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Γενική επισκόπηση της αναπτυξιακής πολιτικής

Η αναπτυξιακή πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα των εξωτερικών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στη μείωση και, εν τέλει, στην εξάλειψη της
φτώχειας, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο της απάντησης της ΕΕ στην Ατζέντα του
2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ατζέντα του 2030). Στους στόχους
της περιλαμβάνονται η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η προαγωγή της ισότητας των
φύλων, η προώθηση της ειρήνης και των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και η
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Η ΕΕ αναλαμβάνει
δράσεις σε παγκόσμια κλίμακα και είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής
βοήθειας στον κόσμο. Η συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ευθυγράμμιση
με την Ατζέντα του του 2030 διευκολύνουν την αποτελεσματική παροχή βοήθειας.

Νομική βάση

— Άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): γενική
εντολή και κατευθυντήριες αρχές στον τομέα της συνεργασίας της ΕΕ για την
ανάπτυξη·

— άρθρο 4 παράγραφος 4 και άρθρα 208 έως 211 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

— άρθρα 312 έως 316 ΣΛΕΕ: θέματα προϋπολογισμού·

— Η συμφωνία του Κοτονού (για την Ομάδα των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού, ΑΚΕ [1], η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την έναρξη ισχύος
της διάδοχης συμφωνίας —της προσφάτως συναφθείσας συμφωνίας εταιρικής
σχέσης ΕΕ-Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού.

Πολιτικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της προώθησης της
βιώσιμης ανάπτυξης και της σταθερότητας. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εξάλειψη
της φτώχειας, η οποία αποτελεί κεντρική επιδίωξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ
από τότε που συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) με τη Συνθήκη της
Ρώμης, το 1957. Το ΕΤΑ δημιουργήθηκε για να στηρίξει μια ειδική σχέση με πρώην
αποικίες στις περιφέρειες ΑΚΕ. Εξακολουθεί να λειτουργεί, ενώ καλύπτει επίσης και
το εμπόριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ παρέχεται

[1]Η Ομάδα άλλαξε την επωνυμία της σε Οργανισμό Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού τον Απρίλιο του
2020.
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μέσω του ευρύτερου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας:
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο
(ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο) (βλ. λεπτομέρειες κατωτέρω).
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν από κοινού τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας
παγκοσμίως, και το 2020 διέθεσαν 66,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίσημη αναπτυξιακή
βοήθεια. Η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ, η
οποία μπορεί να εφαρμόζει κοινή αναπτυξιακή πολιτική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
εμποδίζει τα κράτη μέλη να ασκούν τις δικές τους αρμοδιότητες επί του θέματος. Το
επίπεδο συνεργασίας είναι τέτοιο ώστε οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των κρατών μελών
να εφαρμόζουν συχνά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ είναι πλέον πρωτοπόρος στη συνοχή των πολιτικών και
επιδιώκει να ενσωματώνει αναπτυξιακούς στόχους σε όλες τις πολιτικές της οι οποίες
επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το 2005 ανέλαβε πολιτική
δέσμευση για τη «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής» (ΣΑΠ). Το 2009, η δέσμευση
αυτή υποδιαιρέθηκε σε πέντε τομείς: 1) εμπόριο και χρηματοπιστωτικός τομέας,
2) αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 3) διασφάλιση παγκόσμιας επισιτιστικής
ασφάλειας, 4) αξιοποίηση της μετανάστευσης υπέρ της ανάπτυξης, και 5) ενίσχυση
των δεσμών και συνεργειών μεταξύ της ασφάλειας και της ανάπτυξης στο πλαίσιο
ενός προγράμματος οικοδόμησης ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία ανά διετία,
πλέον λιγότερο συχνή, συντασσόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιτροπή)
ανιχνεύει την πρόοδο της ΕΕ στον τομέα της ΣΑΠ· η πλέον πρόσφατη δημοσιεύθηκε
τον Ιανουάριο του 2019. Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει
μόνιμο εισηγητή για τη ΣΑΠ από το 2010. Τον ρόλο αυτό επιτελεί επί του παρόντος η
Janina Ochojska (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Πολωνία).
Η αναπτυξιακή βοήθεια αποτελεί πεπερασμένο πόρο. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει
δεσμευθεί να προάγει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και προωθεί τη στενή
συνεργασία με τις χώρες εταίρους κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των
αναπτυξιακών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ ενέκρινε «Κώδικα δεοντολογίας
σχετικά με τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική» το 2007 και
ένα «Επιχειρησιακό Πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας» το 2011. Οι
προσπάθειες αυτές συνάδουν με τις διεθνείς δράσεις σε απάντηση της Διακήρυξης του
Παρισιού την οποία εξέδωσε ο ΟΟΣΑ το 2005 και η οποία προάγει την «υπευθυνότητα,
την εναρμόνιση, την ευθυγράμμιση, τα αποτελέσματα και την αμοιβαία λογοδοσία»
στην αναπτυξιακή βοήθεια. Το διεθνές πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα της
βοήθειας έχει αναθεωρηθεί με το Πρόγραμμα Δράσης της Άκκρα (2008) και με τη
Σύμπραξη του Μπουσάν για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (2011).
Μετά την έγκριση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, αναλήφθηκαν
περαιτέρω δεσμεύσεις στο έγγραφο αποτελεσμάτων του Ναϊρόμπι (2016).
Α. Η Ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030
Η ΕΕ συμμετείχε ενεργά στην κατάρτιση της Ατζέντας του 2030, η οποία θεσπίζει
ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης, και επιπλέον περιλαμβάνει τις αρχές «κανείς στο περιθώριο»
και «αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των αναγκών όσων υστερούν περισσότερο».
Εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2015 και αποτελεί συνέχεια των
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αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, με ένα νέο σύνολο 17 ΣΒΑ που εστιάζουν σε
στόχους σχετικούς με την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση,
οι οποίοι πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2030. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της
παρουσίασαν για πρώτη φορά κοινή συγκεφαλαιωτική έκθεση στο πολιτικό φόρουμ
υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2019. Το
έγγραφο επικεντρωνόταν στις δράσεις της ΕΕ για την επίτευξη της Ατζέντας του 2030
και θα εκδίδεται ανά τετραετία.
Β. Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και το πρόγραμμα δράσης
της ΕΕ για αλλαγή
Μετά την έγκριση της Ατζέντας του 2030, η ΕΕ συμφώνησε επί ενός αναθεωρημένου
κειμένου της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη του 2005, το οποίο
βασιζόταν στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Η νέα κοινή αντίληψη καθορίζει
τις βασικές αρχές των ΣΒΑ και μια προσέγγιση η οποία θα καθοδηγήσει την ΕΕ και τα
κράτη μέλη της προς την επίτευξη των στόχων αυτών για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η
κοινή αντίληψη επικεντρώνεται κυρίως στην αναπτυξιακή πολιτική, αλλά αφορά επίσης
τη δράση μέσω άλλων πολιτικών κατά την εφαρμογή της αρχής της ΣΑΠ. Η εξάλειψη
της φτώχειας παραμένει πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής.
Η κοινή αντίληψη υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2017 από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (Κοινοβούλιο), τον Πρωθυπουργό της Μάλτας εκ μέρους του Συμβουλίου
της ΕΕ (Συμβούλιο) και των κρατών μελών, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016 με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο
ευρωπαϊκό μέλλον: Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» ενσωματώνει τους ΣΒΑ
στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ και στις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ. Η ΕΕ
δεσμεύτηκε εκ νέου να δαπανήσει το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού της εισοδήματός
της (ΑΕΕ) εκτός συνόρων για αναπτυξιακή βοήθεια, αυτή τη φορά έως το 2030 το
αργότερο, με συνιστώσα 0,15-0,20% του ΑΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Αυτό αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πρόγραμμα δράσης της
Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (το οποίο συμφωνήθηκε σε
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 2015) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Ατζέντας του 2030. Το 2020, η συλλογική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ (από
την ΕΕ και από τα κράτη μέλη της) ανήλθε στο 0,50 % του ενωσιακού ΑΕΕ.
Γ. Νομοθετικό και δημοσιονομικό πλαίσιο
Η χρηματοδοτική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική δράση (βλ. πίνακα 1
κατωτέρω) έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον
κόσμο. Μετά την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2018, για
τη θέσπιση του εν λόγω μηχανισμού και τρία έτη μετά τις διαπραγματεύσεις με το
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 14 Ιουνίου 2021 και
εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Ο ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο αποτελεί σημαντική καινοτομία και συνιστά επί του
παρόντος το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την εξωτερική δράση της ΕΕ. Συνολικά,
79,5 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) έχουν διατεθεί σε αυτό το μέσο
για την περίοδο 2021-2027. Αυτό το μέσο απλοποιεί την εξωτερική χρηματοδοτική
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δομή της ΕΕ (συγχώνευση προγενέστερων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου
του Μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Γειτονίας, του Μηχανισμού Συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, και του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη). Καλύπτει
τη συνεργασία με όλες τις τρίτες χώρες, εξαιρουμένων των χωρών σε προενταξιακό
στάδιο (στα Δυτικά Βαλκάνια) και την Τουρκία.
Ο ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

α. έναν γεωγραφικό πυλώνα, που περιλαμβάνει προγράμματα για χώρες
της (ανατολικής και νότιας) ευρωπαϊκής γειτονίας, της υποσαχάριας
Αφρικής, της Ασίας και του Ειρηνικού, της Αμερικής και της Καραϊβικής.
Τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται σε τομείς συνεργασίας, όπως,
μεταξύ άλλων οριζόντιων ζητημάτων, η χρηστή διακυβέρνηση, η εξάλειψη
της φτώχειας, η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η
ανάπτυξη και η απασχόληση ή η ασφάλεια και η ειρήνη. Το μεγαλύτερο
μέρος της χρηματοδότησης για τον ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο
διατίθενται σε αυτόν τον πυλώνα·

β. έναν θεματικό πυλώνα, που περιλαμβάνει προγράμματα παγκόσμιας
εμβέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, τη σταθερότητα και την ειρήνη, καθώς και τις
παγκόσμιες προκλήσεις· και

γ. ταχεία αντίδραση, που επιτρέπει τη χρηματοδότηση της ικανότητας ταχείας
αντίδρασης για τη διαχείριση κρίσεων, την πρόληψη συγκρούσεων και την
οικοδόμηση της ειρήνης. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν, για παράδειγμα,
στη σύνδεση των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προσπαθειών, στην
αύξηση της ανθεκτικότητας των χωρών που πλήττονται από την κρίση ή
στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων εξωτερικής πολιτικής.

Ο ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο αποτελεί επίσης ένα ευέλικτο μέσο και περιλαμβάνει
ένα πρόσθετο «αποθεματικό» για τη χρηματοδότηση αναδυόμενων προκλήσεων
και προτεραιοτήτων (για παράδειγμα, αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων,
μεταναστευτικών πιέσεων, καταστάσεων κρίσης/μετά την κρίση ή νέων ενωσιακών/
διεθνών πρωτοβουλιών).
Δ. Κατανομή δαπανών στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο
Μέσα σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 79,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο ΜΓΑΔΣ-Η
Ευρώπη στον κόσμο διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που προορίζονται
για εξωτερική δράση (για την περίοδο 2021-2027). Τα γεωγραφικά προγράμματα
λαμβάνουν περίπου το 75% των κονδυλίων και τα θεματικά προγράμματα το 8%.
Επιπλέον, το 12% προορίζεται για το «αποθεματικό» αναδυόμενων προκλήσεων και
προτεραιοτήτων, ενώ το 4% για «δράσεις ταχείας αντίδρασης». Το υπόλοιπο, περίπου
2%, προορίζεται για δαπάνες στήριξης.

Τα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη δομή των τριών πυλώνων του ΜΓΑΔΣ-
Η Ευρώπη στον κόσμο (όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο προϋπολογισμού

για το 2022) είναι τα εξής (τα αριθμητικά στοιχεία παρέχονται σε εκατομμύρια:
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Γεωγραφικά προγράμματα 9 278,6
- Eυρωπαϊκή γειτονία 2 393,7
- Υποσαχάρια Αφρική 3 301,7
- Ασία και Ειρηνικός 927,1
- Βόρειος & Νότιος Αμερική και Καραϊβική 354,2
- Erasmus+ & Συνεισφορά ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο 296,7
- ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο – Προβλέψεις του κοινού ταμείου
προβλέψεων 2 005,2

Θεματικά προγράμματα 969,4
- Ανθρώπινα δικαιώματα και Δημοκρατία 207,8
- Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 207,9
- Σταθερότητα και ειρήνη 137,9
- Παγκόσμιες προκλήσεις 415,7
Δράσεις ταχείας επέμβασης 484,4
- Αντιμετώπιση κρίσεων 268,4
- Ανθεκτικότητα 165,3
- Ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής 50,7
Αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων 1 463,3

Στο μέλλον, ο ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο θα υποστηρίξει επίσης έργα μεγάλης
κλίμακας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Team Europe,
εκ των οποίων η τελευταία συγκεντρώνει χρηματοδοτικές συνεισφορές από την ΕΕ,
τα κράτη μέλη της και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η Team
Europe, η οποία εγκαινιάστηκε στις 8 Απριλίου 2020, βοήθησε τις χώρες-εταίρους της
ΕΕ να αντιμετωπίσουν την πανδημία COVID-19.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

— Νομικό πλαίσιο: Το άρθρο 209 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι το Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εγκρίνουν τα μέτρα που
είναι αναγκαία για την εφαρμογή της πολιτικής της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

— Κοινοβουλευτικός έλεγχος επί της εφαρμογής της πολιτικής: το Κοινοβούλιο έχει
το δικαίωμα να ζητεί εξηγήσεις από την Επιτροπή και να διατυπώνει αντιρρήσεις
επί των εκτελεστικών αποφάσεων, όποτε θεωρεί ότι η Επιτροπή ενεργεί καθ’
υπέρβαση εξουσίας. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο επιδιώκει να ασκεί επιρροή
συζητώντας τακτικά τις πολιτικές με την Επιτροπή, τόσο σε επίσημο όσο και
σε ανεπίσημο πλαίσιο. Στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο, το
Κοινοβούλιο διεξάγει δύο φορές τον χρόνο γεωπολιτικό διάλογο με την Επιτροπή.

— Αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή: το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
αποτελούν από κοινού την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Ένωσης.
Για το επταετές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, το Συμβούλιο
διατηρεί την κύρια εξουσία λήψης αποφάσεων, ωστόσο απαιτείται η συναίνεση
του Κοινοβουλίου για την έγκρισή του (άρθρο 312 ΣΛΕΕ). Για τον ετήσιο
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προϋπολογισμό, το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ ορίζει μια διαδικασία που περιλαμβάνει
μία ανάγνωση και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Όταν ολοκληρωθούν
αυτές οι αναγνώσεις, το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει τον
προϋπολογισμό. Στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας, η Επιτροπή Ανάπτυξης
του Κοινοβουλίου παρακολουθεί τις διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό
και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τα κονδύλια του
προϋπολογισμού που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Amelia Padurariu
09/2022
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