να δημιουργηθούν και/ή να βελτιωθούν ανεπίσημα και/ή επίσημα φόρα για την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δυσχερειών κατά την εφαρμογή των διάφορων νομικών 

πράξεων της ΕΕ. Εφόσον απαιτείται θα πρέπει να εξετασθούν προτάσεις για τη βελτίωση της 

ισχύουσας νομοθεσίας.

  
1 Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 και 881/2002 του Συμβουλίου.
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Πέρα από την παρακολούθηση της εφαρμογής των πράξεων της ΕΕ, επιβάλλεται να δοθεί προσοχή 

στην εφαρμογή άλλων σχετικών διεθνών πράξεων, λ.χ. της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των Συμβάσεων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων που 

προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για 

την πρόληψη της τρομοκρατίας. Οι εμπειρίες και τα εμπόδια σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν 

να συμβάλλουν στην επίλυση ανάλογων προβλημάτων σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη που δεν 

έχουν επικυρώσει ακόμη αυτές τις σημαντικές διεθνείς συμβάσεις ενθαρρύνονται να εξετάσουν την 

επικύρωσή τους το συντομότερο δυνατόν.

2. Εκτίμηση απειλών

Επιπλέον είναι σημαντικό να αναλύει η ΕΕ και να προβλέπει τις νέες τάσεις και μεθόδους που 

ενδέχεται να απαιτούν τη θέσπιση νέων νομοθετικών πράξεων ή την δρομολόγηση κοινών 

δράσεων. Έχει πρωταρχική σημασία να πραγματοποιείται τακτικά ανάλυση απειλών από τη SitCen 

και την ΕΥΡΩΠΟΛ όσον αφορά τις απειλές και τις τάσεις που διαπιστώνονται στο πλαίσιο της ΕΕ 

και σε διεθνές επίπεδο. Επιβάλλεται βαθύτερη γνώση των μεταβαλλόμενων απειλών και τάσεων 

και οι προσπάθειες της ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν αναλόγως. Ο καθορισμός δράσεων 

προτεραιότητας θα πρέπει να βασίζεται στη μελλοντική εκτίμηση απειλών της Ευρωπόλ όσον 

αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς και σε ανάλογες εκτιμήσεις της SitCen.

3. Νέες εξελίξεις

3.1. Εναλλακτικά συστήματα αποστολής χρημάτων

Τα εναλλακτικά συστήματα αποστολής χρημάτων αποτελούν σημαντικό στοιχείο προς εξέταση 

κατά την πρόληψη και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα εναλλακτικά 

συστήματα αποστολής χρημάτων είναι υπηρεσίες που λειτουργούν συνήθως εκτός του 

παραδοσιακού χρηματοοικονομικού τομέα, οι οποίες επιτρέπουν τη μεταφορά αξιών ή κεφαλαίων 

από ένα γεωγραφικό τόπο σε άλλο. Στην ειδική σύσταση VI της FATF και το ερμηνευτικό 

σημείωμά της καθορίζονται λεπτομερώς οι απαιτήσεις εφαρμογής. Τα εν λόγω συστήματα έχουν 

συχνά δεσμούς με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και συνεπώς περιγράφονται με 

διαφορετικούς όρους. Μπορούν να αναφερθούν, λ.χ., οι όροι hawala, hundi και black market peso 

exchange. 
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Μολονότι τα συστήματα αυτά εξυπηρετούν απολύτως θεμιτούς σκοπούς, είναι επίσης δυνατόν να 
προσφέρουν στις εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις την ευκαιρία να μεταφέρουν 
κεφάλαια κατά εικονικό τρόπο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης. Τα εν λόγω συστήματα 
διευκολύνουν τη μεταφορά χρημάτων από τους μετανάστες εργαζόμενους στους συγγενείς τους 
στις χώρες προέλευσής τους. Θα πρέπει συνεπώς να επιτευχθεί κάποια ισορροπία ανάμεσα στη 
διασφάλιση της νόμιμης χρήσης των συστημάτων και την καταπολέμηση της κατάχρησής τους 
προς το σκοπό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Με τη θέσπιση της οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών το Νοέμβριο του 2007 μια σημαντική ειδική 
σύσταση της FATF (SR VI) - εναλλακτικά συστήματα αποστολής χρημάτων - μεταφέρθηκε 
πλήρως σε επίπεδο ΕΕ, προβλέποντας προληπτικά μέτρα όπως η αδειοδότηση και η εγγραφή, 
απαιτήσεις όσον αφορά την ταυτοποίηση των πελατών, τήρηση αρχείων, αναφορά των ύποπτων 
συναλλαγών και κυρώσεις.

Η οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη την 1η Νοεμβρίου 2009. Η 
ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη έχει πρωταρχική σημασία για την πρόληψη 
της κατάχρησης των υπηρεσιών αποστολής χρημάτων από δυνητικούς χρηματοδότες της 
τρομοκρατίας. Προσδοκάται ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα διευκόλυνε τη βαθμιαία 
μετάβαση των υπηρεσιών αυτών από την ανεπίσημη οικονομία στον επίσημο τομέα. Θα ήταν 
χρήσιμο να διερευνηθούν η ανάγκη και η δυνατότητα εκπόνησης πρακτικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

3.2. Νέες μέθοδοι πληρωμής
Εμφανίζονται παγκοσμίως νέες μέθοδοι πληρωμής (λ.χ. προπληρωμένες κάρτες, συστήματα 
πληρωμών μέσω του Διαδικτύου, πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, συστήματα που βασίζονται 
στην ανταλλαγή ψηφιακών πολύτιμων μετάλλων). Η FATF εκτίμησε μεταξύ άλλων τον ευάλωτο 
χαρακτήρα τους όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι προς το παρόν οι 
τρέχουσες συστάσεις και ειδικές συστάσεις της FATF παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση για 
την αντιμετώπιση του ευάλωτου χαρακτήρα αυτών των νέων μεθόδων πληρωμής. 

Εκτιμάται επιπλέον ότι το 2006 πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ δαπανήθηκαν σε 
αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο ψηφιακών εικονικών κοινοτήτων (λ.χ. της secondlife.com). 
Δεδομένου ότι οι κοινότητες αυτές είναι δυνατόν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα επίπεδα 
ανωνυμίας, ενώ τα κέρδη τους μπορούν να μεταφέρονται και πάλι στον πραγματικό κόσμο, λ.χ. 
μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών κεφαλαίων, θα μπορούσαν να προκύψουν κίνδυνοι 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την κατάχρηση των σχετικών ιστοτόπων. 
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Λόγω της ταχύτητας των τεχνικών εξελίξεων των νέων μεθόδων πληρωμής, θα ήταν χρήσιμο να 

επανεξετασθεί κατά πόσον η ανάλυση που διεξήγαγε η FATF κατά την άσκηση τυπολογίας του 

Οκτωβρίου 2006 ισχύει ακόμη ή μήπως η κατάχρηση νέων μεθόδων πληρωμής θα μπορούσε να 

αυξήσει τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες. Στην τελευταία περίπτωση η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει την 

έναρξη περαιτέρω διαδικασίας εκτίμησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

3.3. Συζητήσεις στο πλαίσιο διεθνών φορέων

Οι διεθνείς φορείς και ιδίως η FATF επικεντρώνουν αυτή τη στιγμή την προσοχή τους στη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βάσει του εμπορίου (TBML).

Έως σήμερα δεν έχουν υιοθετηθεί νέα πρότυπα ή συστάσεις για το θέμα αυτό, που ενδέχεται σε 

ορισμένες περιπτώσεις να αφορούν τις συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας. Η FATF ενέκρινε τον περασμένο Ιούνιο στο Λονδίνο Έγγραφο Βέλτιστων 

Πρακτικών για την TBML. Καίριο θέμα αποτελεί εν προκειμένω η κοινοποίηση εμπορικών 

δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, σε 

εγχώριο κυρίως επίπεδο αλλά επίσης μεταξύ κρατών μελών, προκειμένου να ανιχνευθούν 

ανωμαλίες που συνδέονται ενδεχομένως με δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες.

4. Ενίσχυση υφιστάμενων δράσεων

Η αποδιοργάνωση, ανάσχεση και εξάρθρωση δικτύων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 

ουσιώδης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι πρόσφατες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι 

είναι δυνατή η οργάνωση επιθέσεων του είδους αυτού με χαμηλό κόστος και χωρίς να δοθεί λαβή 

για υποψίες. Όμως το άμεσο κόστος των επιθέσεων αποτελεί τμήμα μόνο των αναγκών των 

τρομοκρατικών οργανώσεων σε κεφάλαια. Η διακοπή των χρηματοοικονομικών ροών προς 

τρομοκρατικές οργανώσεις περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους για προπαγάνδα, στρατολογήσεις, 

διευκόλυνση κ.λπ. Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν νόμιμες και εγκληματικές μεθόδους για τη 

χρηματοδότηση των οργανωτικών και επιχειρησιακών αναγκών τους. Προκειμένου να εμποδιστεί η 

άντληση, μεταφορά και χρήση κεφαλαίων από τρομοκράτες, πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα 

δικαστικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την επιβολή στοχοθετημένων 

χρηματοοικονομικών κυρώσεων (δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων), την προστασία των 

ευάλωτων τομέων, περιλαμβανομένων των αγαθοεργιών και των επιχειρήσεων χρηματικών 

υπηρεσιών, και την ενθάρρυνση της αποτελεσματικής αναφοράς των ύποπτων συναλλαγών. 
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Η ανάγκη προστασίας του μη κερδοσκοπικού τομέα από καταχρήσεις με την εξασφάλιση, μεταξύ 
άλλων, κατάλληλων μέτρων διαφάνειας και ευθύνης, όπως έχει τονισθεί από τη FATF και άλλους 
διεθνείς φορείς, έχει πρωταρχική σημασία. Δεδομένου ότι οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν 
συχνά διεθνή φυσιογνωμία, πρέπει να εξευρεθούν διεθνείς λύσεις, ιδίως στο επίπεδο της ΕΕ, που 
θα συμπληρώνουν τα εγχώρια μέτρα.

Δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, πέρα από τις «πέντε αρχές» που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 20051, όσον αφορά την ανάπτυξη μέτρων επιπέδου ΕΕ σχετικά με την 
κατάχρηση του μη κερδοσκοπικού τομέα από χρηματοδότες της τρομοκρατίας. Μετά την 
ανακοίνωση του Νοεμβρίου 2005 (COM (2005)620) για το θέμα αυτό η Επιτροπή δρομολόγησε 
δύο μελέτες σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των απειλών και να 
αναζητηθούν ενδεχόμενες κατάλληλες πολιτικές απαντήσεις : 1) όσον αφορά τα είδη και το βαθμό 
κατάχρησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (NPO) για χρηματοοικονομικούς εγκληματικούς 
σκοπούς, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας, και 2) όσον αφορά τις 
πρόσφατες ιδιωτικές και δημόσιες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια των NPO. Τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν να βασισθούν στα πορίσματα των μελετών αυτών προκειμένου να 
διερευνήσουν περαιτέρω, με τη συνδρομή της Επιτροπής, το πεδίο εφαρμογής μιας κοινής 
ενωσιακής προσέγγισης για τη μείωση του ευάλωτου χαρακτήρα των NPO από την άποψη της 
εγκληματικής διείσδυσης. 

4.2. Στοχοθετημένες κυρώσεις
Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο κατά την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
είναι οι στοχοθετημένες (χρηματοοικονομικές) κυρώσεις (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων), 
σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1373 (2001) και επόμενες του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, χάρη στις οποίες έχουν μειωθεί οι δυνατότητες κατάχρησης του 
χρηματοοικονομικού τομέα από τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις και έχουν 
δυσχερανθεί η άντληση και η μεταφορά κεφαλαίων. Η επιλογή συγκεκριμένων φιλανθρωπικών 
οργανώσεων για συνολικό προληπτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών τους 
σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κανονισμό αποτελεί μια εναλλακτική λύση, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν αρκετές πληροφορίες που τη δικαιολογούν. 

Το Συμβούλιο συνέχισε τις εργασίες όσον αφορά τη βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθεί για 
την εγγραφή σε κατάλογο προσώπων και οντοτήτων δυνάμει του κανονισμού αριθ. 2580/2001 και 
της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, και την διαγραφή από αυτόν. Η ανάγκη σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων εξυπακούει ειδικότερα ότι τα ανάλογα δικονομικά δικαιώματα των 
προσώπων που θα εγγραφούν στον κατάλογο προστατεύονται και γίνονται σεβαστά με τη δέουσα 
προσοχή. Οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής έχουν βελτιωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου.

  
1 Έγγρ. 14694/05.
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5. Σημαντικά οριζόντια θέματα
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η παρεμπόδιση της πρόσβασης των τρομοκρατών σε 
χρηματοοικονομικούς πόρους αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας από την ΕΕ. Αυτό επιβεβαιώνεται σε διάφορα συμπεράσματα και (νομικά) έγγραφα 
του Συμβουλίου, τα οποία υπογραμμίζουν ότι στόχος της ΕΕ δεν είναι μόνο να παρεμποδισθεί η 
πρόσβαση των τρομοκρατών σε χρηματοδότηση, αλλά επίσης να μεγιστοποιηθεί η χρήση των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε όλες τις πτυχές της αντιτρομοκρατικές δράσης.

5.1. Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί διαρκώς τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ 
εθνικών αρμόδιων αρχών, μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ιδιωτικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής προέβλεπε μια 
πρώτη εκτίμηση για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζουν οι εθνικές 
συντονιστικές δομές προκειμένου να καταπολεμήσουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ εξαρτάται 
ωστόσο από το συνολικό και αποτελεσματικό συντονισμό σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εντοπίζονται, 
να ελέγχονται και να αναλύονται οι σχετικές πληροφορίες και να παράγονται πληροφορίες υψηλής 
ποιότητας στον τομέα του εγκλήματος.

Η βελτίωση των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών και ανατροφοδότησης (επίσης μεταξύ των 
υπηρεσιών πληροφοριών και επιβολής του νόμου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) σε 
εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, για τη στοχοθετημένη και αποτελεσματική διερεύνηση των 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών, εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία. Θα πρέπει να εξαλειφθούν 
τα σχετικά νομικά εμπόδια χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι αρχές της προστασίας των δεδομένων. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών με τις εθνικές FIU και άλλους αρμόδιους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω 
του FIU.NET, θα πρέπει να αποτελεί ένα διαρκές στοιχείο ενίσχυσης και βελτίωσης, επιτρέποντας 
την παροχή πρόσθετης ανατροφοδότησης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με 
κατάλληλους στόχους, προκειμένου αυτά να αναφέρουν τις ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές που 
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε εθνικό επίπεδο επιβάλλεται να 
αναπτυχθούν κατάλληλες διευθετήσεις ή και νομοθεσία ώστε να επιτραπεί η ανταλλαγή 
διαβαθμισμένων και/ή ευαίσθητων πληροφοριών. Έχει επίσης καίρια σημασία να δοθεί στις FIU 
και στις λοιπές αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα πρέπει επίσης να αρθούν τα ενδεχόμενα εμπόδια όσον αφορά 
την ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
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Από την έκθεση της Επιτροπής (COM(2007)827) όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης 

2000/642/JHA του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία των FIU, που υποβλήθηκε το Νοέμβριο 

του 2000 προκύπτει ότι οι νομικές απαιτήσεις εφαρμόσθηκαν κυρίως από τα κράτη μέλη, αλλά ότι 

επιβάλλεται να γίνουν ακόμη πολλά από την άποψη της επιχειρησιακής συνεργασίας, η οποία 

περιλαμβάνει ευρεία ανταλλαγή όλων των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 

πληροφοριών του τομέα επιβολής του νόμου. 

Η (ανεπίσημη) πλατφόρμα των FIU, που καθιερώθηκε από την Επιτροπή προς στήριξη της 

επιχειρησιακής εφαρμογής της τρίτης οδηγίας AML/CFT (καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), θα μπορούσε να 

συμβάλει στη βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας. Θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω 

τρόποι για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, ανεξάρτητα από τη φύση κάθε εθνικής 

FIU. Θα μπορούσαν να συζητηθούν περαιτέρω ενδεχόμενες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ προς 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ. Εξάλλου το FIU.NET, ως τεχνικό 

εργαλείο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και από τις είκοσι επτά FIU της ΕΕ για την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Επιδέχεται επίσης βελτίωση η υλοποίηση της ειδικής σύστασης ΙΧ σχετικά με τους μεταφορείς 

μετρητών, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τους ελέγχους των 

ρευστών διαθεσίμων (μετρητών), που ισχύει στα κράτη μέλη από τις 15 Ιουνίου 2007. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο 

μεταξύ τελωνειακών αρχών, FIU και φορέων επιβολής του νόμου καθώς και σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ 

εθνικών τελωνειακών υπηρεσιών και FIU. Εν προκειμένω τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αξιοποιήσουν πλήρως τους υφιστάμενους διαύλους ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ. 

Ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα στην καταπολέμηση της χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας είναι σημαντικός και οι πληροφορίες σχετικά με ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές 

πρέπει να ανταλλάσσονται χωρίς άχρηστους περιορισμούς μεταξύ όλων των σχετικών εταίρων, σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανατροφοδότηση αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος για την καταπολέμηση του φαινομένου 

αυτού. Κατά συνέπεια επιβάλλεται η ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα 

που άπτονται της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας, ιδίως την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 

στην πράξη (σχέση κόστους-οφελών, ανατροφοδότηση). 
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5.2. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν επαρκούν αυτές καθεαυτές για την αποτελεσματική καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας. Ωστόσο, όταν συνδυάζονται με αντιτρομοκρατικές πληροφορίες, οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα εντοπισμού και ανάσχεσης των 
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποδειχθεί ένα από τα 
ισχυρότερα διαθέσιμα εργαλεία διερεύνησης και απόκτησης πληροφοριών στον τομέα του εγκλήματος. Η 
συλλογή και ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να καταστεί υψηλή προτεραιότητα. 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν συνεπώς να ενθαρρυνθούν να καταστήσουν τη διερεύνηση των 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών βασική συνιστώσα όλων των αντιτρομοκρατικών ερευνών. Αυτό απαιτεί 
κατάλληλη νομοθεσία, εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση προκειμένου να προωθηθεί η διερεύνηση 
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ως τεχνική επιβολής του νόμου.

Τα κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει ένα σχέδιο, από κοινού με την Επιτροπή και την Ευρωπόλ, για να 
προωθήσουν το στόχο αυτό μέσω της καθιερώσεως κοινών στοιχειωδών προτύπων κατάρτισης για τους 
οικονομικούς ερευνητές. Η διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι σημαντική προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα έχουν την απαιτούμενη γνώση, τεχνογνωσία και 
ικανότητες αναλυτικής εκτίμησης ώστε να εντοπίζουν και να αναλύουν τα έσοδα από εγκληματικές 
δραστηριότητες και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Παρουσιάζει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι διευκολύνει τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών αστυνομικών 
δυνάμεων για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω· 
θα ήταν χρήσιμη εν προκειμένω η συχνότερη και πλέον έγκαιρη χρήση των υπηρεσιών της Ευρωπόλ. Η 
συχνότερη χρήση των ικανοτήτων αναλυτικής εκτίμησης της Ευρωπόλ και της Eurojust θα συμβάλουν 
επίσης στην αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/671/ΔΕΥ).

Είναι επίσης επιθυμητό να συνδεθεί ο δικαστικός κλάδος και ιδίως η εισαγγελία και/ή Eurojust με την 
περαιτέρω ανάπτυξη στοιχειωδών προτύπων κατάρτισης όσον αφορά τη διερεύνηση των 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Ευρωπόλ καλούνται να επιταχύνουν 
την ανάπτυξη κοινών στοιχειωδών προτύπων κατάρτισης και να περιλάβουν μακροπρόθεσμα την Eurojust 
στη διαδικασία αυτή.

Το αναλυτικό έργο των FIU για τον εντοπισμό δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της δημοκρατίας είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί μέσω του συνδυασμού χρηματοοικονομικών πληροφοριών με αντιτρομοκρατικές 
πληροφορίες οι οποίες αποκτώνται από φορείς επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών. Επιπλέον οι 
FIU διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κοινοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς τις υπηρεσίες 
πληροφοριών. Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρέχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
πληροφορίες που παρέχονται στα ιδρύματα αυτά από υπηρεσίες πληροφοριών συμβάλλουν ιδιαίτερα στην 
επιτυχία της συνολικής αντιτρομοκρατικής προσπάθειας. Οι FIU, οι υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής 
του νόμου θα πρέπει να εξετάζουν συστηματικά κατά πόσον είναι σκόπιμα μέτρα όπως, μεταξύ άλλων, η 
απαγόρευση της εκτέλεσης ύποπτων συναλλαγών, η αίτηση δημόσιου χαρακτηρισμού προς το σκοπό της 
δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, η κίνηση ποινικής δίωξης και η ανάληψη άλλων ενεργειών επιβολής 
του νόμου ή η ανταλλαγή πληροφοριών με σχετική τρίτη χώρα.
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Στον τομέα «Ασφάλεια» του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (FP7) η Επιτροπή θα 
μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη εργαλείων ΤΠ προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η 
ανίχνευση δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις FIU, άλλες δημόσιες αρχές, 
φορείς επιβολής του νόμου ή ιδιώτες (λ.χ. τράπεζες) και ταυτοχρόνως να προωθηθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

5.3. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα
Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, πρέπει να 
ενισχυθούν περαιτέρω η ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της 
από κοινού χρήσης των πληροφοριών από τις διάφορες δημόσιες αρχές. Κατά τον τρόπο αυτό θα 
βελτιωθεί σημαντικά η συμβολή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων οντοτήτων που 
υποβάλλουν εκθέσεις στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα ως προς τη χρήση των πληροφοριών που υποβάλλουν με 
τη μορφή καταγγελιών ύποπτων συναλλαγών. Θα πρέπει να αναγνωρισθεί η σημασία της 
ανατροφοδότησης. 

Η Επιτροπή άρχισε πρόσφατα εκτίμηση των δομών ανατροφοδότησης των FIU στην ΕΕ, τόσο μεταξύ 
των οντοτήτων που υποβάλλουν εκθέσεις και των FIU όσο και μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου 
και των FIU. Βάσει της μελέτης αυτής θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι περαιτέρω εργασίες το 2009. 

Ως προς τις κυρώσεις, η Επιτροπή βρίσκεται σε διάλογο με τους οργανισμούς του ευρωπαϊκού πιστωτικού 
τομέα και διαβιβάζει ενοποιημένο κατάλογο των στόχων των χρηματοοικονομικών κυρώσεων1 καθώς και 
ιστότοπο για να βοηθηθεί η εφαρμογή από μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και της από κοινού χρήσης πληροφοριών μεταξύ δημόσιων αρχών, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να 
κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της εν λόγω προσέγγισης και τις λύσεις που προσφέρει για την 
καλύτερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της. 

6. Διεθνής συνεργασία
Σημαντικό μέρος της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας απορρέει από 
τις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και ιδίως από τις εννέα ειδικές 
συστάσεις της σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με τις νέες εξελίξεις στο θεματολόγιο 
της FATF, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο όργανο αυτό, ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι εργασίες της FATF θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες της 
ΕΕ. Παραμένει απαραίτητο υψηλό επίπεδο συντονισμού εντός της ΕΕ ως προς τα θέματα που 
εξετάζονται από τη FATF.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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Η ΕΕ έχει υλοποιήσει όλες σχεδόν τις συστάσεις και τις ειδικές συστάσεις της FATF. Κατά τον 
τρόπο αυτό οι έλεγχοι στην Ευρώπη έχουν καταστεί αποτελεσματικότεροι και ουσιαστικότεροι. Οι 
τρομοκράτες θα επιχειρούν να χρησιμοποιούν τους διαύλους όπου οι ρυθμίσεις ή η 
παρακολούθηση είναι οι πλέον χαλαρές. Συνεπώς η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει προσοχή 
στη διεθνή διάσταση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ένωση θα 
πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την παγκόσμια συμμόρφωση με τις συναφείς αποφάσεις του 
ΣΑΗΕ, τις συστάσεις της FATF και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, την πλήρη εφαρμογή της παγκόσμιας 
αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ και την επικύρωση και εφαρμογή άλλων σχετικών 
διεθνών και περιφερειακών συμβάσεων. Επιπλέον η στήριξη των προσπαθειών τρίτων χωρών για 
την εκπόνηση νομικών πράξεων και την απόκτηση ικανοτήτων πρόληψης και καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της θα πρέπει να παραμείνουν βασικό στοιχείο της 
αντιτρομοκρατικής πολιτικής της ΕΕ. Θα πρέπει να επιδιωχθεί μεγαλύτερη προσοχή προς το είδος 
αυτό συνδρομής.

Επιπλέον θα πρέπει να συνεχισθεί ο εποικοδομητικός διάλογος με τους κύριους εταίρους, ιδίως τις 
ΗΠΑ και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου. Το Συμβούλιο εξετάζει προς το παρόν 
τη μορφή του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις 
χρηματοοικονομικές κυρώσεις. Τα κράτη μέλη τάσσονται υπέρ πλέον ευέλικτου διαλόγου βάσει 
θεματολογίου με μία συνεδρίαση κατ’ έτος τουλάχιστον. Το Συμβούλιο μελετά επίσης νέα θέματα 
προς συζήτηση με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο αυτό. Φαίνεται πιθανό, εν πάση περιπτώσει, ότι το μέλλον 
του καθεστώτος αντιτρομοκρατικών κυρώσεων του ΟΗΕ θα αποτελέσει σημαντικό θέμα του 
διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

7. Οργάνωση των εργασιών στο Συμβούλιο
Διάφορες ομάδες του Συμβουλίου προετοιμάζουν τις εργασίες του Συμβουλίου για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας : 

· Χρηματοοικονομικοί Ακόλουθοι σχετικά με την ενσωμάτωση των συστάσεων της FATF 
στη νομοθεσία της ΕΕ

· Ομάδα «Σύμβουλοι Εξωτερικών Σχέσεων», όσον αφορά την ενσωμάτωση των
αποφάσεων του ΣΑΗΕ και των αυτόνομων κυρώσεων ΕΕ στη νομοθεσία της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης σύνθεσης «Κυρώσεις» της Ομάδας 
«Σύμβουλοι Εξωτερικών Σχέσεων», για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
οριζόντιων θεμάτων)

· Ομάδα «Τρομοκρατία», όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές της ΕΕ
· COTER, όσον αφορά τις εξωτερικές πτυχές
· Ομάδα CP 931, όσον αφορά το χαρακτηρισμό οργανώσεων και ατόμων που εμπλέκονται 

σε τρομοκρατικές δράσεις
· Πολυτομεακή Ομάδα για το Οργανωμένο Έγκλημα, όσον αφορά τις πτυχές επιβολής του 

νόμου. 
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Για λόγους συνδεόμενους με τη σύνθεση των ομάδων αυτών και την ύπαρξη ανεπίσημων ομάδων 
που έχουν συσταθεί για άλλους σκοπούς (π.χ. η πλατφόρμα των FIU), ορισμένες πτυχές της 
καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα μπορούσαν να συντονίζονται καλύτερα 
από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου. 

8. Συστάσεις
Βάσει των ανωτέρω σκέψεων το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

Σύσταση 1 - παρακολούθηση
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ουσιαστική εφαρμογή των νομικών πράξεων της 
ΕΕ για την ενσωμάτωση των 40 + 9 συστάσεων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν την ουσιαστική εφαρμογή όλων των συναφών 
νομικών πράξεων που αφορούν τη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου. Η Επιτροπή 
καλείται να εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας (περιλαμβανομένων των συναφών νομικών πράξεων της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου). Βάσει των εκθέσεων εφαρμογής της 
Επιτροπής σχετικά με τις εν λόγω νομικές πράξεις και ιδίως για την ενίσχυση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας, το Συμβούλιο θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω δραστηριότητες. Εφόσον 
απαιτείται θα πρέπει να εξετασθούν προτάσεις για τη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύσταση 2 - ανάλυση απειλών
Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να αναλύει και να προβλέπει τις νέες τάσεις και μεθόδους της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ώστε εξετάζει εκ των προτέρων το ενδεχόμενο νέων 
νομοθετικών πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη το έργο που επιτελέστηκε αλλά και αυτό που 
επιτελείται στη FATF όσον αφορά την ανάλυση παγκόσμιων απειλών. Σημαντικά εργαλεία είναι εν 
προκειμένω οι αναλύσεις απειλών. 

Η SitCen καλείται να εκπονεί τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις απειλές εντός της ΕΕ και τις διεθνείς 
απειλές, ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να προβλέψει τις νέες τάσεις και να αναπροσαρμόσει τη 
στρατηγική κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εφόσον απαιτείται έως το Μάιο του 2009. 
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις τρέχουσες μεθόδους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 
ακολουθούνται στα κράτη μέλη.

Η Ευρωπόλ καλείται να υποβάλει στο Συμβούλιο, έως το Δεκέμβριο του 2008, έκθεση σχετικά με 
τις σχέσεις μεταξύ της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγονται στα κράτη μέλη, ώστε να 
μπορέσει το Συμβούλιο να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του για την καταπολέμηση της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εφόσον απαιτείται, έως το Μάιο του 2009.
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Η Ευρωπόλ και η SitCen προτρέπονται να συνεργαστούν στενά κατά την εκπόνηση των οικείων 

αναλύσεων απειλών και καλούνται να υποβάλουν κοινή έκθεση, εφ' όσον αυτό είναι δυνατόν.

Σύσταση 3 - νέες εξελίξεις

Η ομοιόμορφη εφαρμογή των συναφών διατάξεων της οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών σχετικά 

με τα εναλλακτικά συστήματα αποστολής χρημάτων έχει καίρια σημασία για την πρόληψη της 

χρήσης των υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων ή αξιών από δυνητικούς χρηματοδότες της 

τρομοκρατίας. Η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει την ανάγκη και τη δυνατότητα εκπόνησης 

πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη, που θα 

βασίζονται στις ειδικές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, το ερμηνευτικό σημείωμα της FATF 

σχετικά με την ειδική σύσταση VI και το έγγραφο βέλτιστων πρακτικών της FATF για το θέμα 

αυτό. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν σκοπίμως την οδηγία περί υπηρεσιών 

πληρωμών προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος των παρεχόντων υπηρεσίες αποστολής χρημάτων 

και να αποτραπεί η χρήση τους από δυνητικούς χρηματοδότες της τρομοκρατίας. 

Λόγω της ταχύτητας των τεχνικών εξελίξεων όσον αφορά τις νέες μεθόδους πληρωμής, θα ήταν 

ίσως χρήσιμο να εξετασθεί εκ των προτέρων το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεπειών στον ευάλωτο 

χαρακτήρα των μεθόδων αυτών για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη καλούνται να εξετάσουν με τα εμπλεκόμενα μέρη - μεταξύ άλλων με τις Κεντρικές Τράπεζες 

και, όπου είναι εφικτό, σε συνάρτηση με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών- κατά πόσον θα ήταν 

δυνατόν να προκύψει κίνδυνος χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες από τις νέες αυτές μεθόδους πληρωμής και, εάν ναι, ποια ειδικά μέτρα 

θα μπορούσαν να θεσπισθούν ώστε να περιορισθούν οι σχετικοί κίνδυνοι. Η εν λόγω εξέταση θα 

μπορούσε να βασισθεί στα πορίσματα της μελέτης τυπολογίας της FATF του Οκτωβρίου 2006.

Η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πλαίσιο της FATF για ενδεχόμενες νέες 

μεθόδους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λ.χ. δραστηριότητες βάσει του εμπορίου· η Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν εκθέσεις για τα θέματα αυτά και να δώσουν 

συμβουλές στο Συμβούλιο για περαιτέρω δράση εάν θεσπισθούν νέα διεθνή πρότυπα και/ή 

συστάσεις.
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Σύσταση 4 - ενίσχυση των υφιστάμενων δράσεων
Όσον αφορά το μη κερδοσκοπικό τομέα και την υλοποίηση της ειδικής σύστασης VIII της FATF, η 
Επιτροπή καλείται να υποβάλει στις αρχές του 2009 τα πορίσματα των δύο μελετών της σχετικά με τις 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ως βάση μιας ενδεχόμενης κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για τη 
μείωση του ευάλωτου χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων από την άποψη της 
εγκληματικής διείσδυσης. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την 
πρόληψη και διερεύνηση της κατάχρησης, ευρωπαϊκά προγράμματα συνειδητοποίησης όσον αφορά τις 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και τη δημιουργία πλατφόρμας για την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών των κρατών μελών μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού 
τομέα.

Χάρη στις στοχοθετημένες (χρηματοοικονομικές) κυρώσεις έχουν μειωθεί οι δυνατότητες 
κατάχρησης του χρηματοοικονομικού τομέα από τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις και έχουν 
δυσχερανθεί η άντληση και η μεταφορά κεφαλαίων. Η αποτελεσματική δέσμευση περιουσιακών 
στοιχείων θα εξακολουθήσει να απαιτεί ερευνητικές προσπάθειες όλων των κρατών μελών και 
συνεργασία με τρίτες χώρες, ώστε να προετοιμάζεται κάθε χαρακτηρισμός βάσει επαρκών 
πληροφοριών που θα πληρούν τα εφαρμοστέα κριτήρια για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Το 
Συμβούλιο έχει βελτιώσει τις διαδικασίες χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου.

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων 
προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Ο διάλογος και η συνεργασία με ιδιωτικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες θα πρέπει να συνεχισθούν 
και να βελτιωθούν, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σύσταση 5 - FIU και συνεργασία των FIU
Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με και μεταξύ 
των εθνικών FIU και άλλων αρμόδιων φορέων. Κατά τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι FIU και οι λοιπές 
αρμόδιες αρχές να παρέχουν περισσότερη ανατροφοδότηση προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
σχετικά με κατάλληλους στόχους καταγγελιών όσον αφορά ύποπτες και ασυνήθεις συναλλαγές. Η 
ανατροφοδότηση είναι ουσιώδης για την καλή λειτουργία ενός συστήματος καταπολέμησης της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επομένως τα πορίσματα της συνεχιζόμενης εκτίμησης σε επίπεδο 
ΕΕ που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή όσον αφορά τις δομές ανατροφοδότησης των FIU θα πρέπει να 
εξετασθούν διεξοδικά από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, περιλαμβανομένων εκπροσώπων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων οντοτήτων που υποβάλλουν εκθέσεις, και να έχουν ως 
αποτέλεσμα τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να διερευνηθούν τρόποι πρόσβασης των 
FIU και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων, στα σχετικά δεδομένα (χρηματοοικονομικά, του τομέα επιβολής 
του νόμου και αντιτρομοκρατικού χαρακτήρα), λαμβανομένων υπόψη των θεμάτων προστασίας των 
δεδομένων και άλλων ζωτικών συμφερόντων, π.χ. εθνικής ασφάλειας. 
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Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στο FIU.NET έως τα μέσα του 2009. 

Από την έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά 
με τη συνεργασία των FIU του Νοεμβρίου 2000 προκύπτει ότι επιβάλλεται να γίνουν ακόμη πολλά 
από την άποψη της επιχειρησιακής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει ευρεία ανταλλαγή όλων 
των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών του τομέα επιβολής του 
νόμου. Η Επιτροπή καλείται να εφαρμόσει τα πορίσματα της έκθεσης αυτής στην (ανεπίσημη) 
πλατφόρμα των FIU και άλλα σχετικά φόρα της ΕΕ. Θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω τρόποι 
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, σε εθνική και διεθνή κλίμακα και ανεξάρτητα 
από τη φύση κάθε εθνικής FIU. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ θα μπορούσαν να διευκολύνουν 
την ανταλλαγή πληροφοριών στο επίπεδο της ΕΕ. 

Σύσταση 6 - συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να ενισχύσουν το διάλογο και τη συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα στους σχετικούς τομείς της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως την εφαρμογή 
των πράξεων της ΕΕ στην πράξη. 

Στο εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν τη δημιουργία κοινής ομάδας με 
τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του χρηματοπιστωτικού τομέα, της κυβέρνησης, των φορέων 
επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, με σκοπό την εξέταση μέτρων για να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για 
την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι εργασίες της ομάδας αυτής θα 
μπορούσαν να εστιαστούν, μεταξύ άλλων, στις νέες μεθόδους γνωστοποίησης κινδύνων 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στην αποτελεσματικότητα των στοχευμένων αιτημάτων των 
αρχών επιβολής του νόμου και στα όρια της ανταλλαγής πληροφοριών.

Σύσταση 7 - ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών χρηματοοικονομικές έρευνες
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν επαρκούν αυτές καθεαυτές για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, όταν συνδυάζονται με αντιτρομοκρατικές 
πληροφορίες, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες μπορούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα 
εντοπισμού και ανάσχεσης των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Η συλλογή και ανταλλαγή 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να καταστεί υψηλή προτεραιότητα. Τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να καταστήσουν τη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και την 
ανταλλαγή αντιτρομοκρατικών πληροφοριών βασική προτεραιότητα των πολιτικών τους.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενθαρρύνονται να καταστήσουν τη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών βασική συνιστώσα όλων των αντιτρομοκρατικών ερευνών. Τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή και η Ευρωπόλ καλούνται να επιταχύνουν την ανάπτυξη κοινών στοιχειωδών προτύπων 
κατάρτισης και να περιλάβουν μακροπρόθεσμα την Eurojust στη διαδικασία αυτή. 
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Σύσταση 8 - διεθνής συνεργασία
Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει το έργο της για τη διασφάλιση καθολικής αποδοχής και πλήρους 
εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων και αποφάσεων του ΣΑΗΕ. Στον πολιτικό διάλογο 
κάθε επιπέδου με τις χώρες που δεν έχουν επικυρώσει ή δεν εφαρμόζουν πλήρως τις πράξεις αυτές 
θα πρέπει να αναφέρεται πάντοτε το σημείο αυτό. Το Συμβούλιο θα απευθύνει σημαντικά 
μηνύματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε κάθε σχετικό πολιτικό διάλογο, 
ιδίως με τις χώρες προτεραιότητας που έχει καθορίσει η Ομάδα «Τρομοκρατία» (COTER) της 
ΚΕΠΠΑ. 

Επιπλέον η στήριξη των προσπαθειών τρίτων χωρών για την εκπόνηση νομικών πράξεων και 
εργαλείων πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της θα πρέπει 
να παραμείνουν βασικό στοιχείο της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της ΕΕ. Επιβάλλεται να 
ενισχυθεί η τεχνική συνδρομή για την αύξηση των αντιτρομοκρατικών ικανοτήτων των βασικών 
χωρών, ιδίως δε των χωρών προτεραιότητας. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να 
αυξήσουν τους πόρους που αφιερώνουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων καταπολέμησης της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε συνεργασία με άλλους δωρητές. 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης 
σχεδίων με σχετικές τρίτες χώρες όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα των μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να προστατεύονται οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που λειτουργούν διεθνώς από καταχρήσεις από χρηματοδότες της 
τρομοκρατίας.

Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης 
σε όλα τα θέματα που αφορούν τις 40 συστάσεις της FATF και, ιδίως, τις 9 ειδικές συστάσεις για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένων των νέων εξελίξεων. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν μια συντονισμένη άποψη της ΕΕ όσον αφορά όλα τα 
θέματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της FATF. Δεδομένου ότι δεν συμμετέχουν 
όλα τα κράτη μέλη στη FATF, ο συντονισμός αποκτά καίρια σημασία. Θα πρέπει να εξεταστεί 
συντονιστικός μηχανισμός που να καλύπτει όλες τις πτυχές (νομικές, εκτελεστικές, 
χρηματοδοτικές) των 40 συστάσεων και των 9 ειδικών συστάσεων της FATF, λαμβάνοντας υπόψη 
τους υφιστάμενους μηχανισμούς (όπως, π.χ., την επιτροπή για την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο με τους κύριους εταίρους, ιδίως τις ΗΠΑ 
και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου. Το Συμβούλιο καλείται να δρομολογήσει 
προτάσεις για τη μορφή του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
και τις χρηματοοικονομικές κυρώσεις και να συστήσει θέματα προς συζήτηση. 
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Σύσταση 9

Όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το Συμβούλιο θα πρέπει να βελτιώσει τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες του εν ευθέτω χρόνω και να εξορθολογίσει τις σχετικές δομές 

εργασίας. 

Σύσταση 10

Ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ θα πρέπει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να 

μεριμνήσει για την παρακολούθηση της αναπροσαρμοσμένης στρατηγικής επί διαπυλωνικής 

βάσεως, υποβάλλοντας ανά εξάμηνο έκθεση προς την ΕΜΑ. Ο Συντονιστής θα πρέπει να υποβάλει 

την πρώτη του έκθεση στην ΕΜΑ έως το τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Τα περιεχόμενα αυτών των εκθέσεων και συστάσεων θα αντανακλούν τις συζητήσεις στις 

αντίστοιχες ομάδες εργασίας.

________________________


