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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 235/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Μαρτίου 2014
για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 209 και 212,

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της
αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.
(5)

Εντός του πλαισίου των αρχών και των στόχων της εξωτε
ρικής δράσης της Ένωσης, η προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της
χρηστής διακυβέρνησης καθώς και η βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης. Η δέσμευση που
ανέλαβε η Ένωση υπέρ του σεβασμού, της προάσπισης και
της προστασίας των δημοκρατικών αρχών και των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των συμβα
τικών σχέσεών της με τις τρίτες χώρες.

(6)

Η κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 με
τίτλο «Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στην καρδιά
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ — Προς μια πιο αποτελεσμα
τική προσέγγιση» πρότεινε ειδικά μέτρα για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της συνοχής της ενωσιακής
προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρα
τίας.

(7)

Το μέσο που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει
να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής
δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της
αναπτυξιακής πολιτικής της ιδιαίτερα των στόχων που καθο
ρίζονται στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπρο
σώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο Συμβούλιο,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την
αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Η
ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη» και στην ανακοίνωση της
Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο: «Αυξάνο
ντας τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ:
Πρόγραμμα για αλλαγή», και των πολιτικών της Ένωσης
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων
των στόχων που προβάλλονται στο στρατηγικό πλαίσιο της
ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τη δημοκρατία, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, στις
25 Ιουνίου 2012.

(8)

Σύμφωνα με το Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο
δράσης γι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,
προκειμένου να ενσωματώσει τις αρχές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η
Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει προσέγγιση με βάση τα
δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα
δικαιώματα, αστικά και πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά ή
πολιτιστικά.

(9)

Η συμβολή της Ένωσης στη δημοκρατία και το κράτος
δικαίου και στην προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών βασίζεται στην
Παγκόσμια διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Διεθνές
σύμφωνο αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και το Διεθνές
σύμφωνο για τα οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά δικαιώ
ματα, και άλλες πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που
έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ),
καθώς και στις σχετικές περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώ
πινα δικαιώματα.

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει έναν από τους μηχανισμούς οι
οποίοι παρέχουν άμεση στήριξη στις εξωτερικές πολιτικές
της Ένωσης και αντικαθιστά τον κανονισμό (EΚ)
αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (4). Θεσπίζει χρηματοδοτικό μέσο για την προά
σπιση και στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων παγκοσμίως που καθιστά δυνατή τη χορήγηση
βοήθειας ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων
και άλλων δημόσιων αρχών των οικείων τρίτων χωρών.

(2)

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
ορίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι
αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(3)

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ
καθώς και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία και στόχο της Ένωσης και
η Ένωση πρέπει να προωθεί και να ενσωματώνει την ισότητα
των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η εξωτερική δράση της
Ένωσης διέπεται από τις αρχές που ενέπνευσαν και τη
δημιουργία της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την
οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της

(1) ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 81.
(2) ΕΕ C 391 της 18.12.2012, σ. 110.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 11ης Μαρτίου 2014.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρημα
τοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων
του ανθρώπου παγκοσμίως (ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 1).
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Η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, περι
λαμβανομένης της χειραφέτησης των γυναικών, και η ίση
μεταχείριση συνιστούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και
έχουν βασική σημασία για την κοινωνική δικαιοσύνη καθώς
και για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Η προαγωγή των
δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να αποτελεί εγκάρσια προτε
ραιότητα του παρόντος κανονισμού.

(11)

Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα και αλληλοενισχυόμενα, όπως υπενθυμίζεται
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου
2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Οι θεμελιώδεις
ελευθερίες σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποίθησης,
έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι είναι οι
προϋποθέσεις της πολιτικής πολυφωνίας, των δημοκρατικών
διαδικασιών και της ανοιχτής κοινωνίας, ενώ ο δημοκρατικός
έλεγχος, η λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο και ο διαχωρισμός
των εξουσιών έχουν ουσιαστική σημασία για να διατηρηθεί η
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου, τα
οποία αποτελούν με τη σειρά τους προϋπόθεση για την
αποτελεσματική προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(12)

Το καθήκον της ανάπτυξης και της διατήρησης μιας παιδείας
γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της υποστή
ριξης της ανάδυσης μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των
πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ρόλου
της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών στις αντίστοιχες
χώρες, και της εφαρμογής της δημοκρατίας στην πράξη για
όλους, παρόλο που επείγει και αντιμετωπίζει δυσκολίες στις
νέες δημοκρατίες, αποτελεί στην πραγματικότητα μια ατέρ
μονη πρόκληση, που αφορά, κύρια και πρωταρχικά, τον λαό
σε επίπεδο κάθε χώρας, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η
δέσμευση της διεθνούς κοινότητας. Απαιτεί ευρύ φάσμα
θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένων των εθνικών δημοκρα
τικών κοινοβουλίων και τοπικά εκλεγμένων συνελεύσεων,
που διασφαλίζουν τη συμμετοχή, την εκπροσώπηση, την
υπευθυνότητα και τη λογοδοσία. Στο πλαίσιο αυτό, θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες που βρίσκο
νται σε μεταβατικό στάδιο καθώς και σε ασταθείς ή μετασυγ
κρουσιακές καταστάσεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από μεταβα
τικές περιόδους προς τη δημοκρατία στο πλαίσιο των πολι
τικών διεύρυνσης και γειτονίας της ΕΕ.

(13)

(14)

βάσει του μέσου για τη συμβολή στη σταθερότητας και την
ειρήνη που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1) οι οποίες αφορούν περισσότερο την αντιμε
τώπιση των κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών
δράσεων που είναι απαραίτητες κατά τις πρώτες φάσεις της
διαδικασίας μετάβασης.
(15)

Βάσει του παρόντος κανονισμού η Ένωση θα πρέπει να
παρέχει βοήθεια που θα εστιάζεται στα ανθρώπινα δικαιώ
ματα και σε θέματα εκδημοκρατισμού, σε παγκόσμιο, περιφε
ρειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με την
κοινωνία των πολιτών. Ως προς αυτό, η κοινωνία των
πολιτών νοείται ως καλύπτουσα όλους τους τύπους κοινω
νικών δράσεων ατόμων ή ομάδων τα οποία είναι ανεξάρτητα
από το κράτος και των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλ
λουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα και την
ευθύνη των ιδιωτών, ομάδων και οργάνων της κοινωνίας για
την προαγωγή και προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών
(«Διακήρυξη για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων»). Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις τοπικές στρατηγικές
της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα.

(16)

Επιπλέον, ενώ οι στόχοι για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα πρέπει να εντάσσονται συνεχώς σε κάθε μέσο
χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης, η βοήθεια της
Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να έχει
ειδικό συμπληρωματικό και επιπρόσθετο ρόλο λόγω του
παγκόσμιου χαρακτήρα της και της ανεξαρτησίας της δράσης
από τη συναίνεση των κυβερνήσεων και των άλλων δημόσιων
αρχών των οικείων τρίτων χωρών. Ο εν λόγω ρόλος θα
πρέπει να επιτρέπει τη συνεργασία και τη σύμπραξη με την
κοινωνία των πολιτών για τα ευαίσθητα θέματα των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, όπως το σεβασμό
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών και των
δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των εντός της χώρας
εκτοπισμένων, και προσφέρει ευελιξία και απαιτεί αντίδραση
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ή τις ανάγκες των
δικαιούχων ή τις περιόδους κρίσης. Ο παρών κανονισμός θα
πρέπει επίσης να παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να
διατυπώσει και να υποστηρίξει ειδικούς στόχους και μέτρα
σε διεθνές επίπεδο, που δεν έχουν γεωγραφικές αναφορές
ούτε αφορούν καταστάσεις κρίσεων, και που ενδέχεται να
απαιτούν διεθνική προσέγγιση ή να συμπεριλάβουν ενέργειες
τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε πολλές τρίτες
χώρες. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει
το αναγκαίο πλαίσιο για ενέργειες, όπως η στήριξη ανεξάρ
τητων αποστολών εκλογικών παρατηρητών εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απαιτούν πολιτική συνοχή,
ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης και κοινά πρότυπα λειτουρ
γίας.

(17)

Η ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού μπορεί ενδεχομένως να περιλαμβάνει
την πρόβλεψη στρατηγικής στήριξης σε δημοκρατικά εκλεγ
μένα κοινοβούλια και σε εθνικές συντακτικές συνελεύσεις
ιδιαίτερα για να ενισχύει την ικανότητά τους να υποστηρί
ζουν και να προωθούν διαδικασίες δημοκρατικής μεταρρύθ
μισης.

Για να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω θέματα αποτελεσματικά,
εγκαίρως, με διαφάνεια και ευελιξία μετά από τη λήξη ισχύος
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, απαιτούνται σε
διαρκή βάση ειδικοί χρηματοδοτικοί πόροι και ένα χωριστό
χρηματοδοτικό μέσο που θα μπορούν να λειτουργούν
ανεξάρτητα.

Η βοήθεια της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα
πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να συμπληρώνει
διάφορα άλλα μέσα εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης
με επίδραση στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα εν λόγω μέσα ποικίλλουν από τον πολιτικό διάλογο και
τα διπλωματικά διαβήματα σε διάφορα μέσα χρηματοδοτικής
και τεχνικής συνεργασίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
και τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα. Η βοήθεια
της Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνει επίσης τις δράσεις

15.3.2014

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση μέσου για τη
συμβολή στη σταθερότητα και την ειρήνη (βλ. σελίδα 1 της παρούσας
Επίσημης Εφημερίδας).
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Η Ένωση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες και
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις οποίες τα ανθρώπινα
δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες βρίσκονται σε
μεγάλο κίνδυνο, και στις οποίες η έλλειψη σεβασμού των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών είναι ιδιαίτερα
έντονη και συστηματική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πολιτικές
προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η προώθηση του σεβα
σμού για τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες, η παροχή απτής
στήριξης και μέσων δράσης στην τοπική κοινωνία των
πολιτών, και η συμβολή στο έργο της, το οποίο φέρει σε
πέρας υπό εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Σε τέτοιες χώρες
ή καταστάσεις και προκειμένου να ανταποκριθεί σε επεί
γουσες ανάγκες προστασίας των υπερασπιστών των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών της δημοκρατίας,
η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά ευέλικτα και
έγκαιρα, μέσω της χρήσης ταχύτερων και περισσότερο ευέλι
κτων διοικητικών διαδικασιών και μέσω διαφόρων μηχανι
σμών χρηματοδότησης. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει, ιδίως
στην περίπτωση που η επιλογή των διαδικαστικών λεπτομε
ρειών θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την αποτελεσματικό
τητα των μέτρων ή θα μπορούσε να θέσει τους δικαιούχους
σε κίνδυνο σοβαρού εκφοβισμού, αντιποίνων ή άλλου είδους
κινδύνους.
Σε καταστάσεις σύγκρουσης, η Ένωση θα πρέπει να προα
γάγει τη συμμόρφωση όλων των συγκρουόμενων μερών με
τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπι
στικού δικαίου, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες
γραμμές της Ένωσης. Περαιτέρω, σε χώρες που βρίσκονται
σε μεταβατικό στάδιο, η βοήθεια της Ένωσης με βάση τον
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να υποστηρίζει ένα κατάλληλο
περιβάλλον για την ανάδειξη των πολιτικών παραγόντων
προσηλωμένων σε ένα δημοκρατικό πλουραλιστικό πολυκομ
ματικό σύστημα. Ο παρών κανονισμός στοχεύει επίσης στην
προαγωγή των δημοκρατικών δομών, την κατανομή των
εξουσιών και τη δημιουργία υπεύθυνων κρατικών θεσμών.

(20)

Οι αποστολές παρατήρησης εκλογών της ΕΕ συμβάλλουν
αισθητά και επιτυχώς στις δημοκρατικές διαδικασίες σε
τρίτες χώρες. Ωστόσο, η προώθηση και στήριξη της δημο
κρατίας προχωρεί πολύ πιο πέρα από τις εκλογικές διαδικα
σίες και, συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όλες οι
φάσεις του εκλογικού κύκλου. Οι δαπάνες των αποστολών
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ θα πρέπει κατά συνέπεια να
μην απορροφούν δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό της
συνολικής χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη βάσει του
παρόντος κανονισμού.

(21)

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί η σημασία της δημιουργίας της
θέσης του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα (ΕΕΕΕ). Ο ΕΕΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην
ενότητα, συνοχή και αποτελεσματικότητα της δράσης και της
πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα
πρέπει να βοηθά να διασφαλισθεί ότι όλα τα μέσα της
Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών διεξάγονται συντο
νισμένα για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενωσιακής πολι
τικής.

(22)

Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη
χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστο
ποιήσει τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της. Αυτό
θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της συνοχής και της
συμπληρωματικότητας των διαφόρων ενωσιακών μηχανισμών
εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς και με τη δημιουργία
συνεργιών μεταξύ του παρόντος κανονισμού, άλλων
ενωσιακών μηχανισμών χρηματοδότησης εξωτερικής δράσης
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και άλλων πολιτικών της Ένωσης. Θα πρέπει δε περαιτέρω να
συνεπάγεται αμοιβαία ενίσχυση των προγραμμάτων που
καταρτίζονται στο πλαίσιο των μηχανισμών χρηματοδότησης
εξωτερικής δράσης.
(23)

Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν
τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών και διαβουλεύονται
μεταξύ τους σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας προγραμματι
σμού για να προαγάγουν τη συμπληρωματικότητα μεταξύ
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους. Η Ένωση θα πρέπει
να διαβουλεύεται επίσης με άλλους χορηγούς και σχετικούς
φορείς.

(24)

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης
(ΕΥΕΔ), κατά περίπτωση, θα πρέπει να προβαίνουν σε
τακτικές και συχνές ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα, προκειμένου να μπορούν να ασκούν
το δικαίωμα του ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση. Τα
μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού θα
πρέπει να συνεκτιμούν δεόντως τις απόψεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(25)

Η Ένωση, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αντι
προσωπιών της, θα πρέπει να επιδιώκει τακτικές ανταλλαγές
πληροφοριών και διαβουλεύσεις με την κοινωνία των
πολιτών, σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων των τρίτων
χωρών, από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας προγραμματι
σμού, προκειμένου να διευκολύνει τις αντίστοιχες συμβολές
της κοινωνίας των πολιτών, για να βεβαιωθεί ότι διαδραμα
τίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

(26)

Προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού στις ταχείες εξελίξεις σε τρίτες χώρες,
η εξουσία για την έκδοση πράξεων, σύμφωνα με το
άρθρο 290 ΣΛΕΕ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον
αφορά τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να
προβαίνει η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, επίσης σε
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και την
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και ορθή
διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και το Συμβούλιο.

(27)

Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τον προγραμμα
τισμό και τη χρηματοδότηση των δράσεων που στηρίζονται
από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ασκούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Λαμβάνο
ντας υπόψη τη φύση αυτών των εκτελεστικών πράξεων, και
ιδίως τον πολιτικό προσανατολισμό τους και τις δημοσιονο
μικές επιπτώσεις τους, πρέπει για την έκδοσή τους να εφαρ
μόζεται κατά κανόνα η διαδικασία εξέτασης, με εξαίρεση τα
τεχνικά εκτελεστικά μέτρα μικρότερης δημοσιονομικής
κλίμακας.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και
γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της
28.2.2011, σ. 13).
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Οι κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των
μέσων της Ένωσης για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής
δράσης θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
Ο παρών κανονισμός καθορίζει δημοσιονομικό κονδύλιο για
όλη την περίοδο εφαρμογής του το οποίο θα συνιστά το
βασικό ποσό αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της
διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση (2) για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού.

(30)

Η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΥΕΔ καθορίζονται στην
απόφαση 2010/427/EΕ του Συμβουλίου (3).

(31)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η προα
γωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
παγκοσμίως, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο
της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως
ορίζονται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των
εν λόγω στόχων.

(32)

Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η ήπια μετάβαση χωρίς
διακοπή μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 και
του παρόντος κανονισμού και να ευθυγραμμισθεί η διάρκεια
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τη διάρκεια του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 (4). Κατά
συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τυγχάνει εφαρ
μογής από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020,

Η εν λόγω βοήθεια αποβλέπει, ιδίως, στα ακόλουθα:
α) στήριξη, ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας σε τρίτες
χώρες με την προαγωγή της συμμετοχικής και αντιπροσωπευ
τικής δημοκρατίας, την ενίσχυση του συνολικού δημοκρατικού
κύκλου, ιδίως με την τόνωση του ενεργού ρόλου της κοινωνίας
των πολιτών εντός του κύκλου αυτού και του κράτους δικαίου
και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των εκλογικών διαδικασιών,
ιδίως μέσω αποστολών εκλογικών παρατηρητών.
β) προώθηση του σεβασμού και της τήρησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως διακηρύσσο
νται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των ΗΕ και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, και ενίσχυση της προστασίας, προα
γωγής, εφαρμογής και παρακολούθησής τους, κυρίως μέσω της
υποστήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, υπερα
σπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θύματα καταπίεσης και
εκμετάλλευσης.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.

Η βοήθεια της Ένωσης εστιάζει στα ακόλουθα:

α) στήριξη και ενίσχυση της συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας, σύμφωνα με τη συνολική προσέγγιση για το δημο
κρατικό κύκλο, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας, και των διαδικασιών εκδημοκρατισμού σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω οργανώσεων της κοινω
νίας των πολιτών, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ
άλλων, με:
i)

την προώθηση των ελευθεριών του συνέρχεσθαι και του
συνεταιρίζεσθαι, της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας προσώπων,
της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, συμπεριλαμ
βανομένης της πολιτικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής
έκφρασης, της ανεμπόδιστης πρόσβασης σε πληροφορίες,
της ελευθερίας του Τύπου και της ανεξαρτησίας και του
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, τόσο των παραδο
σιακών όσο και αυτών που βασίζονται στις τεχνολογίες των
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), της ελευθερίας του
Διαδικτύου, καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση των
διοικητικών φραγμών στην άσκηση αυτών των ελευθεριών,
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της λογοκρισίας,
ειδικότερα μέσω της έκδοσης και εφαρμογής της σχετικής
νομοθεσίας·

ii)

την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την προώθηση της
ανεξαρτησίας του δικαστικού και του νομοθετικού
σώματος, την ενθάρρυνση και αξιολόγηση νομοθετικών και
θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους, και την
προώθηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, καθώς και την
υποστήριξη των εθνικών ιδρυμάτων ανθρωπίνων δικαιω
μάτων·

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημο
κρατία και τα Ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) για την περίοδο
2014-2020, βάσει του οποίου η Ένωση θα παρέχει βοήθεια για την
ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την
εφαρμογή των μηχανισμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης
της Ένωσης (βλ. σελίδα 95 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)
2
( ) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
3
( ) Απόφαση 2010/427/EΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον
καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).
(4) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της
2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονο
μικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,
σ. 884).

15.3.2014

iii) την προώθηση και ενίσχυση του Διεθνούς Ποινικού Δικα
στηρίου, των ad hoc διεθνών ποινικών δικαστηρίων και των
διαδικασιών μεταβατικής δικαιοσύνης και εξεύρεσης της
αλήθειας, καθώς και μηχανισμών συμφιλίωσης·
iv) τη στήριξη της μετάβασης στη δημοκρατία και μεταρρυθμί
σεων για την επίτευξη πραγματικής και διαφανούς δημο
κρατικής και εσωτερικής υπευθυνότητας και εποπτείας,
συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ασφάλειας και της
δικαιοσύνης, και ενίσχυση των μέτρων κατά της διαφθοράς·

15.3.2014
v)
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vii) την προώθηση της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών
και γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή,
και την υποστήριξη της ισότητας των φύλων, της συμμε
τοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
της πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών, ειδικότερα στις
διαδικασίες πολιτικής μετάβασης, εκδημοκρατισμού και
οικοδόμησης κρατικών θεσμών·
viii) την προώθηση της ίσης συμμετοχής των ατόμων με
αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή,
περιλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της άσκησης
των σχετικών ελευθεριών, καθώς και την υποστήριξη της
ισότητας των ευκαιριών, της αποφυγής διακρίσεων και της
πολιτικής εκπροσώπησης·
ix) την υποστήριξη μέτρων για τη διευκόλυνση της ειρηνικής
συμφιλίωσης των τμημάτων των κοινωνιών, συμπεριλαμβα
νομένης της υποστήριξης για μέτρα οικοδόμησης εμπιστο
σύνης που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον
εκδημοκρατισμό·
β) προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών όπως έχουν διακηρυχθεί στην Παγκόσμια
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα δικαιώματα των ΗΕ και σε άλλα
διεθνή και περιφερειακά μέσα στους τομείς των ατομικών, πολι
τικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων,
κυρίως μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ
άλλων σχετικά με:
i)

την κατάργηση της θανατικής ποινής, και εκεί όπου
υφίσταται ακόμη η θανατική ποινή, την αναστολή των εκτε
λέσεων με σκοπό την κατάργησή της, καθώς και την
υποστήριξη για την κατάργησης της και την τήρηση
διεθνών ελάχιστων κανόνων·

ii)

την αποφυγή των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης μεταχεί
ρισης και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελι
στικής μεταχείρισης ή τιμωρίας καθώς και των αναγκα
στικών εξαφανίσεων και την αποκατάσταση των θυμάτων
βασανιστηρίων·

iii) την υποστήριξη, προστασία και παροχή βοήθειας στους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων
την κάλυψη της επείγουσας ανάγκης προστασίας τους,
σύμφωνα με το άρθρο 1 της Διακήρυξης των ΗΕ για τους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· οι εν λόγω
στόχοι, περιλαμβανομένων της μακροπρόθεσμης βοήθειας
και της πρόσβασης σε καταφύγιο θα μπορούσαν να καλύ
πτονται από τον μηχανισμό προστασίας των υπερασπιστών
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
iv)

φύλο, στην φυλή, στο χρώμα, στην κοινωνική τάξη, στην
εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, στα γενετικά χαρακτηρι
στικά, στη γλώσσα, στην θρησκεία ή στις πεποιθήσεις, στα
πολιτικά ή σε οιαδήποτε άλλα φρονήματα, στην ιδιότητα
του μέλους εθνικής μειονότητας, στην περιουσία, στη
γέννηση, στην αναπηρία, στην ηλικία, στον γενετήσιο
προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου·

την προώθηση του πολιτικού πλουραλισμού και της δημο
κρατικής πολιτικής εκπροσώπησης και την ενθάρρυνση της
πολιτικής συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών, ιδίως
των μελών ευάλωτων και των περιθωριοποιημένων ομάδων,
τόσο με την ιδιότητα του ψηφοφόρου όσο και με εκείνη
του υποψηφίου, σε διαδικασίες δημοκρατικών μεταρρυθμί
σεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

vi) ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας μέσω της εξασφάλισης
καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινω
νίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, ενισχύοντας με
τον τρόπο αυτό την πολιτική εκπροσώπηση σε επίπεδο πιο
κοντά στους πολίτες·

την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, των
διακρίσεων κάθε μορφής, όπως αυτών που βασίζονται στο
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v)

την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, μεταξύ άλλων με μέτρα
εξάλειψης κάθε μορφής μίσους, μισαλλοδοξίας και
διάκρισης που βασίζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις,
και με ενίσχυση της ανοχής και του σεβασμού της
θρησκευτικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας εντός και
μεταξύ των κοινωνιών·

vi)

τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, όπως καθορίζονται
στην Διακήρυξη των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτο
χθόνων Πληθυσμών, μεταξύ άλλων, τονίζοντας τη σημασία
της συμμετοχής τους στην ανάπτυξη των έργων που τους
αφορούν και συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τη
διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των αυτοχθόνων πληθυ
σμών καθώς και της συμμετοχής σε διεθνείς μηχανισμούς·

vii) τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνο
τικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, όπως
προβλέπονται στη Δήλωση των ΗΕ για τα δικαιώματα των
ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές
και γλωσσικές μειονότητες·
viii) τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλό
φιλων, διεμφυλικών και ερμαφρόδιτων ατόμων (ΛΟΑΔΕ),
συμπεριλαμβανομένων μέτρων με σκοπό την αποποινικο
ποίηση της ομοφυλοφιλίας, την καταπολέμηση της ομοφο
βικής και τρανσφοβικής βίας και διώξεων, και την προώ
θηση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι
και της έκφρασης των ΛΟΑΔΕ·
ix) τα δικαιώματα των γυναικών, όπως διακηρύσσονται στη
Σύμβαση των ΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και τα προαιρετικά της
πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την
καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εναντίον γυναικών και
κοριτσιών, ιδιαίτερα του ακρωτηριασμού των γυναικείων
γεννητικών οργάνων, των καταναγκαστικών και προσυμφω
νημένων γάμων, των εγκλημάτων τιμής, της ενδοοικογε
νειακής και σεξουαλικής βίας, της εμπορίας γυναικών και
κοριτσιών·
x)

τα δικαιώματα του παιδιού, όπως διακηρύσσονται στη
Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα
προαιρετικά της πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων της
καταπολέμησης της παιδικής εργασίας, της διακίνησης
παιδιών και της παιδικής πορνείας, καθώς και της στρατο
λόγησης και χρησιμοποίησης ανήλικων στρατιωτών, και της
προστασίας των παιδιών από διακρίσεις, ανεξαρτήτως
φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας ή πίστης,
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής, εθνοτικής ή
κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, αναπηρίας, γέννησης ή
οποιαδήποτε άλλης κατάστασης·

xi) τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, όπως καθορίζο
νται στη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες·
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xii) τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα,
μεταξύ άλλων το δικαίωμα σε ικανοποιητικό βιοτικό
επίπεδο και θεμελιώδεις κανόνες εργασίας·
xiii) την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ειδικότερα με την εφαρμογή
των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την επιχειρηματική ελευθερία
όπως καθορίζονται στο άρθρο 16 του Χάρτη των θεμε
λιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
xiv) την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την παρακολούθηση
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρα
τίας·
xv) την υποστήριξη των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών ή
διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που
συμμετέχουν στην προστασία, την προώθηση ή την προά
σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών·
xvi) την προαγωγή της βελτίωσης των συνθηκών κράτησης και
τήρησης των προτύπων σε φυλακές που θα πρέπει να
συνάδουν με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη
δικαιώματα·
γ) ενίσχυση του διεθνούς πλαισίου για την προστασία των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων,
του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, και για την προαγωγή
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως με:
i) την παροχή στήριξης για διεθνή και περιφερειακά μέσα και
οργανισμούς στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της
δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·
ii) την προώθηση της συνεργασίας από την κοινωνία των
πολιτών με διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνητικούς
οργανισμούς και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της
κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουρ
γίας ικανοτήτων για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που
αποβλέπουν στην προώθηση και την παρακολούθηση της
εφαρμογής διεθνών και περιφερειακών μέσων που αφορούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου
και τη δημοκρατία·
iii) κατάρτιση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με το διεθνές
ανθρωπιστικό δίκαιο και στήριξη της επιβολής του·
δ) ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις δημοκρατικές εκλογικές διαδικα
σίες και στους δημοκρατικούς θεσμούς και αύξηση της αξιοπι
στίας και της διαφάνειάς τους, σε όλα τα στάδια του εκλογικού
κύκλου, ιδιαίτερα:
i) με την αύξηση των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της
ΕΕ και με άλλα μέτρα παρακολούθησης των εκλογικών
διαδικασιών·
ii) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του δυναμικού των εκλογικών
παρατηρητών των εγχώριων οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και στηρίζοντας
τις πρωτοβουλίες τους που προωθούν τη συμμετοχή στην
εκλογική διαδικασία και την παρακολούθησή της·
iii) υποστηρίζοντας μέτρα που αποβλέπουν στη συνεπή ένταξη
των εκλογικών διαδικασιών στον δημοκρατικό κύκλο, στη
διάδοση πληροφοριών και την υλοποίηση συστάσεων των
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αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, ιδίως μέσω
συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
και με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων
των κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό,
iv) προωθώντας την ομαλή διεξαγωγή των εκλογικών διαδικα
σιών, τη μείωση της εκλογικής βίας και την αποδοχή των
αξιόπιστων αποτελεσμάτων από όλα τα τμήματα της κοινω
νίας.
2.
Οι αρχές της αποφυγής διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο,
της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου, της συμμετοχής, της
ενδυνάμωσης καθώς και η λογοδοσία, το άνοιγμα και η διαφάνεια
λαμβάνονται υπόψη, εφόσον είναι σκόπιμο, όλα τα μέτρα που
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
3.
Τα μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμό
ζονται στο έδαφος τρίτων χωρών ή συνδέονται άμεσα με καταστά
σεις που προκύπτουν σε τρίτες χώρες ή συνδέονται άμεσα με παγκό
σμιες ή περιφερειακές δράσεις.
4.
Τα μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λαμβά
νουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της κρίσης ή των καταστά
σεων έκτακτης ανάγκης και των χωρών ή των καταστάσεων όπου
παρατηρείται σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, όπου η
ανθρώπινη ασφάλεια κινδυνεύει περισσότερο ή όπου οι οργανώσεις
και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δραστηριοποιού
νται υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.

Άρθρο 3
Συντονισμός, συνέπεια και συμπληρωματικότητα της βοήθειας
της Ένωσης
1.
Η βοήθεια της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού
συνάδει με το συνολικό πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης,
και συμπληρωματική προς τη βοήθεια που προβλέπεται στο πλαίσιο
σχετικών μηχανισμών ή συμφωνιών εξωτερικής βοήθειας.
2.
Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η
συνέπεια της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη
μέλη επιδιώκουν τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών και διαβουλεύ
σεις μεταξύ τους σε πρώιμο στάδιο του προγραμματισμού, προκει
μένου να προάγονται η συμπληρωματικότητα και η συνοχή μεταξύ
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, τόσο στο επίπεδο της
λήψεως αποφάσεων όσο και επί τόπου. Οι διαβουλεύσεις αυτές
μπορεί να συνεπάγονται από κοινού προγραμματισμό και κοινές
δραστηριότητες μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών. Η
Ένωση διαβουλεύεται επίσης με άλλους χορηγούς και φορείς.
3.
Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ προβαίνουν, κατά περίπτωση, σε
τακτικές ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
4.
Η Ένωση επιδιώκει τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών και
διαβουλεύεται με την κοινωνία των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα,
περιλαμβανομένων των τρίτων χωρών. Ειδικότερα, η Ένωση παρέχει,
όποτε είναι δυνατόν και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες, την
τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη σχετικά με την διαδικασία
αίτησης.
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Άρθρο 4

Άρθρο 7

Γενικό πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής

Άσκηση εξουσιοδότησης

1.
Η βοήθεια της Ένωσης βάσει του παρόντος κανονισμού χορη
γείται σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 236/2014 και μέσω
των ακόλουθων μέτρων:

1.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αναφερόμενη στο άρθρο 6
εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους του
παρόντος άρθρου.

α) έγγραφα στρατηγικής που αναφέρονται στο άρθρο 5 και ενδεχό
μενες αναθεωρήσεις τους·

2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιο
δότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο ισχύος
του παρόντος κανονισμού

β) ετήσια προγράμματα δράσης, μεμονωμένα μέτρα και μέτρα
στήριξης βάσει των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 236/2014·
γ) ειδικά μέτρα βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 236/2014.
2.
Τυχόν προγραμματισμός ή αναθεωρήσεις προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται μετά τη δημοσίευση της ενδιάμεσης έκθεσης
επισκόπησης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 236/2014 («ενδιάμεση έκθεση επισκόπησης») λαμβάνουν
υπόψη τα αποτελέσματα, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της εν
λόγω έκθεσης.

Άρθρο 5
Έγγραφα στρατηγικής
1.
Τα έγγραφα στρατηγικής καθορίζουν τη στρατηγική της
Ένωσης για τη χορήγηση βοήθειας στο πλαίσιο του παρόντος κανο
νισμού, βάσει των προτεραιοτήτων της Ένωσης, τη διεθνή κατά
σταση και τις δραστηριότητες των κυρίων εταίρων. Είναι συνεπή με
τον γενικό σκοπό, τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τις αρχές
του παρόντος κανονισμού.
2.
Τα έγγραφα στρατηγικής καθορίζουν τους τομείς προτεραιό
τητας που επιλέγονται για χρηματοδότηση από την Ένωση στη διάρ
κεια της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισμού, τους ειδικούς
στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους δείκτες απόδοσης.
Προσδιορίζουν επίσης την ενδεικτική κατανομή κονδυλίων, τόσο
συνολικά όσο και ανά τομέα προτεραιότητας, υπό μορφή ψαλίδας,
ανάλογα με την περίπτωση.
3.
Τα έγγραφα στρατηγικής εγκρίνονται με τη διαδικασία
εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 236/2014. Όταν το απαιτούν σημαντικές αλλαγές
περιστάσεων και πολιτικής, τα έγγραφα στρατηγικής επικαιροποιού
νται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 6

3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 μπορεί να
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδό
τηση που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθο
ρίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση
πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
4.
Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.
5.
Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του
άρθρου 6 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντί
ρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός
προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από
τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβά
λουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.
Άρθρο 8
Επιτροπή
Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή για τη δημοκρατία και
τα ανθρώπινα δικαιώματα («η επιτροπή»). Πρόκειται για επιτροπή
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 9
Πρόσβαση σε έγγραφα
Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα άσκησης των εξου
σιών ελέγχου τους εν πλήρη γνώσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα του ΕΜΔΑΔ,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Θεματικές προτεραιότητες και εξουσιοδότηση
Άρθρο 10
Οι ειδικοί στόχοι και προτεραιότητες της βοήθειας της Ένωσης
βάσει του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνονται στο παράρτημα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση
πράξεων για την τροποποίηση των θεματικών προτεραιοτήτων που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Συγκεκριμένα, μετά τη δημο
σίευση της ενδιάμεσης έκθεσης επισκόπησης, και βάσει των συστά
σεων που περιέχονται στην ενδιάμεση έκθεση επισκόπησης, η
Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση
του παραρτήματος έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Δημοσιονομικό κονδύλιο
Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανο
νισμού, για την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε
1 332 752 000 EUR.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου.
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Άρθρο 11
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση
2010/427/EΕ.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμ
βρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Στρασβούργο, 11ης Μαρτίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ειδικοί στόχοι και προτεραιότητες του (EΜΔΑΔ)

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της Ένωσης για την επίτευξη του σκοπού του EΜΔΑΔ βασίζεται στους πέντε στόχους που περι
γράφονται στο παρόν παράρτημα.
1. Στόχος 1 — Στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών τους σε καταστάσεις στις οποίες κινδυνεύουν
περισσότερο.
Οι δράσεις βάσει του στόχου αυτού θα στηρίξουν αποτελεσματικά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ)
που κινδυνεύουν περισσότερο και σε καταστάσεις όπου ελλοχεύει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Το
ΕΜΔΑΔ θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών των ΥΑΔ. Επίσης, θα παράσχει μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη στήριξη, η οποία θα επιτρέψει στους ΥΑΔ και στην κοινωνία των πολιτών να επιτελέσουν το έργο τους. Οι
δράσεις θα λάβουν υπόψη τη σημερινή ανησυχητική τάση του περιορισμένου χώρου της κοινωνίας των πολιτών.
2. Στόχος 2 — Στήριξη άλλων προτεραιοτήτων της Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Οι δράσεις βάσει του στόχου αυτού θα επικεντρωθούν στη στήριξη δραστηριοτήτων σε τομείς όπου η Ένωση έχει προστιθέ
μενη αξία ή θεματική δέσμευση, π.χ. σημερινές και μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές (του Συμβουλίου) ή ψηφίσματα (του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκδίδονται ή θα εκδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 2. Οι δράσεις
θα συνάδουν με τις προτεραιότητες του Στρατηγικού Πλαισίου της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τη δημοκρατία.
Οι δράσεις βάσει του στόχου αυτού θα στηρίξουν, μεταξύ άλλων, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (κυρίως την κατάργηση της
θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμω
ρίας), τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, την πάταξη της ατιμωρησίας, την αποφυγή κάθε μορφής
διάκρισης, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Προσοχή θα δοθεί επίσης στην ανάδειξη των ζητημάτων
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3. Στόχος 3 — Στήριξη της δημοκρατίας
Οι δράσεις βάσει του στόχου αυτού θα στηρίξουν τους φιλειρηνικούς υπερασπιστές της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες με
σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι δράσεις
θα επικεντρωθούν στην παγίωση της πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης καθώς και στην προάσπιση της δημοκρατίας.
Θα εξετασθούν όλες οι πτυχές του εκδημοκρατισμού, μεταξύ άλλων, το κράτος δικαίου, η προαγωγή και η προστασία των
αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας της έκφρασης σε επιγραμμικό και μη περιβάλλον και της ελευθερίας
του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή στην εξελισσόμενη μεθοδολογική συζή
τηση για τη στήριξη της δημοκρατίας.
Κατά περίπτωση, οι δράσεις θα λάβουν υπόψη τις συστάσεις των αποστολών παρατήρησης εκλογών της ΕΕ.
4. Στόχος 4 — Αποστολές παρατήρησης εκλογών της ΕΕ
Οι δράσεις βάσει του στόχου αυτού θα επικεντρωθούν στην παρατήρηση εκλογών που συμβάλλει στη βελτίωση της διαφά
νειας και της εμπιστοσύνης στην εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο της ευρύτερης προώθησης και στήριξης των δημοκρατικών
διαδικασιών οι οποίες περιγράφονται στο στόχο 3.
Οι πλήρους κλίμακας αποστολές παρατήρησης εκλογών της ΕΕ αναγνωρίζονται ευρέως ως εμβληματικά σχέδια της εξωτερικής
δράσης της ΕΕ και παραμένουν η κύρια μορφή δράσης του συγκεκριμένου στόχου.
Οι αποστολές είναι οι πλέον κατάλληλες για την παροχή ενημερωμένης αξιολόγησης των εκλογικών διαδικασιών και συστά
σεων για την περαιτέρω βελτίωση στο πλαίσιο της συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου της Ένωσης με τρίτες χώρες.
Συγκεκριμένα, η προσέγγιση που περιλαμβάνει όλα τα στάδια του εκλογικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
συνέχειας, θα αναπτυχθεί περαιτέρω με συμπληρωματικές δράσεις μεταξύ διμερούς προγραμματισμού και έργων του ΕΜΔΑΔ.
5. Στόχος 5 — Υποστήριξη των στοχευμένων βασικών φορέων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και περιφε
ρειακών μέσων και μηχανισμών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Γενικός στόχος είναι η ενίσχυση του διεθνούς και του περιφερειακού πλαισίου για την προαγωγή και την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες πολι
τικής της Ένωσης.
Οι δράσεις βάσει του στόχου αυτού θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες για τη στήριξη της συμβολής της τοπικής κοινωνίας
των πολιτών στους διαλόγους της Ένωσης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές
της ΕΕ) και την ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνών και περιφερειακών μέσων και μηχανισμών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και διεθνών μέσων και μηχανισμών ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ιδιαί
τερη προσοχή θα δοθεί στην προώθηση και την παρακολούθηση των εν λόγω μηχανισμών από την κοινωνία των πολιτών.
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Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1)
Βάσει του άρθρου 14 της ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξαγάγει στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο πριν από τον προγραμματισμό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προάσπιση της
δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως και έπειτα από αρχικές διαβουλεύσεις με τους σχετι
κούς δικαιούχους, όπου απαιτείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα σχετικά
διαθέσιμα έγγραφα όσον αφορά τον προγραμματισμό με τις ενδεικτικές πιστώσεις που προβλέπονται ανά χώρα/
περιφέρεια και, στο πλαίσιο μιας χώρας/περιφέρειας, με τις προτεραιότητες, τα πιθανά αποτελέσματα και τις ενδει
κτικές πιστώσεις που προβλέπονται ανά προτεραιότητα για τα γεωγραφικά προγράμματα, καθώς και την επιλογή
των τρόπων παροχής βοήθειας (*). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα σχετικά
διαθέσιμα έγγραφα όσον αφορά τον προγραμματισμό με τις θεματικές προτεραιότητες, τα πιθανά αποτελέσματα,
την επιλογή των τρόπων παροχής βοήθειας (*), και την κατανομή της χρηματοδότησης για τις εν λόγω προτεραιό
τητες που προβλέπεται στα θεματικά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τη θέση που διατύ
πωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του θέματος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξαγάγει στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την προετοιμασία
της ενδιάμεσης επανεξέτασης και πριν από οποιαδήποτε ουσιώδη αναθεώρηση των εγγράφων προγραμματισμού
κατά την περίοδο ισχύος του εν λόγω κανονισμού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αναλύει σε ποιες περιπτώσεις
ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα έγγραφα προγραμματισμού και θα παρέχει
εξηγήσεις για οποιαδήποτε άλλη συνέχεια δόθηκε στον στρατηγικό διάλογο.
(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί στο επίπεδο του αρμόδιου Επιτρόπου.
(*) Κατά περίπτωση.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρω
παϊκής Επιτροπής για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζουν τη
σημαντική συμβολή των αποστολών παρατήρησης εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΠΕ της ΕΕ) στην πολιτική
εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης για τη στήριξη της δημοκρατίας στις χώρες εταίρους. Οι ΑΠΕ της ΕΕ συμβάλλουν
στην αύξηση της διαφάνειας των εκλογικών διαδικασιών και της εμπιστοσύνης σε αυτές και παρέχουν τεκμηριω
μένη αξιολόγηση των εκλογών, καθώς και συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωσή τους, στο πλαίσιο της συνεργα
σίας και του πολιτικού διαλόγου της Ένωσης με τις χώρες εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν ότι ποσοστό έως 25 % του
προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014. για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την
προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως θα πρέπει να διατεθεί για τη χρημα
τοδότηση των ΑΠΕ της ΕΕ, ανάλογα με τις ετήσιες προτεραιότητες όσον αφορά τις εκλογές.
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