
PR\863301EL.doc PE458.687v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

2011/2007(INI)

4.4.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα δράση κατά των ναρκών
(2011/2007(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Geoffrey Van Orden



PE458.687v01-00 2/9 PR\863301EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3



PR\863301EL.doc 3/9 PE458.687v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα δράση κατά των ναρκών
(2011/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οτάβα για την απαγόρευση της χρήσης, εναποθήκευσης, 
παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και την καταστροφή τους (εφεξής 
Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών) της 3ης Δεκεμβρίου 1997, η οποία ετέθη σε 
ισχύ την 1η Μαρτίου 1999,

– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τις 
νάρκες κατά προσωπικού1, της 7ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εξάλειψη των ναρκών 
από τον κόσμο2, της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την αναπηρία και την ανάπτυξη3, 
και της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη 10η επέτειο από τη Συνθήκη για την 
Απαγόρευση των Ναρκών4,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2001 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 
2001 σχετικά με τη δράση κατά των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού σε τρίτες χώρες 
πλην των αναπτυσσομένων χωρών5,

– έχοντας υπόψη τη Δεύτερη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης της Οτάβα 1997 που 
πραγματοποιήθηκε ο Νοέμβριο του 2009 στην Cartagena, Κολομβία,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δράση
κατά των ναρκών 2008-2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της υπηρεσίας για τη δράση κατά των ναρκών ξηράς των 
Ηνωμένων Εθνών του 2009,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δράση κατά των ναρκών περιλαμβάνει την έρευνα, τον 
εντοπισμό, τη σήμανση και την εκκαθάριση από τις νάρκες ξηράς κατά προσωπικού
(APL) και τα άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (ERW), συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED), την εκπαίδευση από τους κινδύνους που 
διατρέχονται από τις νάρκες, την βοήθεια προς τα θύματα και την καταστροφή των 
αποθεμάτων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού και άλλων 
αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, εκτός του ότι κοστίζει την απώλεια ανθρώπινης 

                                               
1 ΕΕ C 104, 30.4.2004, σ. 1075.
2 ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ.473.
3 ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 336.
4 ΕΕ C 323 E, 18.12.2008, σ .485.
5 ΕΕ C 234, 1.9.2001, σ. 6.
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ζωής, ιδιαίτερα μεταξύ των πολιτών, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό εμπόδιο στην 
διαδικασία ανασυγκρότησης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στις χώρες που τις έχουν 
υποστεί, και μπορεί να χρησιμεύσουν ως πρώτες ύλες για την δημιουργία αυτοσχέδιων 
εκρηκτικών μηχανισμών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Δεκεμβρίου 2010, 156 χώρες συμφώνησαν επίσημα να 
δεσμευθούν στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1999 σημειώθηκαν περίπου 18.000 απώλειες από 
APL/ERW/IED και έως το 2009 αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε λιγότερο από 4.000,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια κυβέρνηση, το Μιανμάρ, έχει πρόσφατα τοποθετήσει 
νάρκες, ότι δεν έχουν αναφερθεί εξαγωγές ή μεταφορές μεταξύ των χωρών, και ότι μόνο 
τρείς χώρες θεωρείται ότι συνεχίζουν την κατασκευή τους,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο υπεύθυνες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προ πολλού 
σταματήσει να τις χρησιμοποιούν, αλλά ότι οι νάρκες συνεχίζουν να αποτελούν ένα όπλο 
εκλογής, από κοινού με τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, για τις
αντιστασιακές και τρομοκρατικές ομάδες και άλλους μη επίσημους φορείς,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 90 χώρες πλήττονται ακόμη σε κάποιο βαθμό 
από τις νάρκες και άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς,

Η. λαμβάνοντας υπόψη, ότι κατ’ αρχήν, αποτελεί ευθύνη των χωρών που έχουν πληγεί από 
τις νάρκες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ναρκών και των άλλων εκρηκτικών 
μηχανισμών στο έδαφός τους, ιδιαίτερα μετά το τέλος των συγκρούσεων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διατεθεί επαρκές στρατιωτικό προσωπικό για την 
εκκαθάριση από τις νάρκες στις χώρες που έχουν πληγεί, και όπου οι συγκρούσεις έχουν 
παύσει αλλά παραμένει μεγάλος αριθμός στρατιωτικών δυνάμεων, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη βοήθειας προς τα θύματα θα συνεχίσει να υπάρχει για 
πολύ χρόνο μετά την εξάλειψη της απειλής,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά καλά στην 
πρόκληση της τραγωδίας που αποτελούν οι νάρκες, συμβάλλοντας περίπου 3,9 
δισεκατομμύρια δολάρια στην δράση για την εξάλειψη των ναρκών μεταξύ 1999 και 
2009,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συχνά υπερεκτίμηση του κινδύνου και ότι στην 
πραγματικότητα έχει υπολογιστεί ότι μόνο 2% από το έδαφος που έχει εκκαθαριστεί, 
συχνά με σημαντικό κόστος, περιείχε πραγματικά εκρηκτικούς μηχανισμούς και νάρκες,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές και η τεχνολογία για τον εντοπισμό των εκρηκτικών, 
παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει, δεν έχει προχωρήσει πολύ, και ότι σήμερα 
συνεχίζει να υπάρχει πραγματική ανάγκη λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη χρήση
αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών,

Προσπάθειες στο πλαίσιο της Δράσης κατά των ναρκών σε παγκόσμιο επίπεδο
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1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη Δράση κατά των ναρκών κατά την 
περασμένη δεκαετία, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει οι προσπάθειες να εντατικοποιηθούν και 
να επαναπροσανατολιστούν εάν θέλουμε να εξαλειφθεί η απειλή από τις νάρκες σε 
σύντομο χρονικό διάστημα·

2. χαιρετίζει με ικανοποίηση το γεγονός ότι 156 χώρες συμμετέχουν σήμερα στην Συνθήκη 
για την απαγόρευση των Ναρκών, συμπεριλαμβανομένων των 26 κρατών μελών της ΕΕ, 
αλλά λυπάται για το ότι 37 χώρες δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συνθήκη·

4. αναγνωρίζει τη μεγάλη συμβολή των διεθνών δωρητών, των διεθνών οργανώσεων και 
ΜΚΟ στην καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκών, καθώς και την αφοσίωση και την 
αυτοθυσία τόσο του διεθνούς όσο και του τοπικού προσωπικού·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι επτά ακόμη χώρες ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων εκκαθάρισης κατά το 2009 και 2010, φέροντας το συνολικό αριθμό των 
χωρών στο έδαφος των οποίων δεν υπάρχουν πλέον νάρκες σε 16·

6. αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ υπήρξε ο κατεξοχήν παγκόσμιος χρηματοδότης της Δράσης κατά 
των ναρκών, υποστηρίζοντας σθεναρά διεθνή προγράμματα για την εκκαθάριση των 
ναρκοθετημένων περιοχών και για την βοήθεια των θυμάτων, έχει δε ήδη συμμορφωθεί 
με τις περισσότερες από τις βασικές διατάξεις της συνθήκης για την απαγόρευση της 
ναρκοθέτησης, και, ως εκ τούτου, καλεί τις ΗΠΑ να υπογράψουν τη Συνθήκη·

7. καλεί τη Ρωσία να υπογράψει τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών, 
σημειώνοντας ότι η Ρωσία η οποία υπήρξε μεγάλος προμηθευτής ναρκών και έχει 
καταχωρηθεί προ πολλού ως χρήστης ναρκών, έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο 2010 
αφού δήλωσε ότι έχει σταματήσει την χρησιμοποίησή τους·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν τα μεγαλύτερα
αποθέματα ναρκών, περίπου 100 εκατομμύρια και 24,5 εκατομμύρια αντίστοιχα· 

Η περίπτωση του Αφγανιστάν 

9. σημειώνει ότι η εκτεταμένη και αδιάκριτη χρήση ναρκών ξηράς κατά προσωπικού για 
περισσότερες από τρείς δεκαετίες συγκρούσεων είχε σαν αποτέλεσμα να καταστεί το 
Αφγανιστάν μια από τις πιο μολυσμένες περιοχές του κόσμου, ενώ, εξ αιτίας των 
Ταλιμπάν, έχει πληγεί και από τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τα 508 θύματα από APL/ERW/IED μεταξύ 
1ης Μαρτίου 2009 και 1ης Μαρτίου 2010, πάνω από τα μισά ήταν παιδιά·

11. αναγνωρίζει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε πολλές περιοχές καθιστούν την 
εκκαθάριση από τις νάρκες εξαιρετικά επικίνδυνη και ότι οι Ταλιμπάν έχουν στόχο τα 
γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και το τοπικό και διεθνές προσωπικό·

12. σημειώνει ότι σε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια ανήλθαν οι δωρεές από τη διεθνή 
κοινότητα για την δράση κατά των ναρκών στο Αφγανιστάν το 2009·

13. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης με την διεθνή υποστήριξη 
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απασχολούν περίπου 10.000 άτομα αποκλειστικά τοπικό προσωπικό·

14. εκφράζει τον προβληματισμό του για την φαινομενική απροθυμία της Αφγανικής 
κυβέρνησης σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο να αναλάβει την ευθύνη της δράσης για 
την εκκαθάριση από τις νάρκες·

Η περίπτωση της Αγκόλα

15. μετά από περίπου 30 χρόνια συγκρούσεων η Αγκόλα, όπως και το Αφγανιστάν, είναι μια 
από τις πιο μολυσμένες από νάρκες χώρες·

16. επισημαίνει ότι η εθνική επιτροπή για την εκκαθάριση από τις νάρκες και την 
ανθρωπιστική βοήθεια (CNIDAH) έχει καταστεί εθνική αρχή για την δράση κατά των 
ναρκών, αλλά οι δωρήτριες χώρες έχουν μικρή επιρροή και η κυβέρνηση έχει πρόσβαση
στους δικούς της σημαντικούς οικονομικούς πόρους, κυρίως από έσοδα από το πετρέλαιο·

17. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα που 
υπογραμμίστηκαν στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009, όπως για 
παράδειγμα τις ανωμαλίες που παρατηρήθηκαν στη δαπάνηση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ
από 22 άτομα του προσωπικού της CNIDAH·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά την ολοκλήρωση της εθνικής έρευνας το 
2007 και ένα μείζον πρόγραμμα δράσης για την εκκαθάριση από τις νάρκες, η έκταση της 
απειλής από τις νάρκες και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς δεν είναι ακόμα γνωστή με 
βεβαιότητα, και με το σημερινό ρυθμό προόδου, θα χρειαστούν 100 χρόνια για να 
καθαριστεί η χώρα· υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη καθιέρωσης μιας διαφορετικής 
σχέσης μεταξύ της κυβέρνησης και των διεθνών δωρητών, αφιέρωσης περισσότερων 
εθνικών πόρων για την επίλυση του προβλήματος, εισαγωγή βελτιωμένων τεχνικών 
οργάνωσης του χώρου και αυξημένη εθνική ικανότητα εκκαθάρισης, ούτως ώστε το 
έδαφος να καθαριστεί γρηγορότερα και να αποδοθεί σε παραγωγική χρήση·

Η περίπτωση της Βοσνίας

19. σημειώνει ότι, 16 χρόνια μετά το τέλος των συγκρούσεων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
υπάρχει ακόμη υψηλό επίπεδο μόλυνσης από APL/ERW, παρά την σημαντική διεθνή 
χρηματοδότηση και τις εθνικές προσπάθειες· 

20. σημειώνει τις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην διαχείριση της δράσης κατά των 
ναρκών με την δημιουργία ενός Κέντρου Δράσης κατά των ναρκών στην Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, υπό την καθοδήγηση μιας κεντρικής επιτροπής για την εκκαθάριση από τις 
νάρκες, σε συνδυασμό με ένα διεθνές συμβούλιο δωρητών·

21. γνωρίζει ότι η κινητοποίηση για την εξεύρεση πόρων θέτει μεγάλες προκλήσεις στην 
κυβέρνηση και ότι η Στρατηγική για τη Δράση κατά των Ναρκών 2009-2019 δεν έχει 
ακόμη εγκριθεί, η δε κυβερνητική επιτροπή για την εκκαθάριση από τις νάρκες δεν έχει 
συναντηθεί με εκπροσώπους των δωρητών με βάση στο Σαράγεβο εδώ και πολλά χρόνια·

22. συγχαίρει το Διεθνές Ταμείο Καταπίστευσης για την Εκκαθάριση από τις Νάρκες και την 
Παροχή Βοήθειας στα Θύματα ( ITFD) με έδρα την Σλοβενία, για τη συμβολή του στη 
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δράση κατά των ναρκών στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, και τονίζει την ανάγκη να 
παραμείνει η προσοχή του στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έως ότου επιλυθεί πλήρως το 
πρόβλημα·

23. σημειώνει ότι 33 διαπιστευμένες οργανώσεις αρμόδιες για την εκκαθάριση από τις νάρκες 
λειτουργούν στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας από 
στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό·

Βοήθεια προς τα θύματα

24. αναγνωρίζει ότι η ζωή και η συντήρηση των θυμάτων από APL/ERW/IED πλήττεται για 
πάντα, και ότι αυτά τα αθώα θύματα συχνά προέρχονται από τα φτωχότερα κοινωνικά 
στρώματα σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες, απαιτούν δε εξειδικευμένη και συνεχή 
υποστήριξη και βοήθεια, πράγμα απαραίτητο ακόμη και όταν δεν θα υπάρχουν πλέον νέα 
θύματα·

25. χαιρετίζει το γεγονός ότι μέσω της δράσης κατά των ναρκών, το ποσοστό των θυμάτων 
έχει δραστικά μειωθεί αλλά, εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι πολίτες 
αποτέλεσαν το 70% των θυμάτων το 2009, ειδικά δε λυπάται για το υψηλό ποσοστό 
παιδιών μεταξύ των θυμάτων·

26. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιζώντες από νάρκες και οι οργανώσεις 
εκπροσώπησης τους συμμετείχαν στην εφαρμογή της βοήθειας προς τα θύματα σε 
λιγότερες από τις μισές πληγείσες χώρες, και υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνουν 
σεβαστές οι απόψεις και τα δικαιώματα αυτών των επιζώντων·

Πρόοδος στον εντοπισμό των ναρκών και στις τεχνικές έρευνας

27. αναγνωρίζει ότι ο τοπικός πληθυσμός στις περιοχές που έχουν πληγεί από νάρκες 
αποτελούν τον καλύτερο τρόπο εντοπισμού της πραγματικής απειλής·

28. σημειώνει τις προόδους που έχουν επιτευχθεί στην τεχνολογία και στις τεχνικές 
εντοπισμού των ναρκών αλλά εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν υπάρχουν ακόμα
γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές ως προς το κόστος λύσεις με αποτέλεσμα οι 
παλαιές, δύσκολες, χρονοβόρες και επικίνδυνες τεχνικές με την χρησιμοποίηση των 
χεριών να παραμένουν αναπόφευκτα οι πιο συνηθισμένες·

29. σημειώνει ότι οι πιο υποσχόμενες προοπτικές για όσον αφορά τις τεχνικές εντοπισμού 
βρίσκονται στον συνδυασμό ορισμένων τεχνολογιών και την διασταύρωσή τους, για την 
καταπολέμηση της απειλής των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις·

30. αναγνωρίζει ότι η αξιοπιστία μιας σωστής έρευνας στηρίζεται στην ακρίβεια και την 
αποτελεσματικότητα της σχετικής αναφοράς των αποτελεσμάτων, και ότι θα πρέπει να 
παρέχεται στους δωρητές η διαβεβαίωση για την αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδότησης που διαθέτουν για έρευνα ·

31. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα 
για τεχνολογίες και τεχνικές εντοπισμού των ναρκών, σε στενή συνεργασία με τους 
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διεθνείς εταίρους·

Για να τεθεί τέλος στην απειλή από τις νάρκες ξηράς κατά προσωπικού

32. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες που έχουν πληγεί από την 
ύπαρξη ναρκών εξαρτώνται υπερβολικά από την διεθνή χρηματοδοτική βοήθεια για την 
ανάληψη δράσης εκκαθάρισης από τις νάρκες και δεν εκμεταλλεύονται αρκετά τους
ίδιους πόρους είτε για τη χρηματοδότηση των δράσεων είτε διαθέτοντας ανθρώπινο 
δυναμικό·

33. εκφράζει την ανησυχία του για την εκτροπή πόρων που προορίζονται για την 
«εκκαθάριση από τις νάρκες» σε τομείς όπου υπάρχει μικρή απειλή σε όρους 
ανθρωπιστικής βοήθειας ή οικονομικής ανάπτυξης, ή σε περιπτώσεις που υπάρχει
υπόνοια απειλής που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εις βάρος της παροχής 
πόρων σε περιοχές όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και αληθινή απειλή για τη ζωή, 
ζητεί δε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης 
των επιχειρήσεων και ακριβέστερη αρχική έρευνα και υποβολή αναφορών σχετικά με 
τους ύποπτους τομείς·

34. πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της σε αυτές τις 
χώρες που αδυνατούν οι ίδιες να επιλύσουν το πρόβλημα, και στην εκκαθάριση από τις 
νάρκες και τη βοήθεια προς τα θύματα, και ότι στόχος θα πρέπει να είναι η ταχύτερη 
εκκαθάριση των χωρών από την απειλή που οι νάρκες αποτελούν στη ζωή και την 
οικονομική ανάπτυξη·

35. καλεί τους δωρητές να διατηρήσουν τη χρηματοδότηση με πιο αποτελεσματική 
στοχοθέτηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων·

36. πιστεύει ότι θα πρέπει οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στην δημιουργία και την 
ανάπτυξη μεγαλύτερης επιτόπιας ικανότητας, πιθανόν με τη βοήθεια ειδικά 
εκπαιδευμένου τοπικού προσωπικού σε δομημένη και επαγγελματική βάση, ή με τη 
μεγαλύτερη συμβολή ειδικά εκπαιδευμένων για την εκκαθάριση από τις νάρκες 
στρατιωτικών μονάδων σε περιοχές όπου έχουν σταματήσει οι συγκρούσεις ·

37. ζητεί τη βελτίωση του εθνικού σχεδιασμού, τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών, και 
την βελτίωση του διεθνούς συντονισμού στον τομέα της δράσης κατά των ναρκών ώστε 
να στοχοθετηθούν πιο αποτελεσματικά οι πόροι σε περιοχές προτεραιότητας,
διατηρώντας συγχρόνως ευέλικτες γραφειοκρατικές δομές·

38. εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τον 
πραγματικό αριθμό θυμάτων από APL/ERW/IED και ζητεί να εκπονηθεί μια σωστή 
ανάλυση ούτως ώστε οι πόροι να στοχοθετηθούν πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους·

39. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τότε που καταργήθηκε το ειδικό κονδύλιο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2007, η ΕΕ δεν διαθέτει ευέλικτο μέσο το οποίο να 
μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές χώρες, και το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί με 
συνοχή στις προτεραιότητες που αφορούν τις δράσεις κατά των ναρκών, ενώ συγχρόνως
υπάρχει ένας προβληματισμός ως προς τη διαφάνεια της κοινοτικής χρηματοδότησης για 
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τη δράση αυτή· ζητεί, ως εκ τούτου, την επαναφορά μιας πιο αποφασιστικής προσέγγισης, 
με μια γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης γενικής διεύθυνσης η 
οποία θα καταδείξει την σταθερή δέσμευση της ΕΕ στη δράση κατά των ναρκών·

40. τονίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο της δράσης κατά των ναρκών, να διατεθούν μεγαλύτεροι 
πόροι στον αφοπλισμό μετά τις συγκρούσεις, στην αποστράτευση και την αποκατάσταση, 
καθώς και στην παροχή αξιοπρεπούς επαγγελματικής κατάρτισης και εργασίας στους 
πρώην πολεμιστές· 

41. καλεί τους δωρητές να τυποποιήσουν στις μεθόδους αξιολόγησης τους την ανάλυση
κόστους/αποτελεσματικότητας των δράσεων κατά των ναρκών, ούτως ώστε να καταστούν 
πιο συγκρίσιμες και υποκείμενες σε έλεγχο για κάθε χώρα ξεχωριστά, μέσω δε την 
ομάδας υποστήριξης των δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκών (MASG) να 
εντοπιστούν και να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές·

42. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει τις "κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις δράσεις για την καταπολέμηση των ναρκών κατά 
προσωπικού 2008-2013", ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προτεινόμενες αλλαγές στην 
θεσμική και χρηματοδοτική δομή, να εξασφαλίζουν ταχύτερη και πιο ευέλικτη κατανομή 
των κεφαλαίων, να παρέχουν σαφείς οδηγίες για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και 
να επικεντρώνονται στις πιο επείγουσες προτεραιότητες και τις βέλτιστες πρακτικές· 
επίσης, να προβλέψει «πακέτα» βοήθειας για τις χώρες που χρειάζονται βοήθεια, ώστε να 
μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη 
για την απαγόρευση των ναρκών, και να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει δεόντως
την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης·

43. είναι πεπεισμένο ότι με τον καλύτερο διεθνή συντονισμό και την στοχοθέτηση 
προτεραιοτήτων, την βελτίωση της διαχείρισης, των πρακτικών εντοπισμού και 
εκκαθάρισης από τις νάρκες, τον καλύτερο απολογισμό, και την πιο έξυπνη και καλύτερη 
χρήση των κεφαλαίων, θα καταστεί ρεαλιστική δυνατότητα εντός μιας εύλογης χρονικής 
περιόδου, η ύπαρξη ενός κόσμου ελεύθερου από την απειλή που οι νάρκες αποτελούν για 
τη ζωή, τη συντήρηση και την οικονομική ανάπτυξη·

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και 
στην Επιτροπή, στα Ηνωμένα Έθνη, στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το 
Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στις κυβερνήσεις των κρατών που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τις νάρκες και στις διεθνείς ΜΚΟ.


