ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 2.6.2005
COM(2005) 232 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
«Ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος»

{SEC (2005) 724}

EL

EL

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4/5 Νοεµβρίου 2004 ζήτησε από το Συµβούλιο και
την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Χάγης1, να αναπτύξουν µια
στρατηγική αντίληψη για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος σε
επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία µε οργανισµούς της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ, η
Eurojust, η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL) και η Ειδική Οµάδα
Αρχηγών Αστυνοµίας. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί τη συνεισφορά της
Επιτροπής στην ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής.

2.

Μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης του Άµστερνταµ, η ΕΕ υιοθέτησε πολλά σχέδια
δράσης για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος2, τελευταίο από τα
οποία ήταν το σχέδιο «Πρόληψη και έλεγχος του οργανωµένου εγκλήµατος:
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρχή της νέας χιλιετίας»3. Το 2004
ύστερα από πρωτοβουλία της ολλανδικής προεδρίας του Συµβουλίου ξεκίνησαν
συζητήσεις οι οποίες, στις 2.12.2004, κατέληξαν στην υιοθέτηση συµπερασµάτων
του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάπτυξη µιας στρατηγικής αντίληψης για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος4.

3.

Σε επίπεδο ΕΕ εγκρίθηκαν πολλές νοµοθετικές και µη νοµοθετικές πρωτοβουλίες
που συµβάλλουν στην πρόληψη και στην καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος ύστερα από τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης. Τώρα χρειάζεται χρόνος για να αφοµοιωθούν τα διάφορα εργαλεία και
µέτρα (προληπτικά, ποινικού και δικονοµικού δικαίου) που έχουν ληφθεί σε τοπικό
ή εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ και να καλυφθούν τα κενά που έχουν εντοπιστεί.
Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην επεξεργασία και στην εφαρµογή µιας
πολιτικής κατά του οργανωµένου εγκλήµατος µε επαρκή χρηµατοοικονοµική
υποστήριξη.

4.

Μετά το Σεπτέµβριο του 2001 επίκεντρο της προσοχής απετέλεσε η καταπολέµηση
της τροµοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δεσµοί µεταξύ του οργανωµένου
εγκλήµατος και της τροµοκρατίας, ωστόσο και το ίδιο το οργανωµένο έγκληµα
εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την κοινωνία. Το οργανωµένο έγκληµα
υπονοµεύει τις νόµιµες οικονοµίες και είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης για τον
κοινωνικό και δηµοκρατικό ιστό της κοινωνίας. Είναι εποµένως πολύ ευχάριστο το
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τοποθετεί την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος µεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων του. Στον αγώνα
ενάντια στη µάστιγα αυτή όλοι οι παράγοντες πρέπει να εξισορροπήσουν την
αποτελεσµατική επιβολή του νόµου και την καταστολή του οργανωµένου
εγκλήµατος µε την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών.

5.

Η ανάπτυξη µιας στρατηγικής αντίληψης για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος δεν είναι απλή υπόθεση, επειδή η ίδια η έννοια του οργανωµένου
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EE C 053 της 3.3.3005, σ. 001-0014.
Σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ C 251 της 15.8.1997),
ψήφισµα του Συµβουλίου για την πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ C 408 της 29.12.1998),
πρόγραµµα δράσης της Βιέννης (ΕΕ C 19 της 21.1.1999).
ΕΕ C 124 της 3.5.2000.
Έγγ. 15050/04 CRIMORG 138· έγγ. 13463/2/04 αναθ.2 CRIMORG 105.
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εγκλήµατος εξακολουθεί να είναι περίπλοκη παρά τις διάφορες προσπάθειες που
έχουν γίνει κατά καιρούς για να οριστεί η έννοια της «εγκληµατικής οργάνωσης»5.
Επίσης, οι προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν από το Συµβούλιο στις 2.12.2004
καλύπτουν πολλούς τοµείς, µεταξύ των οποίων είναι η βελτίωση της βάσης των
γνώσεων για τον περιορισµό του οργανωµένου εγκλήµατος, η πρόληψη, η επιβολή
του νόµου, η δικαστική συνεργασία και οι εξωτερικές σχέσεις (πρβλ. τµήµα 2).
Εποµένως, τα µέτρα που προτείνονται στο παρόν πλαίσιο είναι πιθανόν να αφορούν
αδικήµατα τα οποία δεν συνδέονται - ή δεν συνδέονται αποκλειστικά - µε το
οργανωµένο έγκληµα. Αντίθετα, πρωτοβουλίες οι οποίες θέτουν σε εφαρµογή π.χ.
την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικά
θέµατα, έχουν αντίκτυπο σε πολλές µορφές σοβαρού διασυνοριακού εγκλήµατος.
Μια στρατηγική προσέγγιση θα εξασφαλίσει την αποτελεσµατική συνεργασία όλων
των εµπλεκόµενων παραγόντων.
6.

Λόγω της µεγάλης εµβέλειας της στρατηγικής αντίληψης είναι απαραίτητο να
οριστούν προτεραιότητες στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. Στο τµήµα 2
αναπτύσσονται οι στόχοι των θεµάτων προτεραιότητας της στρατηγικής αντίληψης
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Ορισµένες πτυχές
καλύπτονται συνοπτικά µόνο, αλλά αναπτύσσονται διεξοδικά αλλού6. Στο τµήµα 3
συνοψίζεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε µετά την ενδιάµεση αξιολόγηση της
στρατηγικής για τη νέα χιλιετία7, ενώ στο τµήµα 4 περιγράφεται η µελλοντική
πορεία. Στο παράρτηµα 1 απαριθµούνται τα µέτρα για την υλοποίηση της
στρατηγικής αντίληψης για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και οι
αντίστοιχες αρµοδιότητες, καθώς και οι ηµεροµηνίες-στόχοι και η ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων. Στο παράρτηµα 2 απαριθµούνται και συνοψίζονται οι σχετικές
ανακοινώσεις και τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου που εγκρίθηκαν
πρόσφατα. Στο παράρτηµα 3 αναλύεται λεπτοµερώς η πρόοδος που επιτεύχθηκε
µετά την ενδιάµεση αξιολόγηση της στρατηγικής για τη νέα χιλιετία.

2.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

2.1.

Βελτίωση των γνώσεων για το οργανωµένο έγκληµα και ενίσχυση της
συγκέντρωσης και της ανάλυσης πληροφοριών

7.

Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις οµάδες του οργανωµένου εγκλήµατος. Για να
επιτευχθεί η πρόληψη και η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, πρέπει να
συγκεντρώνονται και να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά µε το
οργανωµένο έγκληµα, τις οµάδες του οργανωµένου εγκλήµατος και τα τρωτά σηµεία
των νόµιµων τοµέων, ώστε να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, όπως αναφέρεται
ήδη σε πολλά έγγραφα στρατηγικής και κυρίως στο πρόγραµµα της Χάγης. Το
µελλοντικό σύστηµα στατιστικών εγκλήµατος της ΕΕ θα συγκεντρώνει
πληροφορίες από τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου και ποσοτικά στοιχεία βάσει
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Βλ. Κοινή δράση σχετικά µε το αξιόποινο της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση στα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 333 της 9.12.1998)· έγγ. 6204/2/97 ENFOPOL 35 αναθ. 2· άρθρο 2 της
Σύµβασης των ΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος (A/RES/55/25).
Ιδίως οι πρωτοβουλίες που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα της Χάγης, π.χ. η στρατηγική της ΕΕ για
τα ναρκωτικά 2005-2012 (έγγ. 15074/04).
Έγγ. 10925/03 CRIMORG 49, το οποίο έλαβε υπόψη του το Συµβούλιο ∆ΕΥ της 2/3.10.2003.
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ερευνών σε πολίτες και επιχειρήσεις, και θα καταµετρά την εγκληµατικότητα και
τη θυµατοποίηση σε συγκεκριµένες οµάδες µε σκοπό να συνεισφέρει στη λήψη των
αποφάσεων σε διάφορους τοµείς της πολιτικής. Το σύστηµα στατιστικών
εγκλήµατος θα αναπτυχθεί σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη µε τη συνδροµή, εάν
χρειαστεί, του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος. Απαιτείται επίσης η
περαιτέρω ανάπτυξη, η δοκιµή και η διάδοση µιας µεθοδολογίας για τη µελέτη των
τρωτών σηµείων των οικονοµικών τοµέων απέναντι στο οργανωµένο έγκληµα.
Στη βάση αυτή η Επιτροπή προτίθεται στο µέλλον να συντάσσει κατ’ έτος ή κατά
διετία έκθεση σχετικά µε το έγκληµα στην ΕΕ.

EL

8.

Το πρόγραµµα της Χάγης υπογραµµίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ένας µηχανισµός
επιβολής του νόµου µε γνώµονα τις πληροφορίες στην ΕΕ, ο οποίος θα δώσει τη
δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη λήψη των αποφάσεων να καθορίσουν
ευρωπαϊκές στρατηγικές επιβολής του νόµου που θα βασίζονται σε ενδελεχείς
αξιολογήσεις. Βασικά στοιχεία του αποτελούν η διαθεσιµότητα των πληροφοριών
και η πρόσβαση σε αυτές (πρβλ. τµήµα 2.3.3), η παραγωγή ευρωπαϊκών
πληροφοριών για την εγκληµατικότητα και η αύξηση της εµπιστοσύνης µεταξύ των
αρχών επιβολής του νόµου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή, εντός
του 2005, θα υποβάλει ανακοίνωση σχετικά µε µια πολιτική επιβολής του νόµου µε
γνώµονα τις πληροφορίες στην ΕΕ.

9.

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα «ευρωπαϊκό πρότυπο
πληροφοριών για την εγκληµατικότητα» το οποίο θα καλύπτει θέµατα όπως οι
συνεκτικές δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες σε ζητήµατα πληροφοριών εκ µέρους
των εθνικών οργανισµών και των οργανισµών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, ο συγχρονισµός των
εθνικών αξιολογήσεων των απειλών σύµφωνα µε µια κοινή µεθοδολογία και µε
βάση µελέτες για τα τρωτά σηµεία των διαφόρων τοµέων, η παραγωγή ποσοτικών
και ποιοτικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό τοµέα και άλλων σχετικών στοιχείων
από τις υπό εξέλιξη ευρωπαϊκές στατιστικές εγκλήµατος. Ένα βασικό στοιχείο του
προτύπου θα είναι µια ευρωπαϊκή αξιολόγηση της απειλής του οργανωµένου
εγκλήµατος από την Ευρωπόλ, όπως ζητήθηκε από το πρόγραµµα της Χάγης, µε
βάση τις συγχρονισµένες εθνικές αξιολογήσεις.

10.

Η έρευνα που αφορά το οργανωµένο έγκληµα χρηµατοδοτείται σήµερα από το 6ο
πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την προπαρασκευαστική δράση για την
έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας. Προβλέπεται ότι η έρευνα που αφορά το
οργανωµένο έγκληµα θα αποτελέσει µέρος του νέου προγράµµατος έρευνας στον
τοµέα της ασφάλειας και άλλων σχετικών τοµέων στο πλαίσιο του προτεινόµενου
7ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα. Θα υπάρξει επίσης δυνατότητα για
ειδικά ερευνητικά σχέδια µε σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής µέσω του
προγράµµατος AGIS, του προγράµµατος που θα το διαδεχθεί στο πλαίσιο των
δηµοσιονοµικών προοπτικών (2007-2013) και µέσω κεφαλαίων που προορίζονται
για µελέτες.

2.2.

Ενίσχυση της πρόληψης του οργανωµένου εγκλήµατος

11.

Μια αποτελεσµατική πολιτική για την πρόληψη του εγκλήµατος ξεπερνά την
κλασική συνεργασία για την επιβολή του νόµου και περιλαµβάνει τα πρότυπα καλής
διακυβέρνησης, διαφάνειας, υπευθυνότητας και κοινωνικής ευθύνης για το δηµόσιο
και τον ιδιωτικό τοµέα µε σκοπό τον περιορισµό των ευκαιριών παραβίασης του
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νόµου. Ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν εφαρµόσει καινοτόµες µεθόδους
χρησιµοποιώντας µια διοικητική προσέγγιση για την πρόληψη της διείσδυσης
εγκληµατικών οργανώσεων στις νόµιµες αγορές. Το Συµβούλιο πρόσφατα ενέκρινε
συστάσεις8 για την περαιτέρω µελέτη και διάδοση της προσέγγισης αυτής σε όλη την
ΕΕ. Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή σκοπεύει να αναπτύξει ένα πρότυπο νοµοθεσίας
θωράκισης έναντι του εγκλήµατος και νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα
µπορούσαν να διαδοθούν ευρέως ώστε να αποφευχθεί η ακούσια δηµιουργία νέων
ευκαιριών για το οργανωµένο έγκληµα.
12.

Ένα βασικό εργαλείο που χρησιµοποιεί το οργανωµένο έγκληµα για να διεισδύσει
στις νόµιµες αγορές είναι η διαφθορά9. Εποµένως, η περαιτέρω ανάπτυξη και
εφαρµογή µιας συνολικής πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της διαφθοράς,
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ποινικού δικαίου, της προώθησης της
δεοντολογίας και της ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση και της βελτίωσης της
παρακολούθησης των εθνικών πολιτικών για την καταπολέµηση της διαφθοράς στο
πλαίσιο των κοινοτικών και διεθνών υποχρεώσεων και άλλων προτύπων είναι
αναγκαία και επίκαιρη, ώστε να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η σύµβαση των ΗΕ για
την καταπολέµηση της διαφθοράς10. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της
Επιτροπής για την περίοδο 2005-2009 είναι η προώθηση της διαφάνειας στο
δηµόσιο τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να εκδοθεί µια Λευκή Βίβλος σχετικά
µε µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια.

13.

Στη δήλωση του ∆ουβλίνου11 οι συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα
αναγνωρίζονται ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την πρόληψη του εγκλήµατος
γενικά και του οργανωµένου εγκλήµατος ειδικότερα. Η κατάρτιση και η εφαρµογή
ενός σχεδίου δράσης της ΕΕ σχετικά µε τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή το 2006, σύµφωνα µε το πρόγραµµα
της Χάγης.

14.

Πρωταρχικός στόχος είναι η πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων, ενός ιδιαίτερα
σοβαρού εγκλήµατος το οποίο ενέχει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων
δικαιωµάτων. Η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρώπων εντός του 2005, ανακοίνωση η οποία θα θεµελιώνεται σε
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, προσανατολισµένη στα ανθρώπινα δικαιώµατα και
µε επίκεντρο τα θύµατα.

15.

Για τα προληπτικά µέτρα ήταν διαθέσιµη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη από τα
διαρθρωτικά ταµεία, η οποία όµως χρησιµοποιήθηκε ελάχιστα από τα κράτη
µέλη12, γεγονός που οδήγησε την Επιτροπή να προτείνει για τη χρηµατοδότηση των
µέτρων αυτών τη δηµιουργία ενός ξεχωριστού προγράµµατος-πλαισίου για την
ασφάλεια και τη διασφάλιση των ελευθεριών στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών
προοπτικών 2007-2013.

8
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Έγγ. 12557/04 CRIMORG 79, έγγ. 14125/2/04 αναθ. 2 CRIMORG 123.
Πρβλ. COM (2003) 317· ψήφισµα ΕΚ αριθ. A5-0367/2003.
A/58/422.
Έγγ. 16302/04 CRIMORG 96.
Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελεί το πρόγραµµα Mezzogiorno της Ιταλίας· πρβλ. επίσης την
ανακοίνωση: Συµπληρωµατικές ενδεικτικές κατευθύνσεις για τις υποψήφιες χώρες, COM(2003) 110.
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2.3.

Ενίσχυση των εργαλείων και βελτίωση της συνεργασίας

2.3.1.

Ενίσχυση των ερευνών για το οργανωµένο έγκληµα

16.

Οι ειδικές τεχνικές έρευνας έχουν αποδειχτεί αποτελεσµατικές για τις αστυνοµικές,
τελωνειακές και δικαστικές έρευνες όσον αφορά το διασυνοριακό οργανωµένο
έγκληµα. Η σύµβαση του 2000 για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή και το
πρωτόκολλο του 200113 προβλέπουν τις τεχνικές αυτές, αλλά κανένα από τα δύο
αυτά µέσα δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ, πράγµα που εξηγεί την έκδοση ξεχωριστής
απόφασης-πλαισίου για τη χρήση κοινών οµάδων ερευνών14. Πρέπει να
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η χρήση των κοινών οµάδων
ερευνών και των άλλων ειδικών τεχνικών έρευνας.

17.

Για να επιταχυνθεί και να απλοποιηθεί η εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων σε
διακρατικό επίπεδο, η Επιτροπή έχει προτείνει το ευρωπαϊκό ένταλµα συγκέντρωσης
αποδεικτικών στοιχείων, το οποίο για ορισµένα είδη αποδεικτικών στοιχείων
αντικαθιστά την αµοιβαία δικαστική συνδροµή15. Μεσοπρόθεσµα η αρχή της
αµοιβαίας αναγνώρισης θα επεκταθεί και θα καλύψει κάθε είδους αποδεικτικά
στοιχεία. Η Επιτροπή προγραµµατίζει πολλές πρωτοβουλίες σχετικά µε την αποδοχή
των αποδεικτικών στοιχείων, όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή της σχετικά µε την
αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης σε θέµατα ποινικού δικαίου16. Οι πρωτοβουλίες
αυτές θα βελτιώσουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη εξασφαλίζοντας µια δίκαιη
ισορροπία µεταξύ της αποτελεσµατικής δίωξης και των δικαιωµάτων υπεράσπισης.
Η διασυνοριακή χρήση των πληροφοριών ως αποδεικτικών στοιχείων είναι ένα
ακόµη θέµα που απαιτεί περαιτέρω µελέτη.

18.

Όπως και η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο οικονοµικών
ερευνών (πρβλ. τµήµα 2.3.2), η συγκέντρωση, η διασφάλιση και η ανταλλαγή
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί θέµα µε συνεχώς µεγαλύτερη
σηµασία, το οποίο πρόκειται να εξεταστεί σύντοµα από την Επιτροπή, όπως της
ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 16/17.12.200417.

19.

Η φύλαξη των δεδοµένων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση ποινικών αδικηµάτων µε τη χρήση της
τεχνολογίας των πληροφοριών. Απαιτείται η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της
αποτελεσµατικής επιβολής του νόµου, της προστασίας των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και της χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης που δηµιουργούν στους
παρόχους υπηρεσιών οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Για την αντιµετώπιση των
νοµικών ζητηµάτων η Επιτροπή θα υποβάλει εντός του 2005 µια πρόταση οδηγίας, η
οποία αποτελεί το κατάλληλο νοµικό µέσο.

20.

Πολλές φορές, για να προσαχθούν σηµαντικά στελέχη των οµάδων του
οργανωµένου εγκλήµατος στη δικαιοσύνη, είναι αναγκαία η προσφυγή σε µάρτυρες
ή συνεργάτες της δικαιοσύνης. Παίρνοντας ως βάση τα δύο σχετικά ψηφίσµατα

13
14
15
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του Συµβουλίου18, η στρατηγική για τη νέα χιλιετία προτείνει να καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες. Το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εργαστεί για την
κατάρτιση ενός προγράµµατος προστασίας των µαρτύρων στις υποθέσεις
τροµοκρατίας19. Η Ευρωπόλ συνέταξε δύο χρήσιµα έγγραφα20 και η Επιτροπή
ετοιµάζει µια νοµοθετική πράξη για το θέµα αυτό.
21.

Ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν δηµιουργήσει εξειδικευµένες ερευνητικές ή
διωκτικές υπηρεσίες για την αντιµετώπιση των αδικηµάτων που συνδέονται µε το
οργανωµένο έγκληµα. Αυτού του είδους οι υπηρεσίες αποτελούνται από
διεπιστηµονικές οµάδες εµπειρογνωµόνων και ασχολούνται µε πολύπλοκες έρευνες.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη µέλη να µελετήσουν την προσέγγιση αυτή.

2.3.2.

Ενίσχυση των µέσων αντιµετώπισης των χρηµατοοικονοµικών πτυχών του
οργανωµένου εγκλήµατος

22.

Κινητήρια δύναµη του οργανωµένου εγκλήµατος είναι το οικονοµικό κέρδος. Η
εξάλειψη της δυνατότητας νοµιµοποίησης των εσόδων από προϊόντα παράνοµων
δραστηριοτήτων ή της χρηµατοδότησης παράνοµων δραστηριοτήτων θα περιόριζε
σε σηµαντικό βαθµό τόσο τα κίνητρα όσο και τις ικανότητες των οµάδων του
οργανωµένου εγκλήµατος. Εποµένως η βελτίωση της δυνατότητας δέσµευσης και
δήµευσης των προϊόντων του εγκλήµατος αποτελεί βασικό στοιχείο για την
καταπολέµηση και την πρόληψη τέτοιου είδους παράνοµων δραστηριοτήτων. Για το
λόγο αυτό η Επιτροπή θα προωθήσει την ενίσχυση των ικανοτήτων διεξαγωγής
οικονοµικών ερευνών και τη θέσπιση κατάλληλων νοµικών µέσων που θα
συµβάλλουν στο γρήγορο εντοπισµό και εξακρίβωση των παράνοµων οικονοµικών
µεταβιβάσεων και άλλων συναλλαγών.

23.

Έχει επιτευχθεί συµφωνία για τρεις αποφάσεις-πλαίσια σχετικά µε τη δέσµευση και
τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες προβλέπουν διευρυµένες εξουσίες
δήµευσης. Ωστόσο, η µία από τις οποίες αποτελεί ακόµη αντικείµενο επιφυλάξεων21.
Η απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε τη δήµευση των προϊόντων του εγκλήµατος
προβλέπει ότι, όταν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση των διευρυµένων εξουσιών τους
δήµευσης, µπορούν να προσφεύγουν και σε άλλες διαδικασίες εκτός των ποινικών.
Οι αιτιολογικές της σκέψεις αναφέρονται επίσης στη σύµβαση των ΗΕ για το
διακρατικό οργανωµένο έγκληµα σύµφωνα µε την οποία τα συµβαλλόµενα κράτη
µπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα να απαιτήσουν από τον παραβάτη να
αποδείξει τη νόµιµη προέλευση του φεροµένου ως προϊόντος εγκλήµατος,
αντιστρέφοντας µεταξύ άλλων το βάρος της απόδειξης και/ή µειώνοντας τις
αποδεικτικές απαιτήσεις. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη νοµοθεσία της ΕΕ
σχετικά µε τη δήµευση των προϊόντων εγκλήµατος βάσει των στοιχείων αυτών. Θα
διερευνήσει επίσης τους κανόνες που εφαρµόζονται όσον αφορά την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων που δηµεύονται ή κατάσχονται ως αποζηµίωση ή
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αποκατάσταση σε αναγνωρισµένα θύµατα εγκληµατικών πράξεων ή σε
φιλανθρωπικούς οργανισµούς.
24.

Η προταθείσα τρίτη οδηγία22 σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ενισχύει την υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε
τα έσοδα αυτά, διευρύνοντας π.χ. τον ορισµό των κύριων αδικηµάτων και
προσθέτοντας νέες κατηγορίες στα άτοµα που έχουν υποχρέωση δήλωσης. Ωστόσο,
για να εξασφαλιστεί η µελλοντική συστράτευση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλων φορέων, πρέπει να αποδειχθεί ότι οι δηλώσεις που αποσκοπούν στην
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Για το σκοπό αυτό, οι µονάδες
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών πρέπει να παρέχουν επαρκή ανάδραση.

25.

Οι οµάδες του οργανωµένου εγκλήµατος χρησιµοποιούν το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα ενός κράτους µέλους για να εισαγάγουν χρήµατα από παράνοµες
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο κράτος µέλος. Η Ευρωπόλ
προσπαθεί να προσδιορίσει τους δεσµούς µεταξύ τέτοιου είδους παράνοµων
δραστηριοτήτων και των σχετικών συναλλαγών, στο πλαίσιο των φακέλων
ανάλυσης, όπως είναι π.χ. το σχέδιο «SUSTRANS». Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να
υποστηρίξουν ενεργά το έργο αυτό, παρέχοντας στοιχεία υψηλής ποιότητας στην
Ευρωπόλ.

26.

Το πρωτόκολλο της σύµβασης του 2000 για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συνεργασίας σε θέµατα διασυνοριακών
χρηµατοοικονοµικών ερευνών. Λόγω του χαµηλού ποσοστού επικύρωσης του
πρωτοκόλλου αυτού, η ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ είναι αβέβαιη. Καθώς η
αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης θα αντικαταστήσει προοδευτικά την αµοιβαία
δικαστική συνδροµή, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει νέες νοµοθετικές
προτάσεις23.

2.3.3.

Ενίσχυση της πρόσβασης σε πληροφορίες και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ
των αρχών επιβολής του νόµου

27.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε στο πρόγραµµα της Χάγης ότι για την ενίσχυση
της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης απαιτείται µια καινοτόµος
προσέγγιση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την
επιβολή του νόµου. Το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της
Χάγης θα αναπτύξει ακόµη περισσότερο τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την
εφαρµογή της αρχής της διαθεσιµότητας για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον
αφορά την επιβολή του νόµου, τα κοινά πρότυπα για την πρόσβαση στις βάσεις
δεδοµένων και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών βάσεων δεδοµένων και των
βάσεων δεδοµένων της ΕΕ. Οι εθνικές βάσεις δεδοµένων και οι βάσεις δεδοµένων
της ΕΕ πρέπει προοδευτικά να χρησιµοποιούν τα ίδια πρότυπα και συµβατές
τεχνολογίες ώστε να εξασφαλίζεται η επιλεκτική ανταλλαγή στοιχείων όσον αφορά
την επιβολή του νόµου και παράλληλα να λαµβάνονται υπόψη οι κατάλληλες
διασυνδέσεις µε τις διεθνείς βάσεις δεδοµένων. Στα µέτρα για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδοµένων, που
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αφορούν κυρίως την αναλογικότητα, την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα των
δεδοµένων και τα δικαιώµατα προσφυγής, πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι
διευρυµένες δυνατότητες. Η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική νοµοθετική πρόταση
εντός του 2005.
28.

Η µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόµου και των
σχετικών οργανισµών της ΕΕ είναι αναγκαία για την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης.
Οι ήδη υπάρχοντες δίαυλοι επικοινωνίας, π.χ. το Εικονικό Ιδιωτικό ∆ίκτυο της
Ευρωπόλ ή το σύστηµα πληροφοριών της, πρέπει να χρησιµοποιηθούν και, κατά
περίπτωση, να συµπληρωθούν από δίκτυα εµπειρογνωµόνων (πρβλ. τµήµα 2.4).

2.3.4.

Ενίσχυση της διοργανικής και της διαδικαιοδοτικής συνεργασίας

29.

Στο πρόγραµµα της Χάγης τονίζεται η ανάγκη για εντατικοποιηµένη πρακτική
συνεργασία µεταξύ των αστυνοµικών και των τελωνειακών αρχών των κρατών
µελών και µε την Ευρωπόλ και τη Eurojust. Οι εισαγγελικές/δικαστικές αρχές και η
Eurojust πρέπει να εµπλέκονται σε αρχικό στάδιο π.χ. για τις λαθροσυνδέσεις
(υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων) ή τα εντάλµατα σύλληψης. Οι κοινές
επιχειρήσεις τελωνειακών, αστυνοµικών και/ή δικαστικών αρχών πρέπει να
αποτελέσουν βασικό εργαλείο της πρακτικής συνεργασίας. Πρέπει να διαµορφωθούν
κοινές δοµές συνεργασίας στις περιοχές των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Επίσης, η Επιτροπή προτείνει τη συστηµατική χρηµατοδότηση στο µέλλον των
κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 20072013. Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ261 της Συνταγµατικής Συνθήκης, αναµένεται να διευκολύνει το συντονισµό της
δράσης των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών έχοντας ως επίκεντρο την
επιχειρησιακή συνεργασία.

30.

Για να δοθεί συνέχεια στη σχετική Πράσινη Βίβλο24, η Επιτροπή θα αναλάβει την
πραγµατοποίηση αξιολόγησης αντικτύπου και θα υποβάλει Λευκή Βίβλο σχετικά µε
νοµοθετική πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής από τη
Eurojust, µε αρµοδιότητα τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραποµπή ενώπιον της
δικαιοσύνης αδικηµάτων εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης στο
πλαίσιο της µελλοντικής Συνταγµατικής Συνθήκης25, καθώς και για τη δυνατότητα
επέκτασης των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής σε σοβαρά
αδικήµατα διασυνοριακής διάστασης.

2.4.

Βελτίωση της χρήσης των οργανισµών που ήδη υπάρχουν και ενίσχυσή τους

31.

Είναι σηµαντικό να επικυρωθούν και να εφαρµοστούν τα σχετικά νοµικά µέσα
όσον αφορά την Ευρωπόλ και τη Eurojust, µεταξύ των οποίων είναι τα τρία
πρωτόκολλα26 της σύµβασης Ευρωπόλ. Η έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της
απόφασης για τη Eurojust27 εντόπισε ορισµένα προβλήµατα, π.χ. διαφορετικές
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αρµοδιότητες των δικαστικών αρχών στα κράτη µέλη οι οποίες παρεµποδίζουν την
αποτελεσµατικότητά της.
32.

Οι δυνατότητες της Eurojust28 και της Ευρωπόλ στην καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος δεν έχουν ακόµη αξιοποιηθεί πλήρως από τα κράτη
µέλη. Οι σηµαντικές υποθέσεις στις οποίες εµπλέκονται πολλές πλευρές και τα
σοβαρά διασυνοριακά εγκλήµατα πρέπει να αναφέρονται στη Eurojust. Η ροή των
πληροφοριών προς την Ευρωπόλ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Επίσης, πρέπει να
εξευρεθούν τρόποι για την αύξηση της συστηµατικής διαβίβασης δεδοµένων υψηλής
ποιότητας από τα κράτη µέλη σχετικά µε υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που
έκλεισαν πρόσφατα. Η εφαρµογή του συστήµατος πληροφοριών της Ευρωπόλ σε
όλα τα κράτη µέλη θα διευκολύνει την πρόσβαση της Ευρωπόλ στις πληροφορίες
που αφορούν το οργανωµένο έγκληµα.

33.

Η Ευρωπόλ και η Eurojust πρέπει να εµπλακούν περισσότερο στις έρευνες
υποθέσεων διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος και στις κοινές οµάδες
ερευνών. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται από την
υπάρχουσα νοµοθεσία και από τη Συνταγµατική Συνθήκη όσον αφορά τα καθήκοντά
τους. Ειδικότερα, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα βελτίωσης του συντονισµού
µεταξύ Ευρωπόλ και Eurojust στις πολύπλοκες διασυνοριακές επιχειρήσεις και
στις έρευνες σοβαρών αδικηµάτων και οργανωµένου εγκλήµατος, µε την παροχή
υλικοτεχνικής υποστήριξης, εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών και µε την
καλύτερη χρήση της συµφωνίας Ευρωπόλ/Eurojust.

34.

Η κατάρτιση και τα συστηµατικά προγράµµατα ανταλλαγών πρέπει να
προωθηθούν µέσω της CEPOL µε χρηµατοδότηση από τον κοινοτικό
προϋπολογισµό. Η Επιτροπή έχει προτείνει οι δραστηριότητες αυτές να αυξηθούν σε
µέγεθος και αντίκτυπο29.

35.

Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης των Συνόρων, αν και αρχικό καθήκον του ήταν η
καλύτερη εφαρµογή του κεκτηµένου του Schengen σχετικά µε τον έλεγχο των
προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και να
διαδραµατίσει ρόλο συντονιστή των επιχειρήσεων που αφορούν την παράνοµη
µετανάστευση η οποία συνδέεται µε το οργανωµένο έγκληµα, σε συνεργασία µε τα
κράτη µέλη και την Ευρωπόλ, και να αναπτύξει ένα υπόδειγµα ολοκληρωµένης
ανάλυσης κινδύνου.

2.5.

Βελτίωση της νοµοθεσίας όπου χρειάζεται

36.

Τα αδικήµατα που συνδέονται µε το διασυνοριακό οργανωµένο έγκληµα
δικαιολογούν από τη φύση τους και τον πιθανό τους αντίκτυπο την εξέταση µιας
κοινής βάσης στην Ένωση για την καταπολέµησή τους. Το πιο πρόσφατο
παράδειγµα είναι η πρόταση απόφασης-πλαισίου για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος30 ώστε να υπάρξει ένας εναρµονισµένος ορισµός των
αδικηµάτων και των ποινών για τις διάφορες µορφές συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προσέγγιση των νοµοθεσιών πρέπει

28
29
30
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Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την καλύτερη χρησιµοποίηση της Eurojust, έγγ. 15285/04, έγγ.
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να συµπληρώνει την αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε θέµατα
ποινικού δικαίου31. Κατά την έγκριση της απόφασης-πλαισίου σχετικά µε το
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης32, το Συµβούλιο συµφώνησε «να συνεχιστεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 31 στοιχείο ε) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
έργο για την προσέγγιση των αδικηµάτων που περιέχονται στο άρθρο 2 παράγραφος
2» µε σκοπό την επίτευξη της αµοιβαίας δικαστικής κατανόησης µεταξύ των κρατών
µελών33. Εποµένως, η Επιτροπή θα µελετήσει τη δυνατότητα περαιτέρω
προσέγγισης της νοµοθεσίας σε θέµατα ποινικού δικαίου π.χ. στους τοµείς της
παραχάραξης, της παράνοµης εµπορίας όπλων, της απάτης, ιδίως της φοροδιαφυγής
και της κλοπής ταυτοτήτων, του περιβαλλοντικού εγκλήµατος, της παροχής
«προστασίας» έναντι χρηµάτων και της εκβίασης.
2.6.

Βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης

37.

Πολλά είναι σήµερα τα µέσα που παρέχουν δυνατότητα αξιολόγησης της πολιτικής
για το οργανωµένο έγκληµα ή συµβάλλουν στην αξιολόγηση αυτή. Χρειάζονται
τελειοποίηση, αφού το πρόγραµµα της Χάγης ζητά αξιολόγηση της εφαρµογής και
των αποτελεσµάτων των πολιτικών της Ένωσης στον τοµέα της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Η Επιτροπή πιστεύει πως η αξιολόγηση είναι
ζωτικής σηµασίας και θα υποβάλει τις απόψεις της σχετικά µε το θέµα αυτό, έχοντας
υπόψη το άρθρο ΙΙΙ-260 της Συνταγµατικής Συνθήκης, το 2006. Στο πλαίσιο του
οργανωµένου εγκλήµατος, η µελλοντική έκθεση για το έγκληµα στην ΕΕ και οι
αξιολογήσεις των απειλών σχετικά µε το οργανωµένο έγκληµα στην ΕΕ (πρβλ.
τµήµα 2.1) θα αποτελέσουν σηµαντικά εργαλεία για ένα µηχανισµό αξιολόγησης
των θεµάτων που σχετίζονται µε το οργανωµένο έγκληµα. Πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στις αξιολογήσεις της συνεργασίας των τελωνειακών αρχών, των
πολιτικών για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του οικονοµικού εγκλήµατος,
που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε αντίστοιχες ανακοινώσεις34, λόγω του οριζόντιου
αντικτύπου τους.

2.7.

Ενίσχυση της συνεργασίας µε χώρες εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισµούς

38.

Στη σηµερινή εποχή των ανοικτών συνόρων, της παγκοσµιοποίησης και της
αλληλεξάρτησης, η εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις
εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Η εξωτερική διάσταση της απάντησης της ΕΕ
στο οργανωµένο έγκληµα και σε άλλες απειλές της ασφάλειας έχει αναπτυχθεί πολύ
κατά τα τελευταία χρόνια. Οι διµερείς, περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες
πρέπει να τελειοποιηθούν ακόµη περισσότερο.

39.

Η συνεργασία για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος πρέπει να
αναπτυχθεί περισσότερο µε τις τρίτες χώρες προτεραιότητας µε τη χρήση
συµφωνιών και άλλων µέσων. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει την
προώθηση των σχετικών σηµείων αναφοράς της ΕΕ και των διεθνών προτύπων.

31
32
33
34
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40.

Η ΕΕ πρέπει να προωθεί και να υποστηρίζει την ανάπτυξη περιφερειακών
προσεγγίσεων και συνεργασιών για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος, ιδίως στις περιφέρειες που βρίσκονται στα σύνορα της ΕΕ.

41.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να υποστηρίξει απόλυτα την ανάπτυξη πολύπλευρων
προσεγγίσεων για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, για να
εξασφαλίσει τη συνολική επικύρωση και εφαρµογή των διεθνών µέσων, όπως είναι
οι συµβάσεις των ΗΕ για το διακρατικό οργανωµένο έγκληµα και τη διαφθορά,
καθώς και την ανάπτυξη διεθνών προτύπων και διατάξεων σε άλλους κύκλους,
όπως είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης, η G8, η FATF, ο ΟΑΣΕ και ο ΟΟΣΑ.

42.

Η άµεση συνεργασία Ευρωπόλ, Eurojust αφενός και χωρών/οργανισµών εκτός
ΕΕ αφετέρου έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής
διάστασης της συνεργασίας για την επιβολή του νόµου και της δικαστικής
συνεργασίας πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Η στρατηγική της Ευρωπόλ για τις
εξωτερικές σχέσεις κατά την περίοδο 2004-200635 πρέπει να συνεχιστεί και η
Eurojust πρέπει να αναπτύξει τη δική της στρατηγική για τις εξωτερικές σχέσεις.

2.8.

Καθορισµός προτεραιοτήτων για την αντιµετώπιση ειδικών µορφών του
οργανωµένου εγκλήµατος σε επίπεδο ΕΕ και για την εξασφάλιση της συνέχειας

43.

Στη διεπιστηµονική οµάδα του Συµβουλίου επετεύχθη συναίνεση για την ανάλυση
της έκθεσης της Ευρωπόλ σχετικά µε το οργανωµένο έγκληµα, τη διαβούλευση µε
τη Eurojust και την Ευρωπόλ και, στη συνέχεια, την προώθηση του αποτελέσµατος
στα σχετικά όργανα του Συµβουλίου, µε σκοπό τον προσδιορισµό ενός
περιορισµένου αριθµού ετήσιων στρατηγικών προτεραιοτήτων σχετικά µε την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος36.

44.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Χάγης, το Συµβούλιο πρέπει να χρησιµοποιεί τις
ετήσιες αξιολογήσεις απειλών του οργανωµένου εγκλήµατος, που γίνονται από την
Ευρωπόλ, για να καθορίζει τις προτεραιότητες αυτές από το 2006. Για να µπορέσει η
Ευρωπόλ να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή, πρέπει να συνεχιστούν χωρίς
καθυστέρηση οι εργασίες για την επιβολή του νόµου µε γνώµονα τις πληροφορίες.
Για να γίνει αυτό πρέπει να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες όχι µόνο από την
Ευρωπόλ, αλλά και από τα κράτη µέλη και τους αρµόδιους οργανισµούς της ΕΕ
(πρβλ. τµήµα 2.1).

3.

ΣΥΝΟΨΗ

45.

Στα συµπεράσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης της στρατηγικής για τη νέα χιλιετία
εντοπίζονται έξι σηµεία για τα οποία συνιστάται η περαιτέρω δραστηριοποίηση. Το
σηµείο που αφορά τη διακίνηση των ναρκωτικών έχει καλυφθεί από την απόφασηπλαίσιο του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών στον τοµέα της
διακίνησης των ναρκωτικών τον Οκτώβριο του 200437. Οι εργασίες σχετικά µε τα

35
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EL

ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ

Έγγ. 12660/04 EUROPOL 44.
Έγγ. 16183/04 CRIMORG 152.
ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8.

12

EL

άλλα πέντε σηµεία βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή πρότεινε νοµοθεσία38 και
εξέδωσε µια Λευκή Βίβλο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις
καταδικαστικές αποφάσεις39. Μια ανακοίνωση σχετικά µε τις στερήσεις
δικαιωµάτων θα ακολουθήσει αργότερα εντός του 2005. Η πρόταση για µια τρίτη
οδηγία σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες40
περιλαµβάνει µια διάταξη για την αποτροπή των πληρωµών µεγάλων ποσών µε
µετρητά για σκοπούς νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Η
ανάπτυξη συγκριτικών στατιστικών εγκλήµατος αποτελεί ένα µακροπρόθεσµο
σχέδιο για το οποίο η Επιτροπή έχει δεσµευτεί µαζί µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.
Θα υποβάλει ένα σχέδιο δράσης σχετικά µε τις στατιστικές εγκλήµατος στην ΕΕ
κατά τη διάρκεια του 2005. Επίσης, έχει ξεκινήσει µια µελέτη σχετικά µε τη
φοροδιαφυγή. Τα αποτελέσµατά της αναµένονται τον Ιούλιο του 2005. Η Επιτροπή
(OLAF) και η Ευρωπόλ, δρώντας στα αντίστοιχα νοµικά πλαίσια, θα παρέχουν
βοήθεια στα κράτη µέλη µε τη µορφή µιας πλατφόρµας υπηρεσιών για κοινές
τελωνειακές επιχειρήσεις κατά το 2005. Τέλος, η Επιτροπή συντάσσει τη στιγµή
αυτή µια πρόταση σχετικά µε την προστασία των µαρτύρων και των συνεργατών
της δικαιοσύνης.
4.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

46.

Στην παρούσα ανακοίνωση ορίζεται η στρατηγική αντίληψη για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος όσον αφορά τους στόχους. Στο παράρτηµα 1
περιλαµβάνεται κατάλογος των ενεργειών εφαρµογής για τα επόµενα 5 χρόνια.
Μόλις εγκριθεί από το Συµβούλιο, η στρατηγική αντίληψη για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος θα συµπληρώσει το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή
του προγράµµατος της Χάγης, επειδή συµβάλλει στην ενίσχυση της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ένωση. Η επεξεργασία και η ενσωµάτωση των
διαφόρων στοιχείων για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου πληροφοριών για
την εγκληµατικότητα αποτελεί το σηµαντικότερο ζήτηµα που πρέπει να υλοποιηθεί
στο µέλλον και το οποίο θα απαιτήσει την κοινή προσπάθεια των κρατών µελών και
των οργάνων και οργανισµών της ΕΕ.

47.

Η στρατηγική αντίληψη πρέπει να θεωρηθεί ένα έγγραφο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρµογή
του προγράµµατος της Χάγης («πίνακα αποτελεσµάτων»), στην οποία θα
ενσωµατωθεί µια έκθεση προόδου σχετικά µε τη στρατηγική αντίληψη.
Εναλλακτικά, θα µπορούσε να αξιολογηθεί ξεχωριστά ώστε η αξιολόγηση αυτή να
συµβαδίσει µε τη διαδικασία του ετήσιου καθορισµού στρατηγικών προτεραιοτήτων
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος σε επίπεδο ΕΕ.

48.

Συνιστάται να πραγµατοποιηθεί ειδική αξιολόγηση της στρατηγικής αντίληψης στο
τέλος του 2006 για να αποτελέσει σηµείο αναφοράς πριν από την εφαρµογή των
δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013 και ενόψει της θέσης σε ισχύ της
Συνταγµατικής Συνθήκης.
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