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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Προς μια ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια  
 

1. Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 

Η ανθρωπιστική δράση έχει μακραίωνη παράδοση αλληλεγγύης από τότε που οι 
άνθρωποι δραστηριοποιούνται για να βοηθήσουν τα θύματα των κρίσεων. Στόχος 
της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι να διασώζει ζωές και να παρέχει αρωγή σε 
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές κρίσεις λόγω είτε φυσικών καταστροφών 
είτε συγκρούσεων. Τα τελευταία τριάντα χρόνια δίνεται όλο και περισσότερο 
έμφαση στις αρχές, την ποιότητα και τον επαγγελματισμό στην παροχή της διεθνούς 
ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Ωστόσο, οι φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας σήμερα αντιμετωπίζουν ορισμένες 
ειδικές προκλήσεις. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα 
και έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις, και συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, 
μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των συγκρούσεων, την έσχατη φτώχεια, την κακή 
διακυβέρνηση και τα αποδυναμωμένα κράτη. Τα θύματα είναι κυρίως οι πολίτες από 
τους οποίους οι περισσότεροι ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει μια όλο και 
αυξανόμενη τάση να αγνοείται ή να παραβιάζεται κατάφωρα το ανθρωπιστικό και 
διεθνές δίκαιο. Η καταπάτηση του «ανθρωπιστικού χώρου»1 επηρεάζει αρνητικά την 
πρόσβαση στους ευάλωτους πληθυσμούς και την ασφάλεια και προστασία των 
εργαζόμενων στον ανθρωπιστικό τομέα, δύο βασικές προϋποθέσεις για την 
ανθρωπιστική δράση και για να είναι σε θέση η ΕΕ και οι εταίροι να συνεχίσουν να 
παρέχουν βοήθεια στους πληθυσμούς που πλήττονται από κάποια κρίση. 

Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μια από τις βασικές εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ. Η 
ΕΕ στο σύνολό της είναι ο κύριος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο και 
οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ενεργά την ανθρωπιστική δράση, γεγονός που 
δημιουργεί αυξημένες ευθύνες και προσδοκίες για την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτών των 
εξελίξεων, έφτασε η στιγμή να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική δράση χάρη σε 
μια ρητή κοινοτική κοινή αντίληψη για τις κοινές αξίες και αρχές που διέπουν την 
ευρωπαϊκή ανθρωπιστική δράση. Επίσης, είναι σκόπιμο να διερευνηθούν πρακτικοί 
τρόποι για να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ της ανθρωπιστικής δράσης 
των κρατών μελών και της Κοινότητας ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
ανθρωπιστικής προσπάθειας της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να προωθήσει μια συνεκτικότερη, συνεπέστερη και 
πληρέστερη προσέγγιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η σαφής δέσμευση, όσον 
αφορά την τήρηση των αρχών της χρηστής χορηγίας και ο προσδιορισμός των 
ρόλων των αντίστοιχων φορέων, έχει βασική σημασία για τη διαφύλαξη του 

                                                 
1 Για όλους τους υπογραμμιζόμενους όρους, βλ. τους ορισμούς στο γλωσσάρι του παραρτήματος. 
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ανθρωπιστικού χώρου και, συνεπώς, της ικανότητάς μας να συνεχίσουμε να 
χορηγούμε βοήθεια στους ανθρώπους που την χρειάζονται. Η κοινή αντίληψη για 
την ανθρωπιστική βοήθεια θα διακρίνεται, λοιπόν, και θα είναι συμπληρωματική 
προς την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη του Δεκεμβρίου 20052. 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας ανακοίνωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επανεξέτασε τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη διαχείριση των κρίσεων3, και 
πραγματοποίησε διεξοδική διαβούλευση με τους εταίρους της στον ανθρωπιστικό 
τομέα, οι οποίοι έδειξαν να συναινούν σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα4, μεταξύ 
άλλων, την «ευθύνη για προστασία» και την «ασφάλεια των ανθρώπων». 

2. ΈΝΑ ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ 

2.1. Αξίες, αρχές και συνοχή 

Η ανθρωπιστική δράση είναι ηθική επιταγή και θεμελιώδης έκφραση της αξίας της 
αλληλεγγύης των ευρωπαίων πολιτών με τους λαούς που υποφέρουν. Σ’ ένα κόσμο 
όλο και συχνότερων και σοβαρότερων φυσικών καταστροφών και όπου εξακολουθεί 
να υφίσταται η ανθρώπινη δυστυχία ως αποτέλεσμα συγκρούσεων, με τις πλέον 
σοβαρές επιπτώσεις στους φτωχότερους ανθρώπους, οι φορείς της ΕΕ που δρουν 
στον ανθρωπιστικό τομέα πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική χορήγηση της βοήθειας στα θύματα των ανθρωπιστικών κρίσεων, 
ώστε να καθίστανται λιγότερο ευάλωτα.  

Η ανθρωπιστική βοήθεια ως εξωτερικό μέσο δράσης αποτελεί μέρος των 
εξωτερικών δράσεων της Κοινότητας. Ενώ συμβάλλει ενεργά στην προστασία και 
την ενίσχυση των θυμάτων των καταστροφών, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αποτελεί 
αποκλειστικά ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεων: η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη 
στις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της 
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Αυτή η βασισμένη σε αρχές προσέγγιση είναι 
βασικής σημασίας για την αποδοχή και την ικανότητα της ΕΕ να παρέχει βοήθεια 
στα θύματα των κρίσεων, πολλές φορές κάτω από συνθήκες ευαίσθητες από 
πολιτική άποψη και από άποψη ασφάλειας. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η ΕΕ την 
ανθρωπιστική δράση και η προσήλωσή της στις αρχές της ουδετερότητας και της 
ανεξαρτησίας συνδέονται με τη συμπεριφορά και τη δέσμευση επιτόπου. Όλοι οι 
φορείς της ΕΕ που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κρίσεων πρέπει να εργάζονται 
σεβόμενοι αυτές τις αρχές. 

                                                 
2 «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη», (ΕΕ C46, 24.2.2006). 
3 Βλ. το σχετικό έγγραφο εργασίας του προσωπικού της ΕΚ. SEC(2007) 781: διαχείριση των κρίσεων 
4 Βλ. το σχετικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής αριθ. SEC(2007) 782: έκθεση για τη 

διαβούλευσησχετικά με μια κοινή αντίληψη για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. 
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Η ανθρωπιστική βοήθεια διαφέρει από άλλα είδη βοήθειας στο ότι μοναδικός της 
στόχος είναι να παρέχει επειγόντως βοήθεια, με σκοπό να σώζει ανθρώπινες ζωές 
και να αποτρέπει και να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο κάθε φορά που παρίσταται 
ανάγκη, όταν οι τοπικοί φορείς αδυνατούν ή είναι απρόθυμοι να δράσουν. Η 
ετοιμότητα και η τοπική αντιμετώπιση των κρίσεων είναι παράγοντες βασικής 
σημασίας για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών. Ενώ οι αρχές και οι διαδικασίες που 
ισχύουν για την ανθρωπιστική βοήθεια είναι ιδιαίτερες και διαφέρουν από άλλα είδη 
βοήθειας, πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή με άλλα μέσα πολιτικής, ιδίως, με αυτά 
που συνδέονται με τη διαχείριση των κρίσεων και την ανάπτυξη της συνεργασίας.  

Δυστυχώς, κατά τα πρόσφατα έτη, η πείρα σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξε έλλειψη 
σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου. Το 2005, η ΕΕ εξέδωσε επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την 
προώθηση της συμμόρφωσης τρίτων κρατών και, κατά περίπτωση, μη κρατικών 
φορέων προς το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ)5. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, από την αξιολόγηση και τις 
αναφορές, τον πολιτικό διάλογο και τη λήψη περιοριστικών μέτρων έως τις 
επιχειρήσεις διαχείρισης των κρίσεων και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης για τη διαφύλαξη των 
αναγκαίων για την ανθρωπιστική δράση προϋποθέσεων. 

Υπεύθυνη και βασισμένη σε αρχές δράση  

Η ΕΕ πρέπει να: 
 υποστηρίζει και να προάγει τις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, 
της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και, ως εκ 
τούτου, να συμβάλλει στη διαφύλαξη του ανθρωπιστικού χώρου και της 
ικανότητας χορήγησης βοήθειας· 

 υποστηρίζει σθεναρά και ανελλιπώς το σεβασμό του διεθνούς δικαίου 
 διασφαλίζει τη συνοχή της πολιτικής, τη συμπληρωματικότητα και την 
αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της και την επιρροή 
της για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών και την αποτροπή των 
ανθρωπιστικών κρίσεων.  

 

 

                                                 
5 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο (ΕΕ 2005/C 327/04 ης 23ης Δεκεμβρίου 2005). 
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2.2. Η ΕΕ και η ανθρωπιστική βοήθεια  

Το 2006, η ΕΕ στο σύνολό της ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης 
ανθρωπιστικής βοήθειας, συμβάλλοντας με άνω των 2 δισεκατ. ευρώ βοήθειας για 
ανθρωπιστικούς σκοπούς6, το οποίο αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής διεθνούς 
ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει καταγραφεί επισήμως. Το 2006, η ανθρωπιστική 
βοήθεια που προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνον έφθασε σε 75 
χώρες και σε 100 εκατ. ανθρώπους περίπου7 σώζονται πολλές ζωές στον κόσμο, και, 
ιδίως στις αποκαλούμενες «ξεχασμένες κρίσεις». Η συμβολή της ΕΕ αποτελείται 
από την κοινοτική ανθρωπιστική βοήθεια (την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή) και 
από υψηλά επίπεδα διμερούς ανθρωπιστικής βοήθειας που χορηγούνται απευθείας 
από τα κράτη μέλη της ΕΕ με κοινή αρμοδιότητα.  

Η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος της χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας 
από την ΕΕ θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά με την ενίσχυση της αυτόματης 
αντίδρασης, όσον αφορά το συντονισμό και την πρακτική, καθώς και της ενεργής 
ανταλλαγής εμπειριών, το οποίο θα επέτρεπε σε όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ποιότητα της συνολικής ανθρωπιστικής αντιμετώπισης. Ο συντονισμός των 
θέσεων στα ανθρωπιστικά φόρα και η προάσπιση καθιστούν ισχυρότερη τη φωνή 
της ΕΕ. Η έντονη παρουσία της ΕΚ στο ανθρωπιστικό πεδίο είναι πολύτιμη και 
παρέχει ένα φυσικό εστιακό σημείο για τους εκπροσώπους της ΕΕ, οι οποίοι 
εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 
την ετοιμότητα, συνδέοντας με συνεκτικό τρόπο τις διεθνείς ανθρωπιστικές 
προσπάθειες και το συντονισμό τους («το σύστημα Cluster»).  

Σκοπός του ενισχυμένου συντονισμού της ΕΕ είναι να: 

 εκτελείται η δράση με συντονισμένο τρόπο ώστε να ισχυροποιηθεί και να 
βελτιστοποιηθεί η συνολική ανθρωπιστική αντιμετώπιση· 

 υποστηριχθεί η καλά οργανωμένη παράδοση της ενίσχυσης εκεί όπου την 
χρειάζονται περισσότερο· 

 γίνονται με τον ίδιο τρόπο κατανοητές οι ανάγκες και ο κατάλληλος τρόπος 
αντιμετώπισής τους· 

 εντοπίζονται οι ελλείψεις και να διασφαλίζεται ότι έχουν ληφθεί επιτόπου τα 
κατάλληλα μέτρα για να υπάρξει αντίδραση προτού εκδηλωθεί η κρίση. 

 

                                                 
6 Όπως καταγράφηκε από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό της ανθρωπιστικής 

βοήθειας (UN-OCHA). 
7 Στοχοθετημένος πληθυσμός: πληθυσμός που επωφελείται άμεσα ή έμμεσα από τη χρηματοδοτούμενη 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανθρωπιστική βοήθεια. 
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2.3. Χρηστή χορηγία 

Η βασισμένη σε αρχές χορηγία πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένη στις διεθνείς 
προσπάθειες. Η πρωτοβουλία Χρηστής Ανθρωπιστικής Χορηγίας (ΧΑΧ), που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο 2003, παρέχει μια χρήσιμη βάση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, ένα ορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, τη σταθερή προσήλωση στην 
προαγωγή των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών και οδηγίες για τη χρηστή 
χορηγία. Η Επιτροπή πιστεύει ότι έφθασε πλέον η στιγμή για την ΕΕ ως σύνολο να 
δεσμευθεί περισσότερο ενεργά σε ό,τι αποτελεί την ουσία της χρηστής χορηγίας και 
τον τρόπο με τον οποίο τίθεται αυτή σε πράξη. Το έργο αυτό πρέπει να συνδέεται με 
μια ευρύτερη προσέγγιση της εταιρικής σχέσης. Με βάση την πρωτοβουλία της 
ΧΑΧ και άλλα υφιστάμενα πρότυπα και διαδικασίες8, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει 
μια ανοιχτή προσέγγιση για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στην 
ανθρωπιστική δράση χάρη στη «Χρηστή Ανθρωπιστική Εταιρική Σχέση» που φέρνει 
σε επαφή τους χορηγούς (παραδοσιακούς και πρωτοεμφανιζόμενους) και τους 
εταίρους (διεθνείς και τοπικούς φορείς). 

Η ΕΕ πρέπει να: 
 επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της και να αξιολογήσει από κοινού την υλοποίηση 
της ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο των υφιστάμενων «Αρχών Χρηστής 
Χορηγίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και των βέλτιστων πρακτικών»·  

 υποστηρίξει μια φιλόδοξη διεθνή προσέγγιση που φέρνει σε επαφή τους 
χορηγούς και τους εταίρους για να επανεξετάσουν τις αρχές, τα πρότυπα και τις 
βέλτιστες πρακτικές για την ανθρωπιστική δράση («Χρηστή Ανθρωπιστική 
Εταιρική Σχέση»). 

3. ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΠΡΑΞΗ 

3.1. Κατάλληλη και δίκαιη βοήθεια, βασιζόμενη στις ανάγκες και στα πρότυπα 

Εφόσον φαίνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανεπάρκεια της χρηματοδότησης της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, παρόλη τη δέσμευση για υψηλότερα επίπεδα επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας, η ΕΕ θα πρέπει να αναλύσει τόσο την ποσότητα όσο και την 
αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να 
βασίζεται σε συμφωνηθέντα ελάχιστα πρότυπα βοήθειας και προστασίας. 

                                                 
8 Ιδίως, τις «Αρχές συμπεριφοράς για τη διεθνή κίνηση Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και 

τις ΜΚΟ σε προγράμματα αντιμετώπισης καταστροφών» (1994) και το SPHERE «Ανθρωπιστικός 
Χάρτης» και τα ελάχιστα πρότυπα . 
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Εξάλλου, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να χορηγείται με διαφανή τρόπο βάσει 
των αναγκών. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο ή κοινή προσέγγιση, όσον 
αφορά την εκτίμηση των αναγκών. Η Επιτροπή εφαρμόζει μια ειδική μέθοδο 
συνολικής εκτίμησης των αναγκών που συνδέεται με την ετήσια στρατηγική 
προγραμματισμού και εκπονεί μια ετήσια «εκτίμηση ξεχασμένων κρίσεων». Τα 
πορίσματα διαβιβάζονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Λεπτομερείς εκτιμήσεις 
των αναγκών διεξάγονται από ένα ευρύ δίκτυο γραφείων της ECHO σε στενές 
διαβουλεύσεις με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη μέλη. 

Όταν είναι δυνατό, ο καλύτερος τρόπος χορήγησης αποτελεσματικής βοήθειας, θα 
ήταν να αντλείται η βοήθεια από τοπικούς και περιφερειακούς πόρους και 
προμήθειες και από προϋπάρχοντα αποθέματα για να αποφεύγεται το επιπλέον 
περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος της δια θαλάσσης μεταφοράς της βοήθειας, 
σε μεγάλες αποστάσεις από την Ευρώπη. Φυσικά, οι αποφάσεις σχετικά με το από 
πού πρέπει να αγοραστεί η βοήθεια πρέπει να εξαρτώνται από το συγκεκριμένο 
πλαίσιο. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες «καινοτόμες» διαδικασίες για 
την παράδοση της βοήθειας, μεταξύ άλλων οι προσεγγίσεις που δεν βασίζονται σε 
αγαθά (αλλά, π.χ., σε μετρητά και επιταγές).  

Παροχή αποτελεσματικής βοήθειας 

Η ΕΕ πρέπει να: 
 δεσμευτεί να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια με τον κατάλληλο τρόπο, 
ευθυγραμμιζόμενη με τη δέσμευσή της να αυξήσει τη ΣΑΒ· 

 την βασίσει σε εκ των προτέρων συμφωνηθέντα ελάχιστα πρότυπα βοήθειας 
και προστασίας· 

 επιδιώξει να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο εκτίμησης των αναγκών και 
ανταλλαγής των αναλύσεων των εμπειρογνωμόνων· 

 διασφαλίσει μια ισόρροπη στο σύνολό της αντιμετώπιση με ειδική εστίαση 
στις «ξεχασμένες κρίσεις»/και στις παραμελημένες ανάγκες καθώς και σε 
κρίσεις για την αντιμετώπιση των οποίων υφίστανται σοβαρές χρηματοδοτικές 
ελλείψεις, όταν υπάρχει σαφής απόδειξη των αναγκών. 

 

 

3.2. Εταιρικές σχέσεις 

Οι εταιρικές σχέσεις είναι βασικές για την αποτελεσματική παροχή της 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι χορηγοί της ΕΕ εργάζονται μέσω πολλαπλών εταίρων 
για την υλοποίηση της ενίσχυσης: οι ευρωπαϊκές και τοπικές ΜΚΟ, τα ΗΕ και οι 
οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού καθένας από τους οποίους διαδραματίζουν 
ουσιαστικής σημασίας και συμπληρωματικό ρόλο. Η παράδοση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε δύσκολες περιστάσεις απαιτεί ποιότητα, επαγγελματισμό, πείρα και 
συνεργασία με τους άλλους. Όλοι οι εταίροι των χορηγών της ΕΕ πρέπει να 
ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται 
στην παράδοση της βοήθειας και πρέπει να είναι διαφανείς και υπόλογοι προς τους 
αποδέκτες καθώς και προς χρηματοδότες. 
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Η ΕΕ αναγνωρίζει και υποστηρίζει πλήρως το θεμελιώδους σημασίας ρόλο των 
Ηνωμένων Εθνών και του Γραφείου για το Συντονισμό ανθρωπιστικής βοήθειας 
(OCHA) στην προώθηση μιας συνεκτικής διεθνούς αντιμετώπισης των 
ανθρωπιστικών κρίσεων και εκφράζει την ικανοποίησή της για τις σύντονες 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μεταρρύθμιση του ανθρωπιστικού 
συστήματος. Ο ορθός συντονισμός μεταξύ εταίρων καθώς και με τους χορηγούς, 
ιδίως, επιτόπου, που βασίζεται στην ευρεία συμμετοχή και την ευέλικτη χρήση της 
«Προσέγγισης του συναθροισμού» έχει βασική σημασία για την αποτελεσματική 
ανθρωπιστική αντιμετώπιση των κρίσεων.  

Ποικιλομορφία και ποιότητα των εταιρικών σχέσεων 

Η ΕΕ πρέπει να: 
 υπογραμμίσει ότι υποστηρίζει ουσιαστικά την πολλαπλότητα των εταίρων 
υλοποίησης της βοήθειας, τις ΜΚΟ, τα ΗΕ και τις οργανώσεις του Ερυθρού 
Σταυρού· 

 αναγνωρίσει ότι ο καθένας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα κατά την 
αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων ή περιστάσεων· 

 υποστηρίξει τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο των ΗΕ στην προώθηση 
μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνοριακής διεθνούς 
αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών κρίσεων.  

Τα καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή των εταίρων εφαρμογής πρέπει να είναι: 
 ο επαγγελματισμός·  
 η ικανότητα να ανταποκρίνονται σε προσδιορισμένες ανάγκες (μεταξύ άλλων η 
παρουσία και η πρόσβαση)·  

 η προσήλωση στις ανθρωπιστικές αρχές, τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές 
και τη βέλτιστη πρακτική κατά την παράδοση της βοήθειας·  

 η εξειδικευμένη γνώση ή αποστολή· 
 κόστος-αποτελεσματικότητα· 
 τοπικοί εταίροι και πλαίσιο·  
 λογοδοσία, μεταξύ άλλων, διαφανής αναφορά των αποτελεσμάτων. 

 

 

3.3. Αποτελεσματικότητα, ποιότητα και λογοδοσία 

Η ταχύτητα και η ποιότητα είναι δύο παράγοντες αποφασιστικής σημασίας κατά την 
παράδοση της βοήθειας. Ως χορηγοί οφείλουμε να μεριμνάμε ώστε η βοήθεια που 
παραδίδεται να αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή επιλογή και να εκπληρώνει 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η βοήθεια πρέπει να είναι κατάλληλα 
προσαρμοσμένη στις ειδικές περιστάσεις μιας ιδιαίτερης ανθρωπιστικής κρίσης. 
Ποιοτικοί δείκτες εισροής και επιδόσεων, κριτήρια κόστους-αποτελεσματικότητας 
(π.χ. γενικά έξοδα σε αναλογία με τη βοήθεια που φτάνει στους δικαιούχους), και 
εταιρική σχέση με τους τοπικούς πληθυσμούς για τη διαχείριση της αντιμετώπισης, 
ιδίως, σε παρατεταμένες κρίσεις, αποτελούν στοιχεία που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη με προσοχή για να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική 
βοήθειά της υλοποιείται αποτελεσματικά ώστε να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Η ποιοτική προσέγγιση απαιτεί 
υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στους εταίρους υλοποίησης μέσω της εφαρμογής 
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κριτηρίων επιλεξιμότητας των εταίρων και του ελέγχου των επιδόσεων. Η πείρα της 
Επιτροπής δείχνει ότι είναι δυνατό και αναγκαίο να συνδυαστεί η ταχεία αντίδραση 
και η αποτελεσματικότητα στην ανθρωπιστική βοήθεια με μια αυστηρή πολιτική 
υποχρέωσης λογοδοσίας9 Το στοιχείο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για τη 
διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και στους 
αποδέκτες της βοήθειας. 

3.4. Ικανότητες ταχείας αντίδρασης 

Στην ανασκόπηση της ικανότητας αντίδρασης στον ανθρωπιστικό τομέα του 2005 
υπογραμμίστηκαν σημαντικές ελλείψεις στη συνολική ικανότητα αντίδρασης, 
ορισμένες από τις οποίες αντιμετωπίζονται μέσω της μεταρρύθμισης του 
ανθρωπιστικού συστήματος. Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις ικανότητες αντιμετώπισης 
των κρίσεων με τρόπο που να βοηθά στην επανόρθωση των ελλείψεων. Ο ρόλος της 
είναι να υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για τον εντοπισμό και την κάλυψη των 
κενών, όσον αναφορά την ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. στον τομέα της 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και στην εκ των προτέρων τοποθέτηση) και να 
διασφαλίζει ότι οι ικανότητες αυτές είναι στη διάθεση μεγάλου αριθμού εταίρων. 
Πρόκειται επίσης και για τη συνεισφορά στη δημιουργία περιφερειακών κέντρων και 
στη λήψη μέτρων για συμπληρωματικές ικανότητες σε περίπτωση σοβαρών 
κρίσεων, για παράδειγμα, για τη μεταφορά ή τις ομάδες εκτίμησης των αναγκών. 

Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για τη δημιουργία 
ικανοτήτων, κυρίως, συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε τοπικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο και κοινών συστημάτων εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Η 
στήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, ιδίως, σε περιοχές 
παρατεταμένων ή επανερχόμενων κρίσεων, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
ποιότητα και στη διάρκεια με σαφή στόχο να αυξηθεί η ικανότητα για τοπική 
ανεξάρτητη ανθρωπιστική δράση.  

Οι ικανότητες της ΕΕ θα μπορούσαν να ενισχυθούν με την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
αλλά συστηματικής επιχειρησιακής προσέγγισης, για να διασφαλίζεται ο έγκαιρος 
συντονισμός των χορηγών της ΕΕ και να είναι δυνατή η προσφυγή σε 
συμπληρωματικές διαθέσιμες ικανότητες, πόρους και εμπειρογνωμοσύνη. Επίσης, 
χρειάζονται πρακτικής φύσεως μέτρα για να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα 
με τις παρεμβάσεις σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης/τις ομάδες που μπορούν να 
παρέμβουν ταχέως. Λόγω της αδιάλειπτης παρουσίας της επιτόπου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την ταχεία, ποιοτική και συντονισμένη 
ανθρωπιστική αντιμετώπιση των κρίσεων επιτόπου στο πλαίσιο των διεθνών 
επιχειρήσεων για παροχή βοήθειας. 

                                                 
9 Βλ., π.χ., την ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 3/2006 για την ανθρωπιστική βοήθεια που 

χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που προκλήθηκαν από το τσουνάμι. 
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3.5. Χρησιμοποίηση των πόρων και των ικανοτήτων της πολιτικής και 
στρατιωτικής προστασίας 

Η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια είναι μια πολιτική που προσφεύγει σε διάφορα 
μέσα της Κοινότητας και των κρατών μελών, ιδίως, στους πόρους πολιτικής 
προστασίας που συντονίζονται μέσω του κέντρου παρακολούθησης και 
πληροφοριών (MIC) σε συνεργασία με την προεδρία της ΕΕ ή που αποστέλλονται 
διμερώς· εκτός του ότι λαμβάνουν μέρος στις δράσεις σε περίπτωση ανθρωπιστικής 
καταστροφής10, οι δυνάμεις αυτές κινητοποιούνται και για πολλές άλλες 
επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις ικανότητες 
πολιτικής προστασίας τους για να παρέμβουν σε περιπτώσεις καταστροφών που 
συμβαίνουν εκτός Ευρώπης, πράγμα το οποίο αντανακλά τη βούληση των πολιτών 
να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ικανότητες για το σκοπό της διεθνούς αλληλεγγύης. 
Σε περίπτωση ανθρωπιστικής δράσης, ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων και μέσων είναι πολύ σημαντικός για τη 
μεγιστοποίηση της συμπληρωματικότητας τους και της συνοχής.  

Οι πόροι πολιτικής προστασίας μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στις 
ανθρωπιστικές δράσεις βάσει εκτιμήσεων των ανθρωπιστικών αναγκών και των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους από την άποψη της ταχύτητας, της τομεακής 
εμπειρογνωμοσύνης και της αποτελεσματικότητας, ιδίως, κατά την πρώτη φάση των 
επιχειρήσεων διάσωσης. Όταν οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται σ’ ένα 
ανθρωπιστικό πλαίσιο εκτός της ΕΕ, είναι σημαντικό να υποστηρίζουν και να 
συμπληρώνουν το έργο των ανθρωπιστικών φορέων σύμφωνα με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν σε διεθνές επίπεδο, ιδίως, στον τομέα της 
ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. 

Οι πόροι πολιτικής προστασίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πόρων που ανήκουν στο 
κράτος, τόσο στρατιωτικών όσο και πολιτικών. Οι πόροι αυτοί κινητοποιούνται 
κατόπιν επίσημου αιτήματος ενός πληγέντος κράτους. Σε περίπτωση χωρών σε 
εμπόλεμη κατάσταση ευαίσθητων κρατών, αυτό θα σήμαινε ασφαλώς ότι θα 
παρέμβαιναν κατόπιν προσκλήσεως ενός από τα εμπόλεμα μέρη. Το γεγονός αυτό με 
τη σειρά του υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσει την αρχή της ουδετερότητας και της 
αμεροληψίας των επιχειρήσεων αρωγής και να εκθέσει τις ομάδες επείγουσας 
βοήθειας καθώς και τους πληγέντες πληθυσμούς σε επιθέσεις των εμπόλεμων μερών 
και να εμποδίσει την πρόσβαση στον πληγέντα πληθυσμό όχι μόνον στην παρούσα 
αλλά και σε μελλοντικές καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει 
να σταθμίζονται προσεκτικά σε σχέση με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών 
του πληθυσμού και με την ανάγκη να καλυφθούν από τους πόρους πολιτικής 
προστασίας. Ως εκ τούτου, η προσφυγή σε κρατικούς πόρους πολιτικής προστασίας 
σε σύνθετες καταστάσεις επείγουσας ανάγκης πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Η 
κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας σε σύνθετες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών και των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων και των επιχειρήσεων διαχείρισης των κρίσεων της ΕΕ. 

                                                 
10 Ενώ το ΚΠΠ δημιουργήθηκε αρχικά για δραστηριότητες εντός της ΕΕ, προσφάτως ενεργοποιείται όλο 

και περισσότερο σε περιπτώσεις καταστροφών σε τρίτες χώρες (2001/792/EC). 
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Καθώς είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η ουδετερότητα της ανθρωπιστικής 
δράσης, πρέπει να γίνεται αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ των ανθρωπιστικών και 
των στρατιωτικών καθηκόντων. Ως εκ τούτου, οι στρατιωτικές δυνάμεις και πόροι 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ως «ύστατη λύση» σε ανθρωπιστικές 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. 

Εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε περίπτωση 
ανθρωπιστικών δράσεων 

Η ΕΕ θα πρέπει να:  
 αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών που διαπιστώνονται 
στις ικανότητες, ιδίως, σε σχέση με τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την 
υλικοτεχνική υποστήριξη και τις ρυθμίσεις για άμεση και ταχεία ανταπόκριση 
σε περίπτωση καταστροφών·  

 εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της δικής της ταχείας ανταπόκρισης, συνδυάζοντας 
τα υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα· 

 τηρεί και να προωθεί τις κατευθυντήριες γραμμές των στρατιωτικών πόρων και 
των πόρων πολιτικής προστασίας καθώς και αυτές του Όσλο·  

 επιβεβαιώσει ότι οι στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες άμυνας/προστασίας 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπον που να συμπληρώνει και να 
υποστηρίζει το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις 
ανάγκες/καταστάσεις που απαιτούν την παρέμβαση και τη στήριξη ειδικών. 

 

 

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

4.1. Μείωση των κινδύνων καταστροφών – βελτίωση της ετοιμότητας 

Δεδομένης της αυξανόμενης συχνότητας και επανάληψης των φυσικών 
καταστροφών, που οφείλονται κυρίως στην αλλαγή του κλίματος και που πλήττουν 
πολύ σοβαρά τις πλέον ευάλωτες ομάδες, έχει θεμελιώδη σημασία η προώθηση 
στρατηγικών για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών καθώς και η προώθηση των 
δραστηριοτήτων ετοιμότητας. Ανάλογοι με το χρησιμοποιούμενο μέσο, η προώθηση 
αυτή θα πρέπει να γίνει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Μετά από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τη μείωση των 
καταστροφών, που πραγματοποιήθηκε στο Hyogo (Ιαπωνία) τον Ιανουάριο 2005, 
αναζωπυρώθηκε η διεθνής κινητοποίηση για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων 
στρατηγικών για τη μείωση καθώς και το μετριασμό των κινδύνων καταστροφών. Η 
Επιτροπής έχει πλήρη συνείδηση αυτού του στοιχείου και διαμορφώνει ανάλογα την 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βοήθεια: μεμονωμένη στήριξη για δραστηριότητες 
ετοιμότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως το πρόγραμμα DIPECHO της ΕΕ με την 
ενσωμάτωση αυτής της διάστασης στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια της 
ΕΕ, η οποία αντικατοπτρίζεται στην προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη για να στηρίξει την πρόληψη καταστροφών και την 
ετοιμότητα· καθώς και μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης.  
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Προώθηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών  

Η ΕΕ πρέπει να: 
 ενθαρρύνει τις διεθνείς πρωτοβουλίες στο πλαίσιο δράσης του Hyogo για να 
αυξήσει τις ικανότητες προσαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο μέσω στρατηγικού σχεδιασμού και δράσης· 

 να εντάξει τη μείωση των κινδύνων καταστροφών στις ανθρωπιστικές και 
αναπτυξιακές επιχειρήσεις και να διασφαλίσει ότι διατίθεται κατάλληλη 
κοινοτική χρηματοδότηση για την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών 
και για τις δραστηριότητες μείωσης των κινδύνων·  

 καθιερώσει μια συνολική στρατηγική κοινοτικής πολιτικής για να υποστηρίξει 
τη δράση σ’ αυτόν τον τομέα. 

 

4.2. Σύνδεση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης 

Η ανάκαμψη και η ανασυγκρότηση των χωρών μετά από μια καταστροφή αποτελεί 
πολύ μεγάλη πρόκληση, η οποία απαιτεί διαρθρωτική και αναπτυξιακή δράση πέραν 
της επείγουσας άμεση βοήθειας. Μολονότι η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί μια 
αποτελεσματική Σύνδεση μεταξύ Αρωγής, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης (ΣΑΑΑ), 
η οποία θα συμβάλει έτσι στη μείωση της φτώχειας, στην ασφάλεια των τροφίμων 
και στην αειφόρο ανάπτυξη, αποτελεί ένα στόχο που τον αναγνωρίζουν όλοι11, η 
υλοποίησή του απαιτεί ευέλικτες και καινοτόμους στρατηγικές μετάβασης εκ μέρους 
όλων των φορέων της βοήθειας. Οι φορείς της αναπτυξιακής και της ανθρωπιστικής 
βοήθειας είναι όλο και περισσότερο παρόντες και την ίδια στιγμή επιτόπου και για 
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, ενώ η προοδευτική παύση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας διαφέρει ανάλογα με τους τομείς ή τις περιοχές. Για να είναι η βοήθεια 
αποτελεσματική και να εγγυάται ομαλή μετάβαση, είναι απαραίτητο ο καθένας απ’ 
αυτούς τους φορείς να έχει επίγνωση ότι χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους, μέσα 
και προσεγγίσεις. Με την εισαγωγή νέων μέσων κοινοτικής χρηματοδότησης από το 
2007 και, ιδίως, του μέσου αναπτυξιακής και οικονομικής συνεργασίας, η Επιτροπή 
διαθέτει μια νέα ευκαιρία για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ΣΑΑΑ, 
εφαρμόζοντας μια συνδυασμένη πολιτική στις χώρες που εξέρχονται από μια κρίση, 
η οποία περιλαμβάνει την άμεση ανάληψη αναπτυξιακών προγραμμάτων και μέσων 
που στηρίζουν την άμεση ανάκαμψη παράλληλα με προσεκτικά σχεδιασμένες 
στρατηγικές εξόδου από την ανθρωπιστική βοήθεια, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή 
μετάβαση σε προγράμματα περισσότερο διαρθρωτικού χαρακτήρα. Λαμβανομένης 
υπόψη της συνολικής πείρας της ΕΕ, όσον αφορά χώρες που βρίσκονται σε 
μεταβατικές καταστάσεις, είναι δυνατό να εκπονηθεί μια πιο συστηματική πολιτική 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων της ΣΑΑΑ. 

                                                 
11 Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη δεσμεύει την ΕΕ να δημιουργήσει σχέση μεταξύ 

βοήθειας έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.  
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Ενίσχυση της σύνδεσης με άλλα μέσα βοήθειας  

 Η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει ένα πλαίσιο που να επιτρέπει να πραγματοποιηθεί 
πρόοδος όσον αφορά τις πρακτικές προσεγγίσεις της ΣΑΑΑ βάσει 
προηγούμενων εμπειριών και διδαγμάτων ·  

 επιλέξει ορισμένο αριθμό πιλοτικών χωρών για να δοκιμάσει την εφαρμογή 
κοινών προσεγγίσεων της ΕΕ που προσιδιάζουν σε κάθε περίπτωση· 

 βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών 
οργανισμών καθώς και άλλων φορέων της βοήθειας, ιδίως, επιτόπου, καθώς και 
σε καταστάσεις πολύπλοκων κρίσεων και αστάθειας της χώρας. 
 

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

Η κοινοτική ανθρωπιστική βοήθεια διέπεται από τον κανονισμό 1257/96 του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1996, στόχος του οποίου είναι η παροχή αρωγής και 
προστασίας στους πληθυσμούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με ανθρωπιστικές 
κρίσεις.  

Η Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει την αξία της αποτελεσματικότητας του συνόλου 
των μέτρων βοήθειας της ΕΕ: 

• κάνοντας πράξη τη χρηστή χορηγία και ενθαρρύνοντας τους άλλους να κάνουν το 
ίδιο· 

• προωθώντας την ποιοτική αρωγή που βασίζεται στις ανάγκες και αντλεί από την 
κτηθείσα επιχειρησιακή πείρα και τα διδάγματα από προηγούμενες κρίσεις· 

• αναπτύσσοντας και διαδίδοντας τις βέλτιστες πρακτικές και τις τομεακές οδηγίες·  
• διευκολύνοντας την πολιτική διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρησιακών 

πληροφοριών·  
• προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώσει την επίδοση και τον επαγγελματισμό στην 

παράδοση της βοήθειας ως μια οργάνωση που μαθαίνει συνεχώς· και 
• διευκολύνοντας το συντονισμό των προσπαθειών της ΕΕ για να συμβάλει σε μια 

αποτελεσματική ανθρωπιστική αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένης της ΣΑΑΑ. 

Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να διατηρεί τόσο την υψηλής ποιότητας 
αντιμετώπιση όσο και την ικανότητά της να αντιδρά με ταχύτητα. Για να επιτύχει 
αυτό το σκοπό, ενισχύει την ετοιμότητά της πριν από την εκδήλωση των κρίσεων, 
προβαίνοντας, ιδίως, σε εκτιμήσεις της κατάστασης και σε αναλύσεις των 
ικανοτήτων για να είναι σε θέση να αντιδράσει και δημιουργώντας τις δικές της 
ικανότητες για να παρεμβαίνει άμεσα σε συνεργασία με τους εταίρους της. Στο 
πλαίσιο αυτό ενισχύεται το δίκτυο εμπειρογνωμόνων της ΓΔ ECHO και θα 
ενισχυθούν οι ικανότητες αντίδρασης στις κρίσεις των 6 περιφερειακών 
αντιπροσωπειών της ΕΕ. 
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Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με αυτούς που υλοποιούν την ανθρωπιστική 
βοήθεια επιτόπου, θα πρέπει να διατηρήσει το ρόλο της ως ενεργού «χορηγού 
αναφοράς» και ανθρωπιστικού φορέα μέσω της ΓΔ της που είναι αφιερωμένη στην 
ανθρωπιστική βοήθεια. Η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει την έντονη παρουσία της 
σε θέματα που επηρεάζουν την ανθρωπιστική δράση, στηριζόμενη στην 
επιχειρησιακή πείρα της ΓΔ ECHO, στη προστιθέμενη αξία και στη διεθνή 
αναγνώριση. Αυτό συνεπάγεται ενίσχυση της ικανότητάς της να συνεργάζεται στενά 
με άλλους, όντας στο κέντρο της ανθρωπιστικής προσπάθειας της ΕΕ. Επί του 
παρόντος, μελετώνται ορισμένα ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ταχείας αντίδρασης και της ευελιξίας. 

Σε κοινοτικό επίπεδο, ορισμένοι τομείς πολιτικής συνδέονται στενά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια, όπως η διαχείριση των κρίσεων, η ασφάλεια των τροφίμων, 
η αναπτυξιακή πολιτική και η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της 
ασφάλειας των ανθρώπων και της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή ανέλαβε τη 
δέσμευση να διασφαλίσει ότι η συνοχή της πολιτικής και η συμπληρωματικότητα 
αποτελούν αδιαλείπτως τα σταθερά χαρακτηριστικά της συντονισμένης 
επιχειρησιακής υλοποίησης για την παράδοση της βοήθειας. Είναι αναγκαίο να 
επωφεληθούμε από τις συνέργειες και να αποφεύγουμε κάθε ενδεχόμενη σύγχυση ή 
αλληλοεπικάλυψη των δράσεων12.  

6. ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να: 

 εγκρίνουν δήλωση για την «ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική 
βοήθεια» βάσει των αρχών και των προσεγγίσεων της αποτελεσματικής 
χορηγίας που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση· 

 επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση της Επιτροπής να συνεργαστούν κατά τρόπο 
συντονισμένο, συνεκτικό και συμπληρωματικό για να διασφαλίσουν ότι η 
κοινή αυτή αντίληψη θα γίνει πράγματι πράξη. 

Βάσει μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να 
προτείνει ένα σχέδιο εργασίας για τα ειδικά μέτρα εφαρμογής που θα πρέπει να 
λάβει η ΕΕ. 

 

                                                 
12 Σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη στον κόσμο 

– Πρακτικές προτάσεις για μεγαλύτερη συνοχή, αποτελεσματικότητα και προβολή» - COM(2006) 278 
η οποία εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 2006. 
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Εργαζόμενοι από κοινού για μια ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική 
βοήθεια και την πρακτική υλοποίησή της, ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη 
συνεισφορά της ΕΕ στη συνολική ανθρωπιστική αντιμετώπιση σε εταιρική σχέση με 
άλλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε 
βοήθεια σε όσους την χρειάζονται, πράγμα το οποίο αποτελεί τη θεμελιώδη έκφραση 
της αλληλεγγύης της ΕΕ. 

*** 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Η μέθοδος εκτίμησης των ξεχασμένων κρίσεων της ΕΕ ορίζει τις «ξεχασμένες 
κρίσεις» ως κρίσεις που προσελκύουν λίγο ή καθόλου την προσοχή των μαζικών 
μέσων επικοινωνίας και τα θύματα των οποίων λαμβάνουν σχετικά λίγη ή καθόλου 
διεθνή βοήθεια. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (ΧΑΧ) 

Η πρωτοβουλία ΧΑΧ περιγράφει τις αρχές και την πρακτική της χρηστής χορηγίας 
στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και μονογράφτηκε στη Στοκχόλμη το 2003 
από τη Γερμανία, την Αυστραλία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τη Δανία, τις ΗΠΑ, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία, το 
Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία 
και την Ελβετία. Έκτοτε, η Αυστρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ελλάδα, η 
Πορτογαλία και η Ισπανία προσχώρησαν σ’ αυτή την πρωτοβουλία, η οποία, χάρη 
στην αξιολόγηση από ομοτίμους (peer review), το διάλογο και την ανταλλαγή 
εμπειριών, επιδιώκει να προωθήσει την εφαρμογή στην πράξη της χρηστής χορηγίας.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Το ψήφισμα 60/1 της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Οκτωβρίου 2005 αναγνωρίζει ότι 
«όλα τα άτομα, ιδίως τα πλέον ευάλωτα, έχουν το δικαίωμα να είναι απαλλαγμένα 
από το φόβο και την ανάγκη και να έχουν τη δυνατότητα να απολαύουν όλων των 
δικαιωμάτων τους και να αναπτύσσουν πλήρως τις δυνατότητές τους σε συνθήκες 
ισότητας. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συζητήσουμε και 
να καθορίσουμε την έννοια της ασφάλειας των ανθρώπων στη Γενική Συνέλευση». 
Η έμφαση στην απαλλαγή από το φόβο και την ανάγκη σημαίνει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι τα πλέον ευάλωτα άτομα έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τα 
ίδια την ασφάλειά τους. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ο ορισμός των αρχών περιλαμβάνεται στον κώδικα συμπεριφοράς για τον Ερυθρό 
Σταυρό/τις ΜΚΟ και στο ψήφισμα 46/182 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών. Προέρχονται από τις θεμελιώδεις αρχές του Ερυθρού Σταυρού, ιδίως τις 
αρχές Ι (ανθρωπισμός), ΙΙ (αμεροληψία), III (ουδετερότητα) και IV (ανεξαρτησία). 
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Ανθρωπισμός 

Η αρχή του ανθρωπισμού σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να τυγχάνει 
ανθρώπινης μεταχείρισης σε όλες τις περιστάσεις, με τη διάσωση ζωών και την 
ελάφρυνση του πόνου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζεται ο σεβασμός του 
ατόμου. Πρόκειται για τη θεμελιώδη αρχή της ανθρωπιστικής δράσης. 

Αμεροληψία 

Η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να είναι αμερόληπτη και να μην 
βασίζεται στην εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πολιτικές απόψεις. Πρέπει να 
βασίζεται στην ανάγκη και μόνο. 

Ανεξαρτησία 

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τις 
πολιτικές τους ανεξάρτητα από (άλλες) κυβερνητικές πολιτικές ή δράσεις.  

Ουδετερότητα 

Ουδετερότητα σημαίνει να μην τάσσεται κανείς, σε εχθροπραξίες, με καμία από τις 
δύο πλευρές ή να μην λαμβάνει ποτέ μέρος σε διαμάχες πολιτικού, φυλετικού, 
θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα. 

Το ψήφισμα 46/182 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει στο 
παράρτημά του ότι η αρχή της ουδετερότητας, μαζί με τις αρχές του ανθρωπισμού 
και της αμεροληψίας, πρέπει να διέπουν την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας.  

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Ο χώρος τον οποίο χρειάζονται οι ανθρωπιστικοί φορείς για να έχουν πλήρη 
πρόσβαση στα θύματα και να επιτελούν το έργο τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη 
ζωή τους. Οι ανθρωπιστικές αρχές υπάρχουν-μεταξύ άλλων – για να διασφαλίζουν 
την προστασία του ανθρωπιστικού χώρου. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ HYOGO 

Τον Ιανουάριο του 2005, την Παγκόσμια Διάσκεψη για τη μείωση των καταστροφών 
που πραγματοποιήθηκε στο Kobe, Hyogo, της Ιαπωνίας, 168 κυβερνήσεις ενέκριναν 
ένα δεκαετές σχέδιο για να βοηθήσουν τον κόσμο να προστατεύεται από τις φυσικές 
καταστροφές. Το πλαίσιο δράσης του Hyogo αποτελεί, για την επόμενη δεκαετία, 
ένα παγκόσμιο μοντέλο για τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τις φυσικές 
καταστροφές. Στόχος του είναι να μειώσει σημαντικά, έως το 2015, τις απώλειες που 
οφείλονται σε καταστροφές, τόσο όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή, όσο και τους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς πόρους των κοινοτήτων και των 
χωρών. 
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ΣΑΑΑ 

Η σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης είναι μια έννοια που αποσκοπεί 
να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές εξόδου και εισόδου των διαφόρων φορέων/μέσων 
ενώνονται κατά τρόπον τέτοιον ώστε να μην υπάρχει κενό βοήθειας. Επιπλέον, η 
επιτυχής ΣΑΑΑ απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη, κατά το σχεδιασμό της βοήθειας, τα 
μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας, για παράδειγμα, όταν τα αναπτυξιακά μέσα 
αντικαθιστούν τα μέσα επείγουσας βοήθειας και αποκατάστασης. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥ MCDA (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)  

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο και των MCDA αποσκοπούν να διασφαλίσουν 
ότι η αμεροληψία και η ουδετερότητα των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων 
διατηρούνται όταν χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών 
επιχειρήσεων οι στρατιωτικοί πόροι ή οι πόροι πολιτικής προστασίας. Κύριος 
σκοπός τους είναι να θεσπίσουν το βασικό πλαίσιο για τη θεσμοποίηση και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποίησης των ξένων στρατιωτικών 
πόρων πολιτικής προστασίας σε επιχειρήσεις άμεσης βοήθειας σε διεθνείς 
καταστροφές. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο αφορούν τη χρησιμοποίηση των 
στρατιωτικών πόρων και των πόρων πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη των 
ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών σε φυσικές καταστροφές. 
Αντίθετα, οι κατευθυντήριες γραμμές των MCDA αφορούν τη χρησιμοποίηση των 
στρατιωτικών πόρων και των πόρων πολιτικής προστασίας για να υποστηρίξουν τις 
ανθρωπιστικές δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών σε πολύπλοκες καταστάσεις 
επείγουσας ανάγκης.  

Ενώ σημαντικός αριθμός των κρατών μελών έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση των 
κατευθυντηρίων γραμμών και έχει μονογράψει την εφαρμογή τους, οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη. Θεωρούνται ως 
ένα δυνάμενο να εξελιχθεί έγγραφο και μπορεί να αναθεωρηθεί ενδεχομένως στο 
μέλλον. 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Το Ψήφισμα 60/1 της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Οκτωβρίου 2005 ορίζει ότι 
«κάθε μεμονωμένο κράτος έχει την ευθύνη να προστατεύει τον πληθυσμό του από 
γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εθνική κάθαρση και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας». Επίσης, ορίζει ότι «η διεθνής κοινότητα έχει επίσης την ευθύνη, στο 
πλαίσιο του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα 
διπλωματικά, ανθρωπιστικά και άλλα ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με το κεφάλαιο VI 
και VII του Χάρτη, για να βοηθούν να προστατεύονται οι πληθυσμοί από 
γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εθνική κάθαρση και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας». Αναφέρει επίσης την προσφυγή στο κεφάλαιο VII του χάρτη όταν 
τα ειρηνικά μέσα αποδεικνύονται ακατάλληλα.  


