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Δελτίο Τύπου 
Για άμεση διανομή 

Λουξεμβούργο, 24 Σεπτεμβρίου 2015 
 

Απαιτείται καλύτερη στόχευση των πόρων που διαθέτει 
η ΕΕ για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και την 
κατάργηση της θανατικής ποινής, δηλώνουν οι ελεγκτές 
Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, απαιτείται 
καλύτερη στόχευση των κονδυλίων που διαθέτει η ΕΕ για έργα που αποσκοπούν στην 
εξάλειψη των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
έχουν αντίκτυπο, αλλά συχνά δεν είναι δεόντως στοχευμένα και η εμβέλειά τους 
περιορίζεται λόγω του κατακερματισμού της χρηματοδότησης. 

Η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στους στόχους της αποτροπής και της εξάλειψης κάθε μορφής 
βασανιστηρίων και άλλης κακομεταχείρισης, καθώς και της κατάργησης της θανατικής ποινής σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Η Ένωση χρησιμοποιεί διπλωματικούς διαύλους και χρηματοδοτεί ΜΚΟ 
μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ). 
Κατά το διάστημα 2007-2013 διατέθηκαν μέσω του ΕΜΔΔΑ περίπου 180 επιχορηγήσεις 
συνολικού ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, σε έργα για την καταπολέμηση των 
βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής.  

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στον τρόπο κατανομής της χρηματοδότησης και την επίτευξη ή μη 
βιώσιμων αποτελεσμάτων. Εξετάστηκαν 31 έργα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Γεωργία και τη Νότια Αφρική και εξετάστηκαν 
βάσει εγγράφων έργα που αφορούν την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μολονότι η κατανομή 
της χρηματοδότησης ήταν σε γενικές γραμμές ορθή, η Επιτροπή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τις 
προτεραιότητες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κάθε χώρα. Τα έργα συχνά δεν 
συντονίζονταν καταλλήλως με άλλες δράσεις της ΕΕ, όπως η συνήθης αναπτυξιακή στήριξη και ο 
πολιτικός διάλογος. Η υλοποίηση των έργων διασφαλίστηκε κατά κανόνα από δραστήριες 
οργανώσεις οι οποίες διέθεταν επαρκή εμπειρογνωσία. Ωστόσο, η επιλογή των έργων 
χαρακτηριζόταν από χαλαρότητα.  
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«Παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, τα βασανιστήρια εξακολουθούν να αποτελούν 
πραγματικότητα και 58 χώρες διατηρούν τη θανατική ποινή,» σχολίασε ο κ. Klaus-Heiner Lehne, 
Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Η περιορισμένη χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα 
αυτό κατακερματίζεται καθώς κατανέμεται σε έργα σε ολόκληρο τον κόσμο, οπότε οι διαθέσιμοι 
πόροι πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο αποτελεσματικό».  

Σύμφωνα με την έκθεση, μολονότι τα έργα ήταν κατά κανόνα οικονομικώς αποδοτικά και 
βιώσιμα, τα συστήματα που εφαρμόστηκαν για τη μέτρηση του αντικτύπου εμφάνιζαν 
αδυναμίες. Τα έργα που αφορούσαν τη χορήγηση άμεσης βοήθειας σε θύματα είχαν απτό 
αντίκτυπο, αν και περιορίζονταν σε σχετικά μικρές ομάδες-στόχους. Ο αντίκτυπος των έργων 
που επιδίωκαν νομοθετικές ή πολιτικές μεταρρυθμίσεις περιοριζόταν από δυσμενείς πολιτικές 
συγκυρίες. Παραδείγματος χάριν, ένα έργο με αντικείμενο τη θανατική ποινή σε 17 χώρες 
πέτυχε την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, προώθησε τη διαφάνεια, ενίσχυσε 
δίκτυα και συνασπισμούς και αύξησε την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, δεν 
υπήρξε εξίσου επιτυχές όσον αφορά τους ουσιαστικότερους στόχους του, όπως η κατάργηση 
της θανατικής ποινής ή, τουλάχιστον, η αναστολή των εκτελέσεων. 

Οι ΜΚΟ που έλαβαν στήριξη εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη 
χρηματοδοτική στήριξη και ελάχιστα μόνον από τα έργα περιλάμβαναν δραστηριότητες που θα 
τους επέτρεπαν να καταστούν περισσότερο αυτόνομα οικονομικά. 

Στην έκθεσή τους, οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων οι οποίες αφορούν τη στόχευση 
των χρηματοδοτικών πόρων, τη βελτίωση του συντονισμού με άλλες προσπάθειες της ΕΕ, την 
επιλογή και τη βελτίωση των προτάσεων έργων, τη μέτρηση των επιδόσεων και την οικονομική 
αυτάρκεια των δικαιούχων οργανώσεων.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) παρέχει 
στήριξη για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. 
Ο προϋπολογισμός που διατέθηκε στο ΕΜΔΔΑ για την περίοδο 2007-2013 ανήλθε συνολικά 
σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το ΕΜΔΔΑ 
εκταμιεύεται υπό τη μορφή επιχορηγήσεων προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την 
υλοποίηση έργων. Το ΕΜΔΔΑ είναι το κύριο μέσο για την προώθηση της αποτροπής των 
βασανιστηρίων, της αποκατάστασης των θυμάτων βασανιστηρίων και της κατάργησης της 
θανατικής ποινής. 

Οι συστάσεις του ΕΕΣ εν συντομία: 

1. Καλύτερη στόχευση των περιορισμένων πόρων 
2. Βελτίωση του συντονισμού με άλλες δράσεις της ΕΕ 
3. Βελτίωση της επιλογής των έργων 
4. Καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων βελτίωσης των προτάσεων έργων στις περιπτώσεις 

που οι αξιολογητές έχουν διαπιστώσει αδυναμίες σε αυτόν  
5. Περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου μέτρησης των επιδόσεων 
6. Μεγαλύτερη επικέντρωση στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων 

 


