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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη και στην 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών
Σεπτέμβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν το βάθρο της συνολικής μας
δέσμευσης. Η προσήλωσή μας στις αρχές και το σκοπό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
παραμένει αμείωτη. Για δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ενώσει τις
δυνάμεις τους για να προωθήσουν την ειρήνη και την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Τον περασμένο χρόνο είδαμε ορισμένα εντυπωσιακά επιτεύγματα, όπως η συμφωνία για το
μετασχηματιστικό θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το πρόγραμμα δράσης της Αντίς
Αμπέμπα της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και την ιστορική
υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ επίσης διαπίστωσαν αύξουσα συναίνεση ως προς τον αγώνα κατά της Da’esh
και άλλων τρομοκρατικών ομάδων.
Ο επόμενος χρόνος θα είναι αφιερωμένος στην παγίωση και στην υλοποίηση όσων πετύχαμε.
Ωστόσο, παραμένουν σοβαρές παγκόσμιες προκλήσεις. Αυτές χρειάζονται μια συνολική απάντηση
με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό ΟΗΕ, έτοιμο να αντιμετωπίσει υφιστάμενες και νέες
προκλήσεις. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και να αναζωογονήσουμε τα συστήματα παγκόσμιας
διακυβέρνησης. Θα χρειαστεί επίσης να αναπτύξουμε παγκόσμια πρότυπα και κανόνες σε τομείς
όπου μέχρι σήμερα δεν έχουμε ισχυρούς παγκόσμιους θεσμούς, όπως ο κυβερνοχώρος, η ενέργεια
ή το διάστημα. Η παγκόσμια μεταναστευτική και προσφυγική κρίση θα απαιτήσει έναν αληθινά
παγκόσμιο επιμερισμό ευθυνών.
Η ΕΕ απλώνει το χέρι στην ευρύτερη οικογένεια των ΗΕ για να αντιμετωπιστούν αυτές οι
προκλήσεις. Η διατήρηση της ειρήνης θα απαιτήσει συνεπή και κοινή προσέγγιση διαμέσου των
πυλώνων, με πρόληψη ακόμη πιο κεντρική πρόληψη. Η συνολική στρατηγική της ΕΕ υπογραμμίζει
συγκεκριμένα τη σημασία ενός αποτελεσματικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ο νέος
Γενικός Γραμματέας μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη συνεργασία και στήριξη της ΕΕ σε αυτό το
σημαντικό έτος μετάβασης.
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Αναγνωρίζοντας τη σημασία των Ηνωμένων Εθνών στον πυρήνα του αποτελεσματικού
πολυμερούς συστήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της 1, κατά τη διάρκεια της 71ης
συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα εστιάσουν στις κάτωθι προτεραιότητες
που εμπίπτουν στις τρεις βασικές κατηγορίες:
I. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
II. ΈΝΑΣ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
III. ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

I. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Διασφάλιση της ειρήνης
Η όλο και πιο παρατεταμένη και περίπλοκη φύση των συγκρούσεων και των κρίσεων απαιτεί κοινή
ατζέντα και ολοκληρωμένη αντίδραση των ΗΕ, που να εστιάζει στην προληπτική διπλωματία, τη
μεσολάβηση, την οικοδόμηση της ειρήνης, την ανθεκτικότητα, επιχειρήσεις διατήρησης της
ειρήνης και ειδικές πολιτικές αποστολές, όπως οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στην
έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις. Θεσμικές και
τομεακές διαιρέσεις πρέπει να ξεπεραστούν για να δουλέψουμε πιο στενά και με πιο
ολοκληρωμένο τρόπο. Απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση: πρόληψη κρίσεων, ανθρωπιστική
βοήθεια, σταθεροποίηση, οικοδόμηση της ειρήνης, βιώσιμη ανάπτυξη, μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής, μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και δράση στον τομέα των ανθρώπινων
δικαιωμάτων πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται.
Η διατήρηση της ειρήνης απαιτεί καλύτερη ενσωμάτωση των τριών πυλώνων εργασίας των ΗΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση του θεματολογίου 2030 προσφέρει μια ευκαιρία να ενισχυθεί ο
σύνδεσμος ασφάλειας-ανάπτυξης. Ο 16ος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης που αφορά ειρήνη,
δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς υπογραμμίζει ακριβώς αυτό.

1

Σε όλο το παρόν έγγραφο, η χρήση του όρου «ΕΕ» δεν προδικάζει αν η αρμοδιότητα ανήκει
στην «ΕΕ», την «ΕΕ και τα κράτη μέλη της» ή αποκλειστικά στα «κράτη μέλη».
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Η διατήρηση της ειρήνης και ειδικές πολιτικές αποστολές των ΗΕ θα παραμείνουν βασικό εργαλείο
στις προσπάθειές μας να προωθήσουμε τη σταθερότητα. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε να τις
ενισχύσουμε, για να διατηρήσουμε ή να αυξήσουμε τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ σε
επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και ειδικές πολιτικές αποστολές, και θα συνεργαστούμε στενά
με τα ΗΕ για να θέσουμε σε εφαρμογή μέτρα που ενθαρρύνουν συνέργειες και αμοιβαία
υποστήριξη, ενδυναμώνοντας τη σύμπραξή μας επί τόπου.
Η ΕΕ συνέβαλε ενεργά στις περσινές διαδικασίες επανεξέτασης στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής
ειρήνης και ασφάλειας των ΗΕ. Η ΕΕ χαιρετίζει τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν προκύψει
και είναι πρόθυμη να παίξει ηγετικό ρόλο για να βοηθήσει τα ΗΕ να εφαρμόσουν αυτές τις
συστάσεις. Διαρκής έμφαση πρέπει τώρα να δοθεί στη συνοχή και τις συνέργειες, χρησιμοποιώντας
αποτελεσματικά και αποδοτικά όλο το εύρος των δυνατών απαντήσεων σε κρίσεις. Ποτέ πριν δεν
υπήρξαν τόσο πολλές κομβικής σημασίας αναλύσεις/εκθέσεις των ΗΕ τόσο ομόφωνες στην
έκκλησή τους να γίνουν περισσότερα για να αποτραπούν κρίσεις και να αναζητηθούν πολιτικές
λύσεις. Οι προσπάθειες προληπτικής διπλωματίας και μεσολάβησης πρέπει να αναβαθμιστούν. Η
«Συμμαχία των Πολιτισμών» των ΗΕ μπορεί να συμβάλλει στο πλαίσιο αυτό.
Το πρόσφατο παρελθόν έδειξε με πολύ οδυνηρό τρόπο πού μπορεί να οδηγήσει η απραξία του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ υπενθυμίζουν τη στήριξή τους για τον κώδικα
συμπεριφοράς ACT και τη δέσμευση που αναλήφθηκε ως προς την ανάγκη για έγκαιρη και
αποφασιστική δράση ώστε να τερματισθεί ή να προληφθεί η διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων
κατά της ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση της
αρχής «Ευθύνη προς προστασία».
Μαζί με ομοϊδεάτες εταίρους, η ΕΕ θα εργαστεί για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά γυναικών
και κοριτσιών, καθώς και ανδρών και αγοριών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας στο
πλαίσιο συγκρούσεων, και για να τερματισθεί η ατιμωρησία. Η πλήρης υλοποίηση όλων των
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την
ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα, πράγμα που απαιτεί ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην
πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων και το ρόλο των γυναικών στην καταπολέμηση του βίαιου
εξτρεμισμού.
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Η ΕΕ ζητά συνεχείς και συνεπείς προσπάθειες προς μια ενιαία προσέγγιση των ΗΕ στην
καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και την εξάλειψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης από μέλη ειρηνευτικών δυνάμεων. Όσοι διαπράττουν τέτοια εγκλήματα θα πρέπει να
καλούνται να λογοδοτήσουν. Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται κατά τρόπο που να είναι
προσιτός στους επιζώντες. Πρέπει να συνεργαστούμε για να εντείνουμε προσπάθειες για να
προλαμβάνεται η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, να διερευνώνται τα περιστατικά και
να κινείται πειθαρχική διαδικασία σε εύθετο χρόνο και για να διασφαλισθούν προσιτοί μηχανισμοί
καταγγελίας και στήριξη για τα θύματα. Τα μέτρα που λαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας, μεταξύ
των οποίων ο διορισμός ειδικού συντονιστή, καθώς και τα ψηφίσματα που εξέδωσε το Συμβούλιο
Ασφαλείας και η Γενική Συνέλευση, είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού
Τα ΗΕ παίζουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της
πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού. Η παγκόσμια αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΕ
περιλαμβάνει ολοκληρωμένη σειρά μέτρων που πρέπει να εφαρμοσθούν στο σύνολό τους. Η φετινή
χρονιά σηματοδοτεί τη 10η επέτειο της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ. Αυτό αποτελεί
ευκαιρία για να προβούμε σε μια πιο εμπεριστατωμένη επανεξέταση της αντιτρομοκρατικής
στρατηγικής των ΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την πρόληψη του
βίαιου εξτρεμισμού υπό το φως του σχεδίου δράσης του Γενικού Γραμματέα για την πρόληψη του
βίαιου εξτρεμισμού.
Στο μεταξύ, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει εσωτερικά την αντιτρομοκρατία και την
πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού μέσω σχετικών νομοθετικών εργασιών και μηχανισμών
συνεργασίας. Επίσης, θα συνεχίσει να συνεργάζεται σε θέματα αντιτρομοκρατίας/ΠΒE κατά την
εκτεταμένη διμερή μας συνεργασία, ιδίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, το Σαχέλ, το
Κέρας της Αφρικής, την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης την ενεργό
συμμετοχή της στο παγκόσμιο φόρουμ κατά της τρομοκρατίας, ως μέσο για να προωθήσει
περαιτέρω τα πρότυπα και την πολιτική των ΗΕ στο πεδίο αυτό.
Η Da’esh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες συνιστούν απειλή για τη διεθνή κοινότητα και ιδίως για
τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ο αγώνας κατά της Da’esh και
άλλων τρομοκρατικών ομάδων πρέπει να διεξαχθεί παράλληλα με την αναζήτηση βιώσιμων
πολιτικών λύσεων στις σχετικές περιοχές. Η ΕΕ υποστηρίζει τον ενεργό ρόλο των ΗΕ για να
διευκολύνουν τέτοιες πολιτικές λύσεις και να χρησιμοποιήσουν συστηματικά προληπτικά μέτρα για
να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια.
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Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ επαναλαμβάνει τη σθεναρή της υποστήριξη προς τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, ιδίως τις υπ’ αριθ. 2170, 2178 και 2253 και καλεί όλες τις χώρες
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή τους με πλήρη σεβασμό
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και ειδικότερα να αντιμετωπίσουν το
φαινόμενο των ξένων τρομοκρατών μαχητών και να καταπολεμήσουν τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας.
Αντίδραση σε περιφερειακές προκλήσεις
Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη και ασφάλεια στη χώρα τους. Η κατάσταση σε
πολλές χώρες είναι κρίσιμη, πράγμα που απαιτεί αποφασιστική και συνεκτική δράση σε διεθνές
επίπεδο, που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες και περιοχές.
Η ΕΕ επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή της προς τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΕ, ιδίως
του ειδικού απεσταλμένου για τη Συρία, να διευκολυνθεί η πολιτική μετάβαση. Μόνο μια πολιτική
διαδικασία υπό συριακή ηγεσία που να οδηγεί σε ειρηνική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, βάσει
των αρχών του ανακοινωθέντος της Γενεύης της 30ης Ιουνίου 2012 και συναφών ΑΣΑΗΕ, θα
επαναφέρει τη σταθερότητα στη Συρία, θα καταστήσει δυνατή την ειρήνη και τη συμφιλίωση και
θα δημιουργήσει το απαραίτητο περιβάλλον για αποτελεσματικές αντιτρομοκρατικές προσπάθειες,
ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική
ακεραιότητα του συριακού κράτους.
Η ΕΕ τονίζει την ανάγκη όλα τα μέλη της διεθνούς ομάδας στήριξης της Συρίας να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχύσουν σύντομα την υλοποίηση και την παρακολούθηση της
κατάπαυσης των εχθροπραξιών, να εξασφαλίσουν ασφαλή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας
σε εθνικό επίπεδο και να σημειώσουν πρόοδο στο ζήτημα των κρατουμένων. Απαιτούνται σοβαρές
διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί μια γνήσια πολιτική μετάβαση που να περιλαμβάνει ένα ευρύ
κυβερνητικό σώμα με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες, χωρίς αποκλεισμούς και θρησκευτικούς
διαχωρισμούς.
Η ΕΕ παραμένει ενωμένη στην δέσμευση να επιτευχθεί η λύση των δύο κρατών στην ειρηνευτική
διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Θα εργαστούμε γι’ αυτό σε συνδυασμό με τα Ηνωμένα Έθνη και
το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ. Τα μέρη της σύγκρουσης θα κληθούν να αποφύγουν ενέργειες
που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω εντάσεις και να ασχοληθούν μάλλον με τις
βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης.
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Η ΕΕ θα επιδιώξει να διασφαλίσει συνοχή μεταξύ των διάφορων πρωτοβουλιών για να
αναζωογονήσει την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ είναι
αποφασισμένη, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, να συμβάλει κατά
τρόπο σαφή και ουσιώδη σε μια συνολική δέσμη κινήτρων που θα ωθήσει τα μέρη σε ειρήνευση εν
όψει διεθνούς διάσκεψης που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους.
Μέσω του ειδικού εντεταλμένου της ΕE για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και
της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή («Τετραμερής»), η ΕΕ θα συνεχίσει να παίζει
ενεργό ρόλο. Θα παρέχει συστάσεις για σημαντικές μετασχηματιστικές δράσεις που πρέπει να
αναληφθούν επιτόπου, σύμφωνα με προγενέστερες συμφωνίες, για να προσφέρουν πολιτικό
ορίζοντα. Η περιφερειακή διάσταση, που συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για τη συνολική ειρηνική
διευθέτηση, παραμένει σημαντική, καθώς η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία θα μπορούσε να
παραγάγει ενέργεια και κίνητρα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.
Στη Λιβύη, η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει ουσιαστική στήριξη στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας
και το λιβυκό λαό σε βασικούς τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η οικονομική συνεργασία και η
μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, κατόπιν αιτήματος των αρχών της Λιβύης και ανάλογα με
τις προτεραιότητές τους, σε πλήρη συντονισμό και με τη στήριξη της UNSMIL. Το Συμβούλιο
Ασφαλείας θα παίξει σημαντικό ρόλο στη Λιβύη όσον αφορά τις κυρώσεις των ΗΕ και την
ενδεχόμενη χορήγηση άδειας για ειδικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της ΚΠΑΑ.
Στη Μεσόγειο η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση μέσω
υφιστάμενων πλαισίων.
Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες, ιδίως τη διαδικασία του Μινσκ,
επιδιώκοντας να βρεθεί μια διαρκής πολιτική και ειρηνική λύση στην κρίση στην Ουκρανία με
βάση το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας,
καθώς και την αυστηρή τήρηση των διεθνών προτύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα συνεχίσει να
ζητά την υλοποίηση των συμφωνιών του Μινσκ, οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 2202
(2015) του ΣΑΗΕ και να συνεχίσει την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της
Κριμαίας και της Σεβαστούπολης στη Ρωσία, σύμφωνα με την απόφαση 68/262 της ΓΣΗΕ.
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Η ΕΕ σταθερά επιδιώκει μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση και σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Η
επόμενη υπουργική διάσκεψη για το Αφγανιστάν τον Οκτώβριο του 2016 στις Βρυξέλλες, που θα
φιλοξενήσει η ΕΕ και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν, θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για να
επιβεβαιωθούν εκ νέου οι δεσμεύσεις του Αφγανιστάν υπέρ των συνεχών μεταρρυθμίσεων και της
προόδου, και να επιτρέψουν στη διεθνή κοινότητα να σηματοδοτήσει διαρκή πολιτική και
οικονομική στήριξη στην ειρήνη, την οικοδόμηση θεσμών και την αειφόρο ανάπτυξη,
περιλαμβανομένης της καταπολέμησης των ναρκωτικών. Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει
πλήρως το συνεχιζόμενο σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών
στο Αφγανιστάν (UNAMA) και όλες οι υπηρεσίες των ΗΕ στηρίζοντας τον αφγανικό λαό. Θα
συνεχίσει να στηρίζει όλες τις διεθνείς προσπάθειες που στοχεύουν να δημιουργήσουν περιβάλλον
ευνοϊκό για μια βιώσιμη αφγανική ειρηνευτική διαδικασία και να στηρίζει την πολύτιμη δέσμευση
της UNAMA υπέρ της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της προστασίας αμάχων κατά
τις ένοπλες συγκρούσεις.
Οι αφρικανικές χώρες έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες
των δικών τους ομάδων αντίδρασης στις καταστάσεις αυτές σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό
επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας. Οι
προκλήσεις είναι σημαντικές και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν χωρίς τη στήριξη, μεταξύ
άλλων και οικονομική, από διεθνείς εταίρους όπως τα ΗΕ και η ΕΕ. Η καλή συνεργασία και
συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο οργανισμών είναι προφανής στο Μάλι και την
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για παράδειγμα, με αυξανόμενη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών
που εισφέρουν στρατεύματα σε επιχειρήσεις των ΗΕ και την παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων
ΚΠΑΑ· όλα προς στήριξη αφρικανικών προσπαθειών να αποκατασταθεί ειρηνικό περιβάλλον σε
αυτές τις χώρες.
Η ΕΕ επιθυμεί να αναπτύξει ένα δομημένο πλαίσιο για να ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας
στην Αφρική, με βάση την ανταλλαγή εμπειριών επί τόπου και συχνές επαφές σε πολιτικό και
τεχνικό επίπεδο που ήδη υφίστανται μεταξύ των ΗΕ, της Αφρικανικής Ένωσης και της ΕΕ. Η ΕΕ
είναι επίσης πρόθυμη να στηρίξει μια ενισχυμένη ικανότητα των αφρικανικών χωρών και
περιφερειακών οργανισμών να χρησιμοποιούν τους δικούς τους πόρους όταν αντιμετωπίζουν
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θα επιδιώξουμε να παράσχουμε εξοπλισμό και εκπαίδευση στις
αφρικανικές δυνάμεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διατηρήσουν και να
διασφαλίσουν τον σεβασμό στην ειρήνη σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.
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Αφοπλισμός και μη διάδοση
Η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους αποτελεί απειλή για την παγκόσμια
ασφάλεια. Ο κίνδυνος τα όπλα μαζικής καταστροφής να φθάσουν στα χέρια μη κρατικών φορέων
και τρομοκρατικών ομάδων καθιστά ζωτική την υποστήριξη των προσπαθειών των ΗΕ
προκειμένου να αποτρέπεται η ανάπτυξη, απόκτηση, κατασκευή, κατοχή και μεταφορά τέτοιου
είδους όπλων και των φορέων τους από μη κρατικούς φορείς και τρομοκρατικές ομάδες. Η ΕΕ θα
εργαστεί με σκοπό καλύτερη υλοποίηση της απόφασης 1540 του ΣΑΗΕ και θα συμβάλει ενεργά
στην πλήρη αξιολόγησή της, που πρέπει να ολοκληρωθεί το 2016.
Η ΕΕ θα προωθήσει τη σημασία της πλήρους υλοποίησης της Σύμβασης για τα χημικά όπλα και
την καθολική της ισχύ και λειτουργία για να δοθεί τέλος στην απαράδεκτη χρήση χημικών όπλων
στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ θα προωθήσει την πλήρη υλοποίηση της Σύμβασης για τα βιολογικά και
τοξικά όπλα, την καθολική της ισχύ και υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και τις θέσεις της ΕΕ στον
τομέα αυτό, ενόψει και της 8ης αναθεωρητικής διάσκεψης της Σύμβασης αυτής το 2016.
Η ΕΕ θα προαγάγει την καθολική ισχύ και την υλοποίηση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των
Πυρηνικών Όπλων, η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου συστήματος για τη μη
διάδοση των πυρηνικών όπλων, βασικό θεμέλιο για τη συνέχιση του πυρηνικού αφοπλισμού
σύμφωνα με το άρθρο VI της συνθήκης ΝΡΤ και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη
εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικές χρήσεις. Επίσης, η ΕΕ θεωρεί ότι η Συνθήκη για
την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών έχει ζωτική σημασία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
και τη μη διάδοση, η δε έναρξη ισχύος της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δεν θα φεισθούμε προσπαθειών για να επανέλθουν στην ορθή πορεία η διάσκεψη για τον
αφοπλισμό και η επιτροπή των ΗΕ για τον αφοπλισμό και, στο πλαίσιο αυτό, παραμένουμε
ανοικτοί σε τυχόν νέες πρωτοβουλίες που απαιτούν συναίνεση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
άμεση έναρξη της διαπραγμάτευσης στη διάσκεψη για τον αφοπλισμό και η ταχεία σύναψη μιας
συνθήκης που να απαγορεύει την παραγωγή σχάσιμων υλικών που προορίζονται για πυρηνικά όπλα
ή για άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές, βάσει του εγγράφου CD/1299 και της εντολής που
αυτό περιέχει, παραμένουν σαφής προτεραιότητα.
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Η ΕΕ προωθεί την καθολική ισχύ και την πλήρη υλοποίηση της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων
και θα υποστηρίξει την υλοποίηση των αποτελεσμάτων των διασκέψεων των συμβαλλόμενων
κρατών. Η ΕΕ θα υποστηρίξει επίσης τις πράξεις των ΗΕ που στοχεύουν να αποτρέψουν, να
καταπολεμήσουν και να εξαλείψουν την εκτροπή και την παράνομη εμπορία φορητών όπλων και
ελαφρού οπλισμού και των πυρομαχικών τους.
Η ΕΕ υπογραμμίζει το ρόλο των γυναικών σε όλες τις σχετικές συζητήσεις και αποφάσεις που
αφορούν τον αφοπλισμό.
II. ΈΝΑΣ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστευση και Παγκόσμιες Ροές Πληθυσμού
Η αντιμετώπιση της μεγαλύτερης παγκόσμιας κρίσης εκτοπισμού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο και των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών θα απαιτήσει συνεπή και
συντονισμένη προσπάθεια από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.
Η ΕΕ θα αξιοποιήσει τα πλαίσια που ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων το
Θεματολόγιο 2030 των ΗΕ και την επικείμενη διάσκεψη κορυφής για την αντιμετώπιση των
μεγάλων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, προς καθιέρωση ενός συνολικού και
αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας. Αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε επιμερισμό ευθυνών,
ικανό να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της μετανάστευσης και των μετατοπίσεων παγκοσμίως,
συνδυασμένο με ανανεωμένη δέσμευση υπέρ του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Η ΕΕ θα προωθήσει προσανατολισμένες στην ανάπτυξη προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας τον θετικό
αντίκτυπο σχεδιασμένων μεταναστευτικών πολιτικών με σωστή διαχείριση για τις χώρες
καταγωγής, διέλευσης και υποδοχής. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να βοηθά τις κοινότητες και τις
κυβερνήσεις υποδοχής να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των
ατόμων που εκτοπίστηκαν δια της βίας και να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που
προάγουν την αυτάρκεια σε εθνικό επίπεδο.
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Θα συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους των ΗΕ για να αναβαθμίσουμε τις διεθνείς προσπάθειες
να αντιμετωπιστούν οι πολυδιάστατες πρωταρχικές αιτίες της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης και
της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης ευρύτερα, της λαθραίας διακίνησης
μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, να επιλυθούν οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες και τα παιδιά σε διαδικασίες μετανάστευσης· η προστασία των θυμάτων και η διάσωση
ανθρώπινων ζωών πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.
Επιπλέον, απαιτούνται ισχυρότερες προσπάθειες για την ενίσχυση των διαύλων νόμιμης
μετανάστευσης και την εξασφάλιση της επανεισδοχής ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Θα πρέπει να ενισχυθεί το πλέγμα μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για την
αντιμετώπιση της κρίσης μετανάστευσης, μετατόπισης και προσφύγων, και ταυτόχρονα να
διευρυνθεί η βάση των χορηγών, με περαιτέρω κινητοποίηση συνεισφορών από τον ιδιωτικό τομέα
και αφοσίωση σε μια πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
Ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνές δίκαιο
Οικοδομώντας πάνω στη στενή εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα η ΕΕ θα
επιδιώξει την προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων παγκοσμίως.
Επιδιώκουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε διαπεριφερειακές συμμαχίες για να προωθήσουμε τις
θεματικές μας προτεραιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναλάβουμε καταστάσεις
χωρών που απαιτούν την προσοχή των ΗΕ. Η ΕΕ θα αναζητήσει ευκαιρίες να προωθήσει τα Διεθνή
Σύμφωνα για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα το Δεκέμβριο του 2016, καθώς θα γιορτάζουμε την 50ή τους επέτειο.
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Θα δώσουμε περαιτέρω προτεραιότητα στον ζωτικό ρόλο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
και υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στον οποίο περιλαμβάνεται η προάσπιση του
χώρου της κοινωνίας των πολιτών και η προώθηση της συμμετοχής ΜΚΟ στις εργασίες των
Ηνωμένων Εθνών, και η συζήτηση των πιθανών μέτρων που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή
η συμμετοχή εκπροσώπων και θεσμών των αυτόχθονων πληθυσμών σε συνεδριάσεις συναφών
φορέων των Ηνωμένων Εθνών για θέματα που τους αφορούν. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να δίνει
ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το φύλο, μεταξύ άλλων την προώθηση των
δικαιωμάτων των γυναικών, της χειραφέτησης των γυναικών και της ισότητας των φύλων. Η ΕΕ
παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση, την προστασία και την πραγμάτωση όλων των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και στην πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση της Πλατφόρμας
Δράσης του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό
και την Ανάπτυξη και των αποτελεσμάτων των αναθεωρητικών τους διασκέψεων και, στο πλαίσιο
αυτό, παραμένει προσηλωμένη στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή
δικαιώματα. Η ΕΕ θα εργασθεί για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
ανά τον κόσμο. Η ΕΕ θα προαγάγει τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων,
εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στις διακρίσεις ανεξάρτητα από τον λόγο ή το καθεστώς στο
οποίο οφείλονται, μεταξύ αυτών και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και
ταυτότητας φύλου.
Σε συνάρτηση με τις αυξημένες προκλήσεις στο πρόσφατο παγκόσμιο κεκτημένο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της Τρίτης Επιτροπής
της ΓΣΗΕ, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να είναι ολοένα και πιο προσεκτική και προδραστική ώστε να
διατηρεί ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στο επίκεντρο, να υπερασπίζεται την
οικουμενικότητα, το αδιαίρετο και την αλληλεξάρτηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να
διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από
ειδικές διαδικασίες ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και των φορέων παρακολούθησης της
συνθήκης.
Η ΕΕ θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλιστούν σύμφωνες με τα ανθρώπινα
δικαιώματα λύσεις στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να
προωθεί την ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλες τις εργασίες των ΗΕ και την
ικανότητα αντίδρασης και την αποτελεσματικότητα του συστήματος του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση
σοβαρών κρίσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων (περιλαμβανομένης της πρωτοβουλίας «Human
Rights up Front» - «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πρώτη γραμμή»).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διεθνή προστασία των προσφύγων, στην αρχή της μη
επαναπροώθησης και στο δικαίωμα στο άσυλο, αλλά και στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών
των μεταναστών σε ευάλωτη κατάσταση που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς
πρόσφυγα. Η ΕΕ θα εργαστεί για να προασπίσει και να ενισχύσει την εφαρμογή του διεθνούς
δικαίου στο πεδίο αυτό, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας όλες τις χώρες να υπογράψουν και να
επικυρώσουν τη Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες και το πρωτόκολλό της του 1967 και
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη υφιστάμενων ελαστικών νόμων και περιφερειακών μηχανισμών.
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Η ΕΕ προωθεί το κράτος δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη,
ιδίως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, υπεύθυνους και διαφανείς
θεσμούς, χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχική λήψη αποφάσεων, κοινωνίες χωρίς διαφθορά.
Ενίσχυση του ανθρωπιστικού χώρου
Η ανθρωπιστική δράση εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Πρόσφατες
συγκρούσεις χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διάρκεια, βιαιότητες και κατάφωρη περιφρόνηση
κανόνων, μεταξύ αυτών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πρωτοφανή επίπεδα ταλαιπωρίας
και αναγκαστικής εκτόπισης εντός ή εκτός εθνικών συνόρων, καθώς και αυξημένη σκόπιμη
στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και περιορισμούς
στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η κλιματική αλλαγή και η αύξουσα οικονομική ανισότητα συνέβαλαν
επίσης σε μεγαλύτερη τρωτότητα ορισμένων πληθυσμών οδηγώντας ανθρώπους μακριά από τα
σπίτια τους.
Το διεθνές σύστημα βοήθειας πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω για να αντιμετωπίσει την
κλίμακα και τη φύση τρεχουσών προκλήσεων. Η απάντηση πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική,
εξορθολογίζοντας τις μεθόδους εργασίας τόσο της κοινότητας των χορηγών όσο και των
ανθρωπιστικών φορέων. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε συνέργειες και συνοχή μεταξύ
ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, σταθεροποίησης και πρόληψης
συγκρούσεων από το στάδιο προ κρίσης και εφεξής, να προλάβουμε, να προετοιμαστούμε και να
ανταποκριθούμε καλύτερα σε μια κρίση ή καταστροφή, στοχεύοντας στον τερματισμό των
ανθρωπιστικών αναγκών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Υπάρχει επίσης ανάγκη να
συνδεθούμε περαιτέρω και να ενισχύσουμε υφιστάμενες τοπικές ικανότητες και να
επανεξετάσουμε τις προσεγγίσεις μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα και πιο βιώσιμα στις
ανάγκες των πληγέντων πληθυσμών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Παρά την άνευ
προηγουμένου ανάπτυξη της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης, οι ανάγκες αυξάνονται ακόμη
ταχύτερα και το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των δύο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής συγκλήθηκε τον Μάιο του 2016 για να
αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και να επιλύσει ορισμένες από τις προκλήσεις. Η ΕΕ
επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως την από μακρού συλλογική και ατομική της δέσμευση σε
αποτελεσματική και βάσει αρχών ανθρωπιστική δράση, μεταξύ άλλων προσυπογράφοντας τις
πρωταρχικές ευθύνες που περιέχει η έκθεση του Γενικού Γραμματέα ««Μία ανθρωπότητα: κοινή
ευθύνη» και το «Θεματολόγιο για την ανθρωπότητα». Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην
αντιμετώπιση και πρόληψη της έμφυλης βίας σε καταστάσεις κρίσης. Η διεθνής κοινότητα πρέπει
να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για να σώζει ζωές, να μετριάζει τα δεινά και να σέβεται
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
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Ισχυρή ηγεσία του ΟΗΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμη, διαφανή και αποτελεσματική
παρακολούθηση, μεταξύ άλλων μέσω υφισταμένων διακυβερνητικών διαδικασιών του
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ κατά την 71η
σύνοδό της, αλλά και μέσω Διοικητικών Συμβουλίων Οργανισμών και άλλων διαθέσιμων μέσων,
για να βοηθήσει να μεταφραστούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής.
Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τον ηγετικό ρόλο των ΗΕ στο συντονισμό και την παροχή
διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και θα συνεχίσει να προωθεί τον σεβασμό των ανθρωπιστικών
αρχών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του
προσφυγικού δικαίου.
III. ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
Η επίτευξη συμφωνίας επί του Θεματολογίου 2030, του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα
και της κλιματικής συμφωνίας του Παρισιού ήταν μια ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον μας
που παρουσιάζεται μια φορά κάθε γενιά. Η περυσινή προσπάθεια πρέπει να ακολουθηθεί από
αποφασιστικές ενέργειες. Προς το παρόν υπάρχει ανεπαρκής ολοκλήρωση των στρατηγικών για
την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια και θέματα οικοδόμησης
της ειρήνης. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε σε πολυμερές επίπεδο για να αλλάξει αυτό και
να διαμορφωθεί μια συνολική παγκόσμια ατζέντα.
Θεματολόγιο 2030
Το οικουμενικό, αδιαίρετο και ολοκληρωμένο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με
ορίζοντα το 2030, περιλαμβανομένου του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα, αποτελεί
κοινό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, από
την κοινωνία των πολιτών μέχρι τις επιχειρήσεις. Θα καθοδηγήσει τη δράση για την αειφόρο
ανάπτυξη για τα επόμενα 15 χρόνια για τους λαούς, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη και σε
εταιρική σχέση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε το Θεματολόγιο 2030 επιτυχία τόσο
εντός ΕΕ όσο και εξωτερικά. Τώρα πρέπει να γίνουν συμφωνίες που να οδηγούν σε πραγματικές
αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων και να μην αφήνουν κανέναν πίσω.
Χρειαζόμαστε μια ολιστική, ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση από όλους τους παράγοντες,
σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να διατηρηθεί ο οικουμενικός, αδιαίρετος
και ολοκληρωμένος χαρακτήρας του Θεματολογίου 2030. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του
Θεματολογίου 2030 θα είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχία. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την
ανάπτυξη μιας συνεκτικής, αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας επανεξέτασης
και παρακολούθησης στα ΗΕ.
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Οι αφορμές και τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης
και άλλων μορφών παράτολμης μετανάστευσης θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με συστηματική,
συνολική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, επιδιώκοντας την έγκαιρη και αποτελεσματική
υλοποίηση.
Η τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Στέγη και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat
III) που θα πραγματοποιηθεί στο Κίτο τον Οκτώβριο 2016 θα είναι μία από τις πρώτες διασκέψεις
των ΗΕ που θα λάβουν χώρα μετά την έγκριση του Θεματολογίου 2030 και της COP21. Το Habitat
III προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να υιοθετηθεί ένα παγκόσμιο Νέο Αστικό Θεματολόγιο το
οποίο προωθεί ισχυρή σχέση και συνέργειες μεταξύ αστικοποίησης, αειφόρου ανάπτυξης και
κλιματικής αλλαγής.
Αλλαγή του κλίματος
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο σύνθετα και επείγοντα θέματα εσωτερικής και
εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι πιθανές αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις −
μεταξύ άλλων σχετικά με τη μετανάστευση, την επισιτιστική ασφάλεια, την αξιόπιστη πρόσβαση
σε πόρους, νερό και ενέργεια, την εξάπλωση επιδημιών, καθώς και την κοινωνική και οικονομική
αστάθεια- την κάνουν έναν πολλαπλασιαστή απειλής που μεγεθύνει καταστάσεις σύγκρουσης.
Η συμφωνία του Παρισιού του 2015 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του καθεστώτος διακυβέρνησης
της αναδυόμενης παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Συνιστά μια φιλόδοξη, ισορροπημένη, δίκαιη
και νομικά δεσμευτική συμφωνία. Είναι επιθυμητή η ταχεία επικύρωση και έναρξη ισχύος της
συμφωνίας, καθώς θα παράσχει σε όλες τις χώρες και όλους τους φορείς την ασφάλεια δικαίου ότι
η συμφωνία θα αρχίσει να λειτουργεί γρήγορα. Για να διατηρηθεί η θετική δυναμική του Παρισιού
απαιτείται διαρκής πολιτική και διπλωματική κινητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων
και μη κρατικών φορέων όπως επιχειρήσεις και τοπικές αρχές που παίζουν διαρκώς σημαντικότερο
ρόλο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολυμερούς δράσης.
Θα εξακολουθήσουμε να δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο
πλαίσιο της UNFCCC, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο φιλόδοξος στόχος που θέτει η Συμφωνία θα
μεταφραστεί σε όλα τα εκτελεστικά της στοιχεία, όπως λεπτομερείς διατάξεις περί διαφάνειας και
λογοδοσίας, μηχανισμούς βιώσιμης ανάπτυξης και τεχνολογικούς μηχανισμούς.
Η ΕΕ δεσμεύεται να αυξήσει σταδιακά την κινητοποίηση της χρηματοδότησης για το κλίμα σε
πλαίσιο ουσιαστικών δράσεων μετριασμού προκειμένου να συμβάλλει όσο της αναλογεί στον
στόχο των αναπτυγμένων χωρών να κινητοποιήσουν από κοινού 100 δισεκατομμύρια δολάρια ανά
έτος μέχρι το 2020 από ευρύ φάσμα πηγών.
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Ομοίως, η ΕΕ προτίθεται να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην καλλιέργεια πολυμερούς
δράσης για το κλίμα προωθώντας φιλόδοξα αποτελέσματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την
αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και των διαπραγματεύσεων βάσει
του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.
Μεταρρύθμιση των ΗΕ και αυξημένη αποδοτικότητα
Ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα χρειάζεται έναν αποτελεσματικό ΟΗΕ στον πυρήνα
του.
Η υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα αποτελέσματα της
επανεξέτασης των ΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την αρχιτεκτονική για την εδραίωση της
ειρήνης και τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για
θεσμικές αλλαγές και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πυλώνων των ΗΕ. Με την άφιξη
του νέου Γενικού Γραμματέα, είναι καιρός να προβούμε σε εκτενή μεταρρύθμιση του ΟΗΕ με ένα
νέο στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα 15 έτη.
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του Θεματολογίου 2030 προβλέπει ότι η υλοποίησή του
υποστηρίζεται από έναν ΟΗΕ που πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του να παράσχει
ολοκληρωμένη και συντονισμένη πολιτική στήριξη (κυρίως μέσω του αναπτυξιακού του
συστήματος των ΗΕ). Χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό σύστημα των ΗΕ που θα λειτουργεί με πιο
ολοκληρωμένο τρόπο, με ενισχυμένη διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας, κοινή πολιτική, κοινό
προγραμματισμό, κοινή εκτέλεση προγραμμάτων, που να «αποδίδουν σαν ένα σώμα» μαζί. Η νέα
αναθεώρηση της τετραετούς ολοκληρωμένης πολιτικής θα είναι ουσιαστικής σημασίας και θα
πρέπει να επιδιωχθεί βαθιά μεταρρύθμιση.
Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιτροπών της ΓΣΗΕ καθώς
και άλλων οργανισμών των ΗΕ. Συλλογικά, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να ενισχυθεί η
αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια, η υποχρέωση λογοδοσίας και η
αντιπροσωπευτικότητα του συνολικού συστήματος των ΗΕ, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου
Ασφαλείας.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες ενώ θα
αναπροσδιορίζουν προτεραιότητες εντός του συστήματος.
Η ΕΕ θεωρεί ευπρόσδεκτη κάθε πρόταση ώστε να είναι εγγυημένο ότι τα ΗΕ είναι κατάλληλα για
τον επιδιωκόμενο σκοπό και μπορούν να προσφέρουν ευέλικτες, αποτελεσματικές και δραστικές
λύσεις στα πιεστικά ζητήματα της εποχής μας.
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Ο νέος Γενικός Γραμματέας πρέπει από νωρίς να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά κατά
προτεραιότητα. Θα πρέπει να διαθέτει το όραμα να προαγάγει το ρόλο των ΗΕ σύμφωνα με τις
αξίες και τις αρχές του Χάρτη των ΗΕ, στις οποίες η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη. Ο Γενικός
Γραμματέας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα επάρκειας, ακεραιότητας,
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
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