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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη
(2015/2044(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τα έγγραφα που προέκυψαν κατά την Πρώτη και τη ∆εύτερη ∆ιεθνή
∆ιάσκεψη για τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης, και κυρίως τη Συναίνεση του
Μοντερέι του 2002 και τη ∆ήλωση της Ντόχα του 2008,

–

έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατα 68/204 και 68/279 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για
την Τρίτη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Ιουλίου 2015 στην Αντίς Αµπέµπα της
Αιθιοπίας,

–

έχοντας υπόψη το έγγραφο «Στοιχεία», της 21ης Ιανουαρίου 2015, που υπέβαλαν οι
συµπρόεδροι της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για την Τρίτη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για
τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης,

–

έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ, του
∆εκεµβρίου 2014, σχετικά µε το θεµατολόγιο για την περίοδο µετά το 2015, µε τίτλο
«Ο δρόµος προς την αξιοπρέπεια έως το 2030: το τέλος της φτώχειας, η µεταµόρφωση
της ζωής των πολιτών και η προστασία του πλανήτη»,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση του Αυγούστου του 2014 της διακυβερνητικής επιτροπής
εµπειρογνωµόνων για τη χρηµατοδότηση της βιώσιµης ανάπτυξης,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουλίου του 2014 της ανοικτής οµάδας εργασίας του
ΟΗΕ για τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης,

–

έχοντας υπόψη το έγγραφο «Έκθεση της UNCTAD του 2014 για τις Παγκόσµιες
Επενδύσεις - Επένδυση στους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης: σχέδιο δράσης»1,

–

έχοντας υπόψη το τελικό κείµενο της ∆ιάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
(Ρίο+20), του Ιουνίου του 2012, µε τίτλο «Το µέλλον που θέλουµε»,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ «Προς τη θέσπιση
πολυµερούς νοµικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους»,
του Σεπτεµβρίου 2014,

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2015 µε τίτλο
«Παγκόσµια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιµη ανάπτυξη
µετά το 2015» (COM(2015)0044)2,

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ης Ιουνίου 2014, µε τίτλο

1
2

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf
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«Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: Από το όραµα στη συλλογική δράση»
(COM(2014)0335)1,
–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2013, µε τίτλο «Μετά
το 2015: προς µια συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση της χρηµατοδότησης για
την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιµη ανάπτυξη» (COM(2013)0531)2,

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, µε τίτλο
«Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: Εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση
βιώσιµου µέλλοντος για τον κόσµο» (COM(2013)0092)3,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 12ης
∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης
∆εκεµβρίου 2014, σχετικά µε το µετασχηµατιστικό θεµατολόγιο για την περίοδο µετά
το 20154,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης
∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη
βιώσιµη ανάπτυξη πέραν του 20155,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 12ης
∆εκεµβρίου 2014, σχετικά µε τον ισχυρότερο ρόλο του ιδιωτικού τοµέα στην
αναπτυξιακή συνεργασία,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης
Ιουνίου 2013, σχετικά µε το πρωταρχικό θεµατολόγιο για την περίοδο µετά το 20156,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 25ης Νοεµβρίου 2014 σχετικά µε την ΕΕ και το
παγκόσµιο πλαίσιο ανάπτυξης µετά το 20157,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµα του της 23ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε την
παρακολούθηση της ∆ιάσκεψης του Μοντερέι του 2002 για τη χρηµατοδότηση της
ανάπτυξης8,

–

έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του της 26ης Νοεµβρίου 2014 σχετικά µε τη διάσκεψη
του ΟΗΕ, του 2014, για την κλιµατική αλλαγή (COP 20) στη Λίµα του Περού (1-12
∆εκεµβρίου2014)9· της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την προώθηση της
ανάπτυξης µέσω υπεύθυνων επιχειρηµατικών πρακτικών συµπεριλαµβανοµένου του

1

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/part1-a-decent-life-for-all.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-531-EN-F1-1.Pdf
3
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf
4
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_15873_en.htm
5
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_14363_en.htm
6
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm
7
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
8
ΕΕ C 8, 14.1.2010, σ. 1.
9
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0063.
2
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ρόλου της εξορυκτικής βιοµηχανίας στις αναπτυσσόµενες χώρες1· της 8ης Οκτωβρίου
2013 σχετικά µε τη «∆ιαφθορά στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα: επιπτώσεις στα
ανθρώπινα δικαιώµατα σε τρίτες χώρες»2· της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά µε την
«Καταπολέµηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών
παραδείσων»3· και της 16ης Απριλίου 2013 σχετικά µε την προώθηση της ανάπτυξης
µέσω εµπορικών συναλλαγών4,
–

έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 472/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος για την
Ανάπτυξη (2015)5,

–

έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί µηχανισµού χρηµατοδότησης της
αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι κύριος στόχος της
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας και θεσπίζει την αρχή
της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωµοδότηση της
Επιτροπής Προϋπολογισµών (A8-0143/2015),

Α.

λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2015 είναι ένα κρίσιµο έτος για τις παγκόσµιες προσπάθειες
για την ανάπτυξη, δεδοµένης της έγκρισης των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και
της συµφωνίας σχετικά µε την παγκόσµια δράση για το κλίµα, που θα ισχύουν έως το
2030·

Β.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η Τρίτη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τη Χρηµατοδότηση της
Ανάπτυξης, η οποία θα διεξαχθεί στην Αντίς Αµπέµπα της Αιθιοπίας από τις 13 έως τις
16 Ιουλίου 2015, πρέπει να δηµιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη
χρηµατοδότηση και την εφαρµογή του θεµατολογίου για την περίοδο µετά το 2015, και
ότι η επιτυχία του εν λόγω θεµατολογίου θα εξαρτηθεί από το επίπεδο φιλοδοξίας που
θα καθοριστεί κατά τη διάσκεψη·

Γ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι 1,5 δισεκατοµµύριο άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό
συνθήκες φτώχειας και βιώνουν στερήσεις όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και
το επίπεδο διαβίωσης, ιδίως σε κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις ή τα οποία είναι
ασταθή· λαµβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό είναι απαράδεκτο, δεδοµένου ότι
υπάρχουν επαρκείς πόροι στον πλανήτη για να παύσει σταδιακά αυτή η κατάσταση·

∆.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της φτώχειας και της ανισότητας µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση επαρκών και κατάλληλων πόρων για όλους,

1

Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0163.
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
3
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.
4
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0119.
5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014D0472
2
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καθώς και µε την καλύτερη στόχευση των περιθωριοποιηµένων οµάδων, όπως τα
παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωµένοι ή τα άτοµα µε αναπηρίες· λαµβάνοντας υπόψη ότι
πάρα τη σηµαντική µείωση της ακραίας φτώχειας, η πρόοδος για τα παιδιά ήταν
βραδύτερη καθιστώντας την ανάγκη για επένδυση στα παιδιά – τόσο µέσω της
κινητοποίησης εγχώριων πόρων όσο και µέσω διεθνούς δηµόσιας χρηµατοδότησης –
καίριο παράγοντα·
Ε.

λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν µπορεί να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και
ασφάλεια, όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Συναίνεση του 2005 για την
Ανάπτυξη·

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των φτωχότερων ανθρώπων του κόσµου σύµφωνα µε υπολογισµούς 960 εκατοµµύρια - ζουν σήµερα σε χώρες µέσου
εισοδήµατος, και ότι συνεπώς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα απαιτεί προγράµµατα
που να στοχεύουν τόσο τους φτωχούς ανθρώπους όσο και τις φτωχές χώρες·
Ζ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η UNCTAD εκτιµά ότι οι ανάγκες χρηµατοδότησης στις
αναπτυσσόµενες χώρες για τους προκύπτοντες ΣΒΑ ανέρχονται κατά προσέγγιση στα
3,9 τρισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, από τα οποία αυτή τη στιγµή λείπουν 2,5
τρισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως· λαµβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ανεπαρκούς
δράσης θα είναι τελικά πολύ µεγαλύτερο από το κόστος της αποφασιστικής δράσης για
τη βιώσιµη ανάπτυξη·

Η.

λαµβάνοντας υπόψη ότι το µέγεθος της πρόκλησης για τη χρηµατοδότηση των ΣΒΑ
απαιτεί µια ισχυρή και παγκόσµια εταιρική σχέση, καθώς και τη χρήση όλων των
µορφών χρηµατοδότησης (εγχώρια, διεθνή, δηµόσια, ιδιωτική και καινοτόµες πηγές
χρηµατοδότησης) και µη χρηµατοδοτικών µέσων· λαµβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική
χρηµατοδότηση µπορεί να συµπληρώνει, αλλά όχι να υποκαθιστά τη δηµόσια
χρηµατοδότηση·

Θ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων και η επίσηµη αναπτυξιακή
βοήθεια (ΕΑΒ) αποτελούν αναντικατάστατα σηµεία στα οποία εδράζεται η
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και τα οποία πρέπει να ενδυναµωθούν·

Ι.

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες των αναπτυσσοµένων χωρών για κινητοποίηση
των εγχώριων πόρων είναι σηµαντικές, αλλά ότι στην παρούσα κατάσταση υπάρχουν
περιορισµοί στο τι µπορούν να καταφέρουν αυτές οι χώρες χωρίς εξωτερική βοήθεια·
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί πόροι παραµένουν χαµηλοί ως ποσοστό του
ΑΕγχΠ στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες και ότι συνεπώς επιβάλλεται να
προωθηθούν ισορροπηµένα, δίκαια και αποτελεσµατικά φορολογικά συστήµατα που θα
βασίζονται στη φοροδοτική ικανότητα των ιδιωτών και των εταιριών· λαµβάνοντας
υπόψη ότι η κινητοποίηση των εγχώριων πόρων προϋποθέτει επίσης να κατανέµονται
κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή τα οφέλη από τους φυσικούς πόρους·

ΙΑ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστες ανεπτυγµένες χώρες τηρούν τη δέσµευσή τους για
παροχή του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΕ) τους ως ΕΑΒ,
συµπεριλαµβανοµένου ενός ποσοστού 0,15-0,20% του ΑΕΕ για τις λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ)· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη µέλη που προσχώρησαν
στην ΕΕ το 2004 ή αργότερα έχουν δεσµευτεί να καταβάλουν προσπάθειες προς την
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επίτευξη του στόχου του 0,33% του ΑΕΕ, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει ακόµα
επιτύχει αυτόν τον στόχο·
ΙΒ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες είναι ευπαθείς χώρες ή
έχουν αποδυναµωθεί από εξωτερικά γεγονότα, όπως ένοπλες συγκρούσεις, επιδηµίες
όπως ο Έµπολα, και φυσικές καταστροφές, και ότι έχουν ανάγκη από µεγαλύτερη
υποστήριξη·

ΙΓ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η µείωση της φτώχειας, η οικονοµική µεγέθυνση και η
ασφάλεια εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα ενός κράτους να µπορεί να
ασκεί τις κυριαρχικές λειτουργίες του προκειµένου να διασφαλίζει το κράτος δικαίου
και να προσφέρει τις βασικές δηµόσιες υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση
και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ενώ παράλληλα θα τηρείται η αρχή της ιδίας
ευθύνης· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές χρειάζονται, ειδικότερα, µεγαλύτερη
υποστήριξη προκειµένου να εισαγάγουν σταθερά συστήµατα υγείας·

Ι∆.

λαµβάνοντας υπόψη ότι το αναπτυξιακό θεµατολόγιο διευρύνεται διαρκώς και είναι, ως
εκ τούτου, σηµαντικό να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που γίνονται πέραν της ΕΑΒ
καθώς και να δηµιουργούνται περαιτέρω κίνητρα για αυτές· λαµβάνοντας υπόψη ότι
παρά τις δύσκολες δηµοσιονοµικές περιστάσεις σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ,
διατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά ΕΑΒ, και η ΕΑΒ έφτασε στο πρωτοφανές υψηλό
επίπεδο των 134,8 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 2013· λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΒ
µπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και ότι θα
πρέπει να υπογραµµιστεί στο πλαίσιο αυτό η σηµασία των καινοτόµων
χρηµατοδοτικών µέσων·

ΙΕ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τοµέας και οι άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), όταν
διέπονται από κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο και συνδέονται µε συγκεκριµένες
βελτιώσεις της εγχώριας οικονοµίας, έχουν µεγάλες δυνατότητες να συµβάλλουν στην
επίτευξη των ΣΒΑ, όπως υποδεικνύεται στην πρόταση της UNCTAD για τη δηµιουργία
σχεδίου δράσης για την επένδυση στους ΣΒΑ·

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ροή ιδιωτικών κεφαλαίων επηρεάζει τις αναπτυσσόµενες
χώρες µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς·
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χρηµατοοικονοµικές ροές από ιδιωτικές πηγές προς τις
αναπτυσσόµενες χώρες είναι σηµαντικές αλλά σε µεγάλο βαθµό ασταθείς, άνισα
κατανεµηµένες και συχνά συσχετίζονται µε εκροές, όπως ο επαναπατρισµός των
κερδών, οι οποίες από το 2010 έχουν υπερβεί τις νέες εισροές ΑΞΕ·
ΙΖ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη
διασφάλιση µιας καθολικής και χωρίς αποκλεισµούς διαδικασίας, τόσο σε εθνικό όσο
και σε παγκόσµιο επίπεδο, και συµβάλλει στη χρηστή διακυβέρνηση και τη λογοδοσία·
λαµβάνοντας υπόψη την ασυµβατότητα µεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της
διαφθοράς·

ΙΗ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σηµαντικό να ενισχυθεί η χρήση των τραπεζικών
υπηρεσιών στις αναπτυσσόµενες χώρες·

ΙΘ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη µέλη της, που είναι οι κυριότεροι χορηγοί

RR\1059258EL.doc

7/23

PE549.307v03-00

EL

αναπτυξιακής βοήθειας, πρέπει να ηγούνται της διαδικασίας χρηµατοδότησης της
ανάπτυξης και να συµβάλλουν στην αξιόπιστη αντιµετώπιση των προκλήσεων που
αφορούν τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη συνοχή της
αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο του θεµατολογίου για την περίοδο µετά το 2015·
λαµβάνοντας υπόψη ότι και άλλες ανεπτυγµένες και αναδυόµενες χώρες θα πρέπει να
ακολουθήσουν το παράδειγµά της ΕΕ·
Παγκόσµια εταιρική σχέση
1.

επιδοκιµάζει το αρχικό σχέδιο του εγγράφου που θα προκύψει από την τρίτη διάσκεψη
για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, και απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και τα κράτη
µέλη της να το στηρίξουν·

2.

επιδοκιµάζει τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ και τη
µετασχηµατιστική, ολιστική και ολοκληρωµένη προσέγγισή της σε µια φιλόδοξη
παγκόσµια εταιρική σχέση για νέους αναπτυξιακούς στόχους και το σχετικό
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, που επικεντρώνεται στην εξάλειψη της φτώχειας, στην
οικουµενικότητα των δικαιωµάτων του ανθρώπου και στην ισότητα των φύλων·
επιµένει ότι χωρίς σφαιρικά και ουσιαστικά µέσα εφαρµογής µια τόσο φιλόδοξη
εταιρική σχέση δεν θα είναι επιτυχής·

3.

καλεί την ΕΕ να επιβεβαιώσει την πολιτική ηγετική θέση της καθ' όλη τη διάρκεια της
προπαρασκευαστικής διαδικασίας για τον καθορισµό ενός πλαισίου βιώσιµης
ανάπτυξης, µιας ανανεωµένης συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και
άλλων µέσων εφαρµογής, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις και τις αξίες που
περιλαµβάνονται στις ιδρυτικές συνθήκες της· θεωρεί ότι η παροχή της αναπτυξιακής
βοήθειας της ΕΕ δεν θα πρέπει να εξαρτάται από άλλους εταίρους χορηγούς βοήθειας·

4.

επιµένει ότι η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρήσουν τη θέση τους ως κύριοι
χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα θα ασκούν πιέσεις για επιµερισµό της
ευθύνης· καλεί τις χώρες υψηλού εισοδήµατος και ανώτερου µέσου εισοδήµατος,
καθώς και τις αναδυόµενες οικονοµίες να αναλάβουν σηµαντικές δεσµεύσεις·

5.

επιδοκιµάζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Παγκόσµια εταιρική
σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιµη ανάπτυξη µετά το 2015» για την
περιεκτικότητά της, την εστίαση στη συνοχή της πολιτικής και την επιβεβαίωση ότι η
ΕΕ διατηρεί τη δέσµευσή της να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της σε αυτήν την
παγκόσµια εταιρική σχέση· ωστόσο, λυπάται για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν
επιδεικνύει την ίδια δέσµευση όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα των µελλοντικών
χρηµατοδοτικών στόχων·

∆ιεθνής δηµόσια χρηµατοδότηση
6.

τονίζει ότι η ΕΑΒ συνεχίζει να αποτελεί βασικό µέσο για τη χρηµατοδότηση της
ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να επαναλάβουν, χωρίς καθυστέρηση,
τη δέσµευσή τους στο στόχο του 0,7% του ΑΕΕ για την ΕΑΒ, από το οποίο θα
παρακρατείται το 50% της ΕΑΒ και τουλάχιστον το 0,2% του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, καθώς
και να παρουσιάσουν, λαµβάνοντας υπόψη τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς,
πολυετή δηµοσιονοµικά χρονοδιαγράµµατα για τη σταδιακή επίτευξη αυτών των
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επιπέδων έως το 2020· επιδοκιµάζει την αταλάντευτη στάση της ΕΕ όσον αφορά την
εστίαση των προσπαθειών στην ποσότητα και στην ποιότητα της αναπτυξιακής
βοήθειας· καλεί τους λοιπούς ανεπτυγµένους εταίρους και τις αναδυόµενες χώρες να
αυξήσουν σταδιακά την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουν, και την Επιτροπή και τα
κράτη µέλη να πείσουν κρατικούς και ιδιωτικούς χορηγούς ανά τον κόσµο να τηρήσουν
τις οικονοµικές τους υποσχέσεις και να αναλάβουν νέες δεσµεύσεις· υπογραµµίζει ότι
όλοι οι χορηγοί βοήθειας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ΕΑΒ αντιπροσωπεύει
πραγµατικές µεταφορές προς τις αναπτυσσόµενες χώρες·
7.

τονίζει ότι η ΕΕ και άλλες ανεπτυγµένες χώρες πρέπει να τηρήσουν τη δέσµευσή τους
και να παράσχουν αυξανόµενη, νέα και επιπρόσθετη χρηµατοδότηση για την
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής ώστε να επιτύχουν έως το 2020 τον στόχο της
διάθεσης από κοινού 100 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως από ευρύ φάσµα
πηγών, δηµόσιων και ιδιωτικών, διµερών και πολυµερών, συµπεριλαµβανοµένων
εναλλακτικών πηγών· λυπάται για την έλλειψη προόδου στο θέµα της
προσθετικότητας της χρηµατοδότησης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
στην ΕΑΒ· ζητεί να καταβληθούν κοινές διεθνείς προσπάθειες από τις ανεπτυγµένες
και αναδυόµενες χώρες ώστε να εξευρεθεί νέα και επιπρόσθετη χρηµατοδότηση για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής στις αναπτυσσόµενες χώρες (όχι, όµως, εις
βάρος του προϋπολογισµού για την ανάπτυξη) στη συµφωνία σχετικά µε την
παγκόσµια δράση για το κλίµα, η οποία προβλέπεται να συναφθεί στη διάσκεψη του
Παρισιού που πρόκειται να διεξαχθεί τον ∆εκέµβριο του 2015· φρονεί ότι η ΕΕ θα
πρέπει να προτείνει ενδιάµεσα στάδια στην πορεία προς την πλήρη προσθετικότητα·
προτρέπει τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν τα έσοδα που απέκτησαν από τις αγορές
άνθρακα για την ανάληψη δράσης για το κλίµα στις αναπτυσσόµενες χώρες· καλεί
επίσης τις αναδυόµενες οικονοµίες να κινητοποιήσουν χρηµατοδοτικούς πόρους υπέρ
των αναπτυσσόµενων χωρών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής·

8.

υποστηρίζει τις καινοτόµες πηγές επιπρόσθετης χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη και
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων επί των
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, των φόρων άνθρακα στον τοµέα των διεθνών
αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών και της αυτόµατης διάθεσης των εσόδων της
αγοράς άνθρακα· επιδοκιµάζει τις περαιτέρω ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για
την εύρεση και άλλων επιπρόσθετων πηγών·

9.

επισηµαίνει ότι η ΕΑΒ πρέπει να παραµείνει το σταθερό µέτρο των προσπαθειών που
καταβάλλονται για τη χρηµατοδότηση· υποστηρίζει τη καθιέρωση ενός
συµπληρωµατικού δείκτη της συνολικής επίσηµης στήριξης στη βιώσιµη ανάπτυξη
(TOSSD) υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο δείκτης αυτός σε
καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά ή δεν µειώνει τη σηµασία του µέτρου ΕΑΒ·

10.

επισηµαίνει ότι αν και το µεγαλύτερο µέρος της ΕΑΒ παρέχεται υπό τη µορφή
επιχορηγήσεων, τα προνοµιακά δάνεια είναι επίσης σηµαντικά αλλά επιβαρύνουν τα
χρέη και ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε φούσκα χρέους, ιδίως στις χώρες της
υποσαχάριας Αφρικής και της Καραϊβικής που διαθέτουν περιορισµένα έσοδα για την
εξυπηρέτηση του χρέους τους· καλεί, συνεπώς, τους χορηγούς βοήθειας να παρέχουν
βοήθεια στις ΛΑΧ µε τη µορφή επιχορηγήσεων· εκτιµά ότι τα προνοµιακά δάνεια ίσως
να µην ενδείκνυνται για επενδύσεις σε κοινωνικούς τοµείς στους οποίους δεν
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επιδιώκεται η κερδοφορία· χαιρετίζει τη συµφωνία της Επιτροπής Αναπτυξιακής
Βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ-ΕΑΒ) για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος υποβολής
εκθέσεων στο πλαίσιο των προνοµιακών δανείων, προβλέποντας ένα σύστηµα
παρόµοιο µε αυτό των επιχορηγήσεων όσον αφορά τον υπολογισµό των αριθµητικών
δεδοµένων της ΕΑΒ·
11.

τονίζει ότι η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσµίως και
παρέχει περίπου το 60% της παγκόσµιας επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί,
εντούτοις, την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφή και διαφανή στοιχεία σχετικά µε το
µερίδιο του συνολικού προϋπολογισµού που διατίθεται στην αναπτυξιακή βοήθεια της
ΕΕ, ώστε να µπορέσει να εκτιµήσει τη συνέχεια που δόθηκε στην συναίνεση του
Μοντερέι από όλους τους ευρωπαίους χορηγούς· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την
έλλειψη προβολής όσον αφορά το επίπεδο των χρηµατοδοτικών συνεισφορών της ΕΕ
προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα και
στοχευµένα µέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης για να αυξηθεί η προβολή της
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

12.

καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη τις µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές ανάγκες
προωθώντας και υιοθετώντας πρώτα η ίδια µια πιο στρατηγική, φιλόδοξη και καθολική
προσέγγιση, η οποία θα συµφωνεί µε τους ΣΒΑ·

13.

υπενθυµίζει ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ συνεισέφερε στη χρηµατοδότηση για την
ανάπτυξη 19,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την αναπτυξιακή συνεργασία και 6,8
δισεκατοµµύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια από το 2014 έως το 2020, επιπλέον
των 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ του αποθεµατικού επείγουσας βοήθειας· σηµειώνει
επίσης το ποσό των 30,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης
(ΕΤΑ)· τάσσεται υπέρ της ενσωµάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό, η οποία θα
προσέφερε πλεονεκτήµατα όπως αυξηµένη διαφάνεια, ορατότητα, αποδοτικότητα και
αποτελεσµατικότητα· επιδοκιµάζει την ευκαιρία που παρέχει η µετεκλογική ενδιάµεση
επανεξέταση και η αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου ώστε να
ληφθούν υπόψη οι αυξανόµενες διαρθρωτικές ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια και οι
αναπτυξιακές ανάγκες των πλέον φτωχών και ευάλωτων χωρών·

14.

σηµειώνει ότι ο προϋπολογισµός του 2015 προβλέπει τη διάθεση 2,4 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων (2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ για πληρωµές) που
αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία και 928,8 εκατοµµυρίων ευρώ για αναλήψεις
υποχρεώσεων (918,8 εκατοµµύρια ευρώ για πληρωµές) που αφορούν την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας· στηρίζει τα βήµατα που έγιναν για τη µείωση των
συσσωρευµένων ανεξόφλητων λογαριασµών, ιδίως µε στόχο τη διατήρηση της
οικονοµικής βιωσιµότητας των πλέον ευπαθών εταίρων, και τονίζει τη σηµασία της
αρχής της αντιστοίχισης µεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των
πιστώσεων πληρωµών όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς η συχνότητα των
κρίσεων είναι µεγαλύτερη και τα κεφάλαια πρέπει να καταβάλλονται ταχέως·

15.

υπενθυµίζει ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των
κρατών µελών της και ότι πρέπει να συνάδει µε τις έννοιες της συµπληρωµατικότητας
και του συντονισµού· επισηµαίνει την ανάγκη συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών
και των τοπικών αρχών στη διαδικασία συντονισµού·
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16.

καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να προωθήσουν µια ατζέντα για την
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας µε βάση τις δεσµεύσεις της Σύµπραξης του
Μπουσάν για Αποτελεσµατική Αναπτυξιακή Συνεργασία, τη µείωση του
κατακερµατισµού της βοήθειας µέσω ενός κοινού χρηµατοδοτικού µηχανισµού, και τον
αυξηµένο συντονισµό µεταξύ των διαφόρων µηχανισµών υλοποίησης και των
ενδιαφεροµένων· τονίζει ότι όλη η αναπτυξιακή χρηµατοδότηση θα πρέπει να είναι
υπέρ των φτωχών, ευαίσθητη ως προς το φύλο, ορθή περιβαλλοντικά και ασφαλής για
το κλίµα·

17.

υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε την ΣΛΕΕ, η µείωση και ενδεχόµενη εξάλειψη της
φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο της ΕΕ στο πεδίο της ανάπτυξης, ενώ η υπεράσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ισότητα των φύλων, η κοινωνική συνοχή και η
καταπολέµηση των ανισοτήτων θα πρέπει να παραµείνουν στο επίκεντρο των
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων·

18.

τονίζει ότι είναι σηµαντικό να τίθενται σαφείς προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες,
εστιάζοντας ιδιαίτερα σε µέτρα που λαµβάνονται στους τοµείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της ενέργειας, της υδροδότησης και των υποδοµών· επισηµαίνει την
ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών και βελτιώσεων στον τοµέα της αποτελεσµατικότητας
της βοήθειας, µέσω ενός στενότερου συντονισµού µεταξύ των διαφόρων µηχανισµών
και χορηγών βοήθειας·

19.

υπογραµµίζει ότι η ΕΑΒ πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα βασικές κοινωνικές
υπηρεσίες για όλους και «δηµόσια αγαθά» που παρέχονται λιγότερο αποτελεσµατικά
από τον ιδιωτικό τοµέα, όπως η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, τα δίκτυα κοινωνικής
ασφάλειας, η υγειονοµική περίθαλψη και οι υποδοµές για την αποχέτευση, την
ύδρευσης και την ενέργεια, προκειµένου οι αναπτυσσόµενες χώρες να αξιοποιήσουν
πλήρως τις δυνατότητές τους· υπογραµµίζει ότι η προσβασιµότητα πρέπει να αποτελεί
βασικό κριτήριο για τη διεθνή δηµόσια χρηµατοδότηση ώστε να προάγονται καθολικές
και χωρίς αποκλεισµούς υπηρεσίες και υποδοµές·

20.

τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πλέον ευπαθών πληθυσµών
σε ευκαιρίες ανάπτυξης· υπενθυµίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η παροχή βοήθειας
αποκλειστικά µέσω των κυβερνήσεων ενέχει τον κίνδυνο ανεπαρκούς χρηµατοδότησης
περιθωριοποιηµένων ή ευπαθών κοινοτήτων·

21.

επισηµαίνει ότι είναι σηµαντικό οι αναπτυξιακές τράπεζες να κινητοποιήσουν
επιπρόσθετα κεφάλαια για τη µείωση του χάσµατος στη χρηµατοδότηση των υποδοµών
και την πρόσβαση σε πιστώσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες µε µηχανισµούς
παρακολούθησης και εκτίµησης των επιπτώσεων·

22.

υπογραµµίζει την απόλυτη ανάγκη επιδίωξης από την ΕΕ του υψηλότερου δυνατού
επιπέδου συντονισµού, για λόγους διασφάλισης της συνοχής µε άλλους τοµείς
πολιτικής (περιβάλλον, µετανάστευση, διεθνές εµπόριο, ανθρώπινα δικαιώµατα,
γεωργία κ.λπ.) και αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των εργασιών και ανακολουθιών
µεταξύ δραστηριοτήτων· υπενθυµίζει ότι, µετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της
Λισαβόνας (άρθρο 208 ΣΛΕΕ), η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής έχει καταστεί
υποχρέωση βάσει της Συνθήκης·

RR\1059258EL.doc

11/23

PE549.307v03-00

EL

Κινητοποίηση εγχώριων πόρων και διεθνής συνεργασία στον φορολογικό τοµέα
23.

υπογραµµίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων είναι πιο προβλέψιµη και πιο
βιώσιµη από την εξωτερική βοήθεια και πρέπει να αποτελεί βασική πηγή
χρηµατοδότησης· ενθαρρύνει τις προσπάθειες των αναπτυσσόµενων χωρών να
αυξήσουν τη κινητοποίηση αυτή· τονίζει ότι είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η είσπραξη
εγχώριων φόρων στις αναπτυσσόµενες χώρες και ότι απαιτούνται σταθερά,
ισορροπηµένα, δίκαια και αποτελεσµατικά φορολογικά συστήµατα που να είναι υπέρ
των φτωχών, ευαίσθητα στις πιο ευπαθείς οµάδες και που να σέβονται τις διεθνείς
δεσµεύσεις όσον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη· ζητεί να καταργηθούν οι επιζήµιες
επιδοτήσεις στους τοµείς της ενέργειας (ιδίως των ορυκτών καυσίµων ), της αλιείας και
της γεωργίας·

24.

καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παροχή συνδροµής για τη δηµιουργία ικανοτήτων
στους τοµείς της φορολογικής διοίκησης, της χρηµατοοικονοµικής διακυβέρνησης, της
διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, της καταπολέµησης της διαφθοράς, της
ανάκτησης κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων και της καταπολέµησης της
φοροδιαφυγής και της απατηλής τιµολόγησης· πιστεύει ότι εν προκειµένω η Ένωση
µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο· υπενθυµίζει τη σηµασία της διανοµής των
φορολογικών εσόδων από φυσικούς πόρους, ιδίως µέσω της δηµιουργίας κρατικών
επενδυτικών ταµείων · επισηµαίνει την ανάγκη επίσπευσης και εντατικοποίησης των
συνεχιζόµενων προσπαθειών για τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής στοιχείων για
τον προϋπολογισµό και ζητεί την περαιτέρω εναρµόνιση της διαδικασίας υποβολής
στοιχείων για τον προϋπολογισµό µεταξύ των χωρών·

25.

καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να πατάξουν τους φορολογικούς παραδείσους, τη
φοροδιαφυγή και τις παράνοµες χρηµατοοικονοµικές ροές, που ελαττώνουν την
αναπτυξιακή βοήθεια και αυξάνουν τα χρέη των αναπτυσσόµενων χωρών, να
συνεργαστούν µε τις αναπτυσσόµενες χώρες για την εξουδετέρωση πρακτικών
επιθετικής φοροαποφυγής από ορισµένες υπερεθνικές εταιρείες, και να αναζητήσουν
τρόπους προκειµένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες να αντισταθούν στις
πιέσεις να εµπλακούν σε φορολογικό ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι αυτό υπονοµεύει τη
κινητοποίηση εγχώριων πόρων για την ανάπτυξη·

26.

υποστηρίζει τη σύσταση διακυβερνητικού φορέα για τη φορολογική συνεργασία υπό
την αιγίδα του ΟΗΕ· ενθαρρύνει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί να
δηµιουργηθούν δηµόσια µητρώα όσον αφορά την πραγµατική κυριότητα και να
θεσπιστεί υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για τις υπερεθνικές εταιρείες σε
όλους τους τοµείς καθώς και να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανοµή των δικαιωµάτων
φορολόγησης κατά τη διαπραγµάτευση φορολογικών και επενδυτικών συνθηκών µε
αναπτυσσόµενες χώρες·

27.

θεωρεί ότι οι διεθνείς κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών πρέπει να
περιλαµβάνουν την αρχή ότι, όπου αποσπάται ή δηµιουργείται αξία, πρέπει να
καταβάλλονται αντίστοιχοι φόροι·

28.

τονίζει την αποφασιστική σηµασία της χρηστής διακυβέρνησης, της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου, του θεσµικού πλαισίου και των
ρυθµιστικών µέσων· υποστηρίζει ιδιαιτέρως την επένδυση στη δηµιουργία ικανοτήτων,
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στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η υγεία (διασφαλίζοντας
καθολική υγειονοµική κάλυψη), συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωµάτων, της διατροφής, των δηµόσιων
υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας, και στην καταπολέµηση της φτώχειας και
της ανισότητας, συµπεριλαµβανοµένης της φτώχειας και της ανισότητας µεταξύ των
παιδιών και µεταξύ των φύλων· αναγνωρίζει την ανάγκη για προσβάσιµες υποδοµές και
επιλεκτικές δηµόσιες επενδύσεις, καθώς και για βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων,
µεταξύ άλλων και από τις εξορυκτικές βιοµηχανίες·
29.

τονίζει ότι η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης πρέπει να ενισχύσει τους διαθέσιµους
πόρους για την προώθηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, των δικαιωµάτων
των γυναικών και της χειραφέτησης των γυναικών· υπογραµµίζει τον ειδικό ρόλο των
γυναικών στη κοινωνία, και τονίζει ότι αυτός συνεπάγεται τη συνεκτίµηση της
διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισµού, στοχευµένες επενδύσεις σε
καίριους τοµείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και µέτρα για να διασφαλιστεί
ότι η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης στο σύνολό της λαµβάνει πλήρως υπόψη την
κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών·

30.

ζητεί αυξηµένη χρηµατοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης στους τοµείς της
επιστήµης, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες,
αναγνωρίζοντας ότι η εν λόγω χρηµατοδότηση θα πρέπει να είναι τόσο εγχώρια όσο και
διεθνής· ενθαρρύνει την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης που µπορεί να
επισπεύσει την πρόοδο για την αντιµετώπιση περίπλοκων προκλήσεων και τη χρηστή
διαχείριση παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών, όπως η τεχνολογία και η καινοτοµία για την
υγεία· τονίζει τον σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό των πολύ µικρών και των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων· ζητεί επανεξέταση των καθεστώτων δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν θεσπιστεί στις αναπτυσσόµενες χώρες µέσω
συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών προκειµένου να εντοπιστούν οι όποιες δυσµενείς
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, στο περιβάλλον και στη µεταφορά τεχνολογίας·

Ιδιωτικός τοµέας και κοινωνία των πολιτών
31.

υπογραµµίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δηµιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για
την ιδιωτική επιχείρηση και την επιχειρηµατικότητα στις αναπτυσσόµενες χώρες, ιδίως
για τις πολύ µικρές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι διαδραµατίζουν
θεµελιώδη ρόλο ως κινητήρια δύναµη για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς· ζητεί, ιδίως, την περαιτέρω ενδυνάµωση των
συστηµάτων δανείων και εγγυήσεων µικροχρηµατοδότησης· επιµένει στην ανάγκη
περαιτέρω ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών τραπεζών και πιστωτικών ενώσεων
ώστε να µειωθούν σηµαντικά τα υπέρµετρα επιτόκια για τα δάνεια χρηµαταγοράς και
να υποστηριχθεί καλύτερα η ανάπτυξη των κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο1· ζητεί
ευθυγράµµιση του ιδιωτικού τοµέα µε τους ΣΒΑ µέσω κατάλληλων εταιρικών
σχέσεων, χρηµατοπιστωτικών µέσων, κινήτρων, πλαισίου λογοδοσίας και ουσιαστικής
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)· υπενθυµίζει την ανάγκη συµµόρφωσης µε τα
συµφωνηθέντα διεθνή πρότυπα όπως τα πρότυπα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(∆ΟΕ) και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωµένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα

1

Έκθεση για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αναπτυσσόµενες χώρες µέσω ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, Dalberg, Νοέµβριος 2011, www.eib.org.
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ανθρώπινα δικαιώµατα·
32.

τονίζει την ανάγκη να διατεθούν στις επιχειρήσεις µέσα ενηµέρωσης, κατάρτισης και
πλατφόρµες παροχής συµβουλών που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους·

33.

επισηµαίνει ότι, για τη διασφάλιση µακροπρόθεσµης ώθησης στην οικονοµία, είναι
σηµαντικό οι νέοι και οι γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση στις πιστώσεις
προκειµένου να ενισχυθεί η δηµιουργία νεοφυών επιχειρήσεων·

34.

υπογραµµίζει τον ρόλο κοινωνικής συνοχής που διαδραµατίζει η συλλογική
επιχειρηµατικότητα των ενώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της πρόληψης των
εθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων·

35.

επιµένει ότι η υποστήριξη και η συνεργασία της ΕΕ µε τον ιδιωτικό τοµέα µπορεί και
πρέπει να συµβάλλει στη µείωση της φτώχειας και της ανισότητας και στο σεβασµό και
την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των περιβαλλοντικών προτύπων, των
δεσµεύσεων για το κλίµα και του κοινωνικού διαλόγου· ζητεί να καθιερωθεί ένα νοµικά
δεσµευτικό πλαίσιο για τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων των υπερεθνικών
εταιρειών µε µηχανισµό καταγγελιών·

36.

καλεί την ΕΕ να δηµιουργήσει, µαζί µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, ένα ρυθµιστικό
πλαίσιο, που θα ευθυγραµµίζεται µε το ολοκληρωµένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής
για τη βιώσιµη ανάπτυξη της UNCTAD και θα ενθαρρύνει πλέον υπεύθυνες, διαφανείς
και αξιόπιστες επενδύσεις, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός κοινωνικά
συνειδητοποιηµένου ιδιωτικού τοµέα στις αναπτυσσόµενες χώρες·

37.

καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την αυξηµένη πρόσβαση των επιχειρήσεων πολύ
µικρού, µικρού και µεσαίου µεγέθους και των συνεταιρισµών των αναπτυσσόµενων
χωρών στη χρηµατοδότηση· υπογραµµίζει τη σηµασία των συστηµάτων δανείων
µικροχρηµατοδότησης, ιδίως για τις γυναίκες· ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη
τοπικών και περιφερειακών τραπεζών και πιστωτικών ενώσεων· ζητεί από την
Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αναπτυσσόµενες χώρες να θεσπίσουν πολιτικές και νοµικά
πλαίσια που ευνοούν την ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών· επισηµαίνει την
ανάγκη – σε διάφορα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένων των φτωχών ανθρώπων, των
γυναικών και άλλων ευπαθών οµάδων – για ενηµέρωση και κατάρτιση σχετικά µε
χρηµατοπιστωτικά θέµατα, τη χρήση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, και τις
συναφείς νέες τεχνολογίες·

38.

υπενθυµίζει ότι η δηµόσια ενίσχυση αδυνατεί από µόνη της να καλύψει όλες τις
επενδυτικές ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών· συνεπώς, επιµένει στο ρόλο
µόχλευσης των µεικτών συνεργασιών και των συνεργασιών µεταξύ του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) ως µέσο ενίσχυσης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής
βοήθειας, προσέλκυσης ιδιωτικής χρηµατοδότησης και στήριξης των τοπικών
επιχειρήσεων· υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι η συνδυασµένη χρηµατοδότηση δεν θα
πρέπει να αντικαταστήσει την ευθύνη του κράτους να µεριµνά για τις κοινωνικές
ανάγκες και θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους
και µε τις αρχές αποτελεσµατικότητας της ανάπτυξης· ενθαρρύνει τη δηµιουργία Σ∆ΙΤ,
ιδίως στο πεδίο της έρευνας που σχετίζεται µε την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα
Φάρµακα, όπως το πρόγραµµα Ebola+·
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39.

ζητεί την έγκριση διεθνών προτύπων και κριτηρίων και ανάλυση κινδύνου χρέους για
τα έργα συνδυασµού πόρων και τις Σ∆ΙΤ που προσελκύουν ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις
και στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα τηρούν τα συµφωνηµένα
πρότυπα της ∆ΟΕ, της ΠΟΥ, καθώς και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα· παροτρύνει την Επιτροπή, λαµβανοµένης υπόψη της επιθυµίας της να
επεκταθεί σηµαντικά η χρήση συνδυασµού επιχορηγήσεων στο µέλλον, να εφαρµόσει
τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου για τη χρήση του συνδυασµού επιχορηγήσεων και να αξιολογήσει
κατάλληλα τον µηχανισµό παροχής συνδυασµού δανείων και επιχορηγήσεων, ιδίως
όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρηµατοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη
λογοδοσία· καλεί την ΕΤΕπ και τους λοιπούς οργανισµούς αναπτυξιακής
χρηµατοδότησης να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε εταιρείες και
επενδυτικούς οργανισµούς που δηµοσιοποιούν τους πραγµατικούς δικαιούχους τους και
υποβάλλουν εκθέσεις ανά χώρα·

40.

υποστηρίζει την αυξηµένη πρόσβαση στην αγορά για τις αναπτυσσόµενες χώρες, ιδίως
για τις ΛΑΧ, καθώς η αυξηµένη πρόσβαση µπορεί να ενισχύσει τον ιδιωτικό τοµέα και
να δηµιουργήσει κίνητρα για µεταρρυθµίσεις· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει
ότι οι συµφωνίες εµπορίου και επενδύσεων, ιδίως µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, τις
ΛΑΧ και τα ασταθή κράτη, ευθυγραµµίζονται µε τους ΣΒΑ και προάγουν τα
δικαιώµατα του ανθρώπου και την περιφερειακή ολοκλήρωση· τονίζει ότι οι συµφωνίες
αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε εκτιµήσεις επιπτώσεων των ΣΒΑ· υποστηρίζει την
πρόταση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της βοήθειας για το εµπόριο
υπό το πρίσµα των αποτελεσµάτων των διαπραγµατεύσεων που θα διεξαχθούν µετά το
2015 και να επιφυλάξει ειδική και διαφοροποιηµένη µεταχείριση στις αναπτυσσόµενες
χώρες, τις ΛΑΧ και στα ασταθή κράτη σε εµπορικές συµφωνίες ενώ παράλληλα θα
σέβεται το πολιτικό τους περιθώριο να λαµβάνουν κυριαρχικές αποφάσεις σύµφωνα µε
την εθνική τους πραγµατικότητα και τις ανάγκες των πληθυσµών τους·

41.

ζητεί να αναληφθεί δράση για να αυξηθεί η χρήση και η διαφάνεια των εθνικών
συστηµάτων δηµοσίων συµβάσεων σε δραστηριότητες που διαχειρίζεται ο δηµόσιος
τοµέας και να ενισχυθούν οι αρχές ανταγωνισµού στις αναπτυσσόµενες χώρες·

42.

επισηµαίνει τη θετική συµβολή των µεταναστών στην ανάπτυξη των χωρών καταγωγής
τους και ζητεί πιο αποτελεσµατικό και καινοτόµο τρόπο συνεργασίας για τη
µεταναστευτική πολιτική µεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισµού· εφιστά την
προσοχή στις σηµαντικές και αυξανόµενες χρηµατοοικονοµικές ροές που συνίστανται
σε εµβάσµατα προερχόµενα από τον πληθυσµό της διασποράς και υποστηρίζει τη
δηµιουργία ταµείων διασποράς· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για τη µείωση του
κόστους µεταφοράς προκειµένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος στην τοπική ανάπτυξη στις
χώρες προέλευσης·

43.

ζητεί να αυξηθεί η συµµετοχή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών,
συµπεριλαµβανοµένων ΜΚΟ κοινοτήτων, στις συζητήσεις για τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες, ιδίως στη διάσκεψη της Αντίς Αµπέµπα, και να εφαρµοστεί µε
λιγότερους αποκλεισµούς και περισσότερη λογοδοσία το θεµατολόγιο για την περίοδο
µετά το 2015· υπογραµµίζει το ρόλο των ΜΚΟ στην επί τόπου υλοποίηση των
επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη µηχανισµών λογοδοσίας, παρακολούθησης και
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επανεξέτασης· αναγνωρίζει ότι ο ρόλος των τοπικών αρχών για την υλοποίηση των
ΣΒΑ απαιτεί τη διάθεση των απαραίτητων µέσων· ζητεί αύξηση των διαβουλεύσεων µε
τους νέους στις συζητήσεις σχετικά µε το θεµατολόγιο για την περίοδο µετά το 2015,
κυρίως µέσω καινοτόµων τεχνολογιών επικοινωνίας· επισηµαίνει τον ρόλο των
αντιπροσωπειών της ΕΕ ως συντονιστών των συζητήσεων αυτών·
Παγκόσµια διακυβέρνηση
44.

υπενθυµίζει τον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ, συµπληρωµατικά προς άλλους υπάρχοντες
φορείς και φόρουµ, όπως ο ΟΟΣΑ, στην παγκόσµια οικονοµική διακυβέρνηση και
ανάπτυξη· ζητεί ισότιµη και ισόρροπη από πλευράς φύλου εκπροσώπηση όλων των
χωρών στους πολυµερείς οργανισµούς και άλλους φορείς που θεσπίζουν κανόνες και
πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων·
υπενθυµίζει ότι όλα τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να τηρούν βασικά
πρότυπα διαφάνειας – όπως ορίζονται στον χάρτη διαφάνειας για τα διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα – και να εφαρµόζουν πολιτικές δηµοσιοποίησης·

45.

επιµένει ότι οι βιώσιµες λύσεις όσον αφορά το χρέος, συµπεριλαµβανοµένων προτύπων
για υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων, πρέπει να διευκολύνονται µέσω πολυµερούς
νοµικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους µε σκοπό την
ελάφρυνση του χρέους και την αποφυγή δηµιουργίας µη βιώσιµου χρέους· καλεί την
ΕΕ να συµµετάσχει εποικοδοµητικά στις διαπραγµατεύσεις των Ηνωµένων Εθνών
σχετικά µε αυτό το πλαίσιο· καλεί την ΕΕ να ασκήσει πιέσεις για την εφαρµογή των
αρχών της UNCTAD όσον αφορά τις υπεύθυνες συναλλαγές για το δηµόσιο χρέος τόσο
για τους δανειολήπτες όσο και για τους δανειστές·

46.

επικροτεί τις διεθνείς προσπάθειες απαλλαγής των χωρών που επλήγησαν από τον
Έµπολα από τις διεθνείς δανειακές τους υποχρεώσεις προκειµένου να βοηθηθούν να
αντιµετωπίσουν την οικονοµική κρίση που προκάλεσε η επιδηµία·

47.

ζητεί την αναθεώρηση των προγραµµάτων και µέσων χρηµατοδοτικής βοήθειας για την
ανάπτυξη που εφαρµόζουν οι διεθνείς οργανισµοί µε σκοπό την ευθυγράµµισή τους µε
τους νέους ΣΒΑ· ζητεί ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και την Παγκόσµια Τράπεζα να θεσπίσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα υπεύθυνης
χρηµατοδότησης, καθώς και να προσαρµόσουν περισσότερο τους πόρους τους στις
ανάγκες των αναπτυσσοµένων χωρών, µεταξύ άλλων και µέσω αµοιβαίως
αποτελεσµατικών δανειακών διευκολύνσεων υπέρ των φτωχών· ζητεί συγκεκριµένα
αύξηση των ποσών που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
πέραν της υφιστάµενης εντολής της, για να αυξηθεί περαιτέρω η χρηµατοδότηση που
παρέχει στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος·

Παρακολούθηση, λογοδοσία και αναθεώρηση
48.

ζητεί την επίτευξη συµφωνίας στη διάσκεψη της Αντίς Αµπέµπα για τη δηµιουργία ενός
ισχυρού, διαφανούς και προσβάσιµου πλαισίου παρακολούθησης και λογοδοσίας για
την αποτελεσµατική επίβλεψη και παρακολούθηση των επενδύσεων και της προόδου
όσον αφορά συγκεκριµένες δεσµεύσεις και συγκεκριµένους στόχους· ζητεί την
ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας για βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών, των
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δεδοµένων και των πληροφοριών, µεταξύ άλλων και δεδοµένων που έχουν
κατηγοριοποιηθεί ανά εισόδηµα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνοτική καταγωγή και
µεταναστευτικό καθεστώς, αναπηρία, γεωγραφική θέση και άλλα συναφή
χαρακτηριστικά σε εθνικό πλαίσιο· ζητεί από όλα τα µέρη να διασφαλίσουν τη διαφανή
και αποτελεσµατική εφαρµογή της βοήθειας και της χρηµατοδότησης, ιδίως µέσω της
υπογραφής και αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων της σύµβασης του ΟΗΕ
κατά της διαφθοράς και µέσω της δέσµευσης για τη συστηµατική δηµοσίευση ακριβών,
έγκαιρων και συγκρίσιµων δεδοµένων εσόδων και δαπανών, καθώς και εγγράφων του
προϋπολογισµού· ειδικότερα, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και ελέγχει
περαιτέρω τη χρηµατοδότηση που χορηγεί σε προγράµµατα και σχέδια βοήθειας και να
λαµβάνει κατάλληλα µέτρα σε περίπτωση που αποδεικνύεται κρούσµα διαφθοράς και
κακοδιαχείρισης· παροτρύνει οµοίως την Επιτροπή να αναβαθµίσει τη συνδροµή της
προκειµένου να ενισχυθούν οι δικαστικές αρχές και οι υπηρεσίες καταπολέµησης της
διαφθοράς στις αναπτυσσόµενες χώρες·
49.

ζητεί την ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας για να βελτιωθεί η ποιότητα των
στατιστικών, των δεδοµένων και των πληροφοριών προκειµένου να παρακολουθούνται
οι δαπάνες, οι επενδύσεις και η πρόοδος που σηµειώνεται σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις
και συγκεκριµένους στόχους· επικροτεί τις παγκόσµιες προσπάθειες που
καταβάλλονται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται κατά την
υλοποίηση των ΣΒΑ είναι επαρκώς κατηγοριοποιηµένα ως προς το εισόδηµα, το φύλο,
την ηλικία και άλλους δείκτες, ούτως ώστε να είναι αποτελεσµατική η παρακολούθηση
του αντίκτυπου των πολιτικών·

50.

επαναλαµβάνει ότι, ως συµπλήρωµα του ΑΕγχΠ, πρέπει να καταρτιστεί ένα νέο σύνολο
άλλων δεικτών, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις, και ότι το σύνολο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει
ειδικότερα τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, τον συντελεστή Gini, ένα δείκτη για την
ισότητα των φύλων, το αποτύπωµα άνθρακα και το οικολογικό αποτύπωµα·

51.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και στους συνδιαµεσολαβητές για την
προπαρασκευαστική διαδικασία της Τρίτης ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για τη
Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης.
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης
(2015/2044(INI))
Συντάκτης γνωµοδότησης: Charles Goerens

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Προϋπολογισµών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρµόδια επί της
ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. τονίζει ότι η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσµίως και
παρέχει σχεδόν το 60% της επίσηµης παγκόσµιας αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί,
εντούτοις, την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφή και διαφανή στοιχεία σχετικά µε το
µερίδιο του συνολικού προϋπολογισµού της ΕΕ που διατίθεται στην αναπτυξιακή
βοήθεια, για να εκτιµηθεί η συνέχεια της συναίνεσης του Μοντερέι από όλους τους
ευρωπαίους χορηγούς· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την έλλειψη προβολής όσον
αφορά το επίπεδο των χρηµατοοικονοµικών εισφορών της ΕΕ προς τις αναπτυσσόµενες
χώρες και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα και στοχοθετηµένα µέσα
επικοινωνίας και πληροφόρησης για να αυξηθεί η προβολή της αναπτυξιακής βοήθειας
της ΕΕ·
2. καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη τις µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές ανάγκες
προωθώντας και υιοθετώντας πρώτα η ίδια µια πιο στρατηγική, φιλόδοξη και καθολική
προσέγγιση, η οποία θα συµφωνεί µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·
3. ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες από τις ανεπτυγµένες και αναδυόµενες χώρες
ώστε να εξευρεθεί νέα και επιπρόσθετη χρηµατοδότηση της καταπολέµησης της
κλιµατικής αλλαγής για τις αναπτυσσόµενες χώρες (όχι, όµως, εις βάρος του
προϋπολογισµού για την ανάπτυξη) στη συµφωνία σχετικά µε την παγκόσµια δράση για
το κλίµα, η οποία προβλέπεται να συναφθεί στη διάσκεψη του Παρισιού τον ∆εκέµβριο
του 2015·
4. υπενθυµίζει ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση για την
ανάπτυξη 19,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την αναπτυξιακή συνεργασία και 6,8
δισεκατοµµύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια από το 2014 έως το 2020, επιπλέον των
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2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ του αποθεµατικού επείγουσας βοήθειας· σηµειώνει επίσης το
ποσό των 30,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·
τάσσεται υπέρ της ενσωµάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό, η οποία θα προσέφερε
πλεονεκτήµατα όπως η αυξηµένη διαφάνεια, η ορατότητα, η αποδοτικότητα και η
αποτελεσµατικότητα· εκφράζει ικανοποίηση για την ευκαιρία που παρέχει η µετεκλογική
ενδιάµεση επανεξέταση και αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου ώστε
να ληφθούν υπόψη οι αυξανόµενες διαρθρωτικές ανάγκες της παροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας, καθώς και οι αναπτυξιακές ανάγκες των πλέον φτωχών και ευάλωτων χωρών·
5. σηµειώνει ότι ο προϋπολογισµός για το 2015 προβλέπει τη διάθεση 2,4 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων (2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ για πληρωµές) που
αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία και 928,8 εκατοµµυρίων ευρώ για αναλήψεις
υποχρεώσεων (918,8 εκατοµµύρια ευρώ για πληρωµές) που αφορούν την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας· στηρίζει τα βήµατα που έγιναν για τη µείωση των
συσσωρευµένων ανεξόφλητων λογαριασµών, ιδίως µε στόχο τη διατήρηση της
οικονοµικής βιωσιµότητας των πλέον ευπαθών εταίρων, και τονίζει τη σηµασία της αρχής
της αντιστοίχισης µεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων
πληρωµών όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς η συχνότητα των κρίσεων είναι
µεγαλύτερη και τα κεφάλαια πρέπει να καταβάλλονται ταχέως·
6. τονίζει ότι είναι σηµαντικό να τίθενται σαφείς προτεραιότητες όσον αφορά το σκέλος των
δαπανών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα µέτρα που σχετίζονται µε τους τοµείς της υγείας, της
παιδείας, της ενέργειας, του εφοδιασµού σε νερό, καθώς και των υποδοµών· επισηµαίνει
την αναγκαιότητα περαιτέρω προσπαθειών και βελτιώσεων στον τοµέα της
αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, µέσω ενός στενότερου συντονισµού µεταξύ των
διάφορων µηχανισµών και χορηγών βοήθειας·
7. εκφράζει ικανοποίηση για τη σθεναρή στάση της ΕΕ όσον αφορά την επικέντρωση των
προσπαθειών στην ποιότητα και την ποσότητα της αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί την
Επιτροπή να αξιοποιήσει την εµπειρογνωµοσύνη και το κύρος της για να πείσει άλλους
κρατικούς και ιδιωτικούς χορηγούς παγκοσµίως να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους
υποσχέσεις·
8. υπογραµµίζει την απόλυτη ανάγκη επιδίωξης από την ΕΕ του υψηλότερου δυνατού
επιπέδου συντονισµού, για λόγους διασφάλισης της συνοχής µε άλλους τοµείς πολιτικής
(περιβάλλον, µετανάστευση, διεθνές εµπόριο, ανθρώπινα δικαιώµατα, γεωργία κ.λπ.) και
αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των εργασιών και της µη συνοχής µεταξύ των
δραστηριοτήτων· υπενθυµίζει ότι, µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 208 ΣΛΕΕ), η
συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη έχει καταστεί συµβατική υποχρέωση·
9. τονίζει ότι η επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια συνεχίζει να αποτελεί βασικό µέσο για τη
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να επαναλάβουν
τη δέσµευσή τους στον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ (ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα )·
υπογραµµίζει, επίσης, το δυναµικό των ιδιωτικών επενδύσεων (αν ρυθµίζονται σωστά στο
πλαίσιο της συµβολής τους στην ανάπτυξη) και τη σηµασία των καινοτόµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων για τη µόχλευση αυτών των επιπρόσθετων πόρων·
υπενθυµίζει ότι µόνη της η δηµόσια βοήθεια είναι κάθε άλλο παρά επαρκής για να
καλύψει όλες τις επενδυτικές ανάγκες στις αναπτυσσόµενες χώρες· συνεπώς, επιµένει στο
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ρόλο µόχλευσης των µεικτών συνεργασιών και των συνεργασιών µεταξύ του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) ως µέσο ενίσχυσης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής
βοήθειας, προσέλκυσης ιδιωτικής χρηµατοδότησης και στήριξης των τοπικών
επιχειρήσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι η µικτή χρηµατοδότηση δεν πρέπει να αντικαθιστά
την υποχρέωση των κρατών να καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες και πρέπει να
καθοδηγείται από αρχές σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα της ανάπτυξης· ενθαρρύνει
τη δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στο
πεδίο της έρευνας που σχετίζεται µε την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα, όπως
το πρόγραµµα Ebola+·
10. υπογραµµίζει τη σηµασία της κινητοποίησης εγχώριων πόρων µέσω της βελτιωµένης
είσπραξης φόρων στις αναπτυσσόµενες χώρες· τονίζει ότι οι φορολογικοί πόροι
αποτελούν πιο προβλέψιµη και βιώσιµη πηγή χρηµατοδότησης από ό,τι η ξένη βοήθεια·
φρονεί ότι η Ένωση µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στον τοµέα αυτό, όσον αφορά
τη στήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών κατά τη δηµιουργία σχετικών διοικητικών
ικανοτήτων, την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της απατηλής τιµολόγησης και την
ανάκτηση των κλεµµένων περιουσιακών στοιχείων·
11. ζητεί από την Επιτροπή, µε δεδοµένη την πρόθεσή της να επεκτείνει σηµαντικά τη χρήση
συνδυαστικής χρηµατοδότησης στο µέλλον, να εφαρµόσει τις συστάσεις της ειδικής
έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τη χρήση της συνδυαστικής
χρηµατοδότησης και να αξιολογήσει τον µηχανισµό συνδυασµού δανείων και
επιχορηγήσεων, ιδίως ως προς την ανάπτυξη και τη χρηµατοδοτική προσθετικότητα, τη
διαφάνεια και τη λογοδοσία·
12. επισηµαίνει ότι ο συνδυασµός πόρων ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε φούσκα χρέους,
ιδίως στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της Καραϊβικής που διαθέτουν
περιορισµένα έσοδα για την εξυπηρέτηση του χρέους τους· συνεπώς, καλεί τους χορηγούς
να παρέχουν τη βοήθεια στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ) µε τη µορφή δωρεάς·
13. υπογραµµίζει ότι είναι πολύ σηµαντική η στήριξη των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίου
µεγέθους επιχειρήσεων και ζητεί, ιδίως, την περαιτέρω ενδυνάµωση των συστηµάτων
δανείων και εγγυήσεων µικροχρηµατοδότησης· επιµένει στην ανάγκη περαιτέρω
ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών τραπεζών και πιστωτικών ενώσεων ώστε να
µειωθούν σηµαντικά τα υπέρµετρα επιτόκια για τα δάνεια µε όρους αγοράς, µε σκοπό την
καλύτερη στήριξη της ανάπτυξης των κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο1·
14. υπενθυµίζει ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των
κρατών µελών και ότι πρέπει να σέβεται τις έννοιες της συµπληρωµατικότητας και του
συντονισµού· επισηµαίνει την ανάγκη συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των
τοπικών αρχών στη διαδικασία συντονισµού·
15. υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε την ΣΛΕΕ, η µείωση και ενδεχόµενη εξάλειψη της φτώχειας
αποτελεί τον κύριο στόχο της ΕΕ στο πεδίο της ανάπτυξης, καθώς και ότι η υπεράσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ισότητα των φύλων, η κοινωνική συνοχή και η
καταπολέµηση των ανισοτήτων πρέπει να παραµείνουν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών
1

Έκθεση για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αναπτυσσόµενες χώρες µέσω ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, Dalberg, Νοέµβριος 2011, www.eib.org
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δραστηριοτήτων·
16. υπενθυµίζει την αλλαγή που έχει παρατηρηθεί στα χαρακτηριστικά της φτώχειας
παγκοσµίως, καθώς η πλειοψηφία των φτωχών ζουν πλέον στις χώρες µεσαίου
εισοδήµατος, κάτι που σηµαίνει ότι µια νέα έννοια ανάπτυξης πρέπει να αντικατοπτρίζει
αυτή τη νέα πραγµατικότητα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των
πλέον ευπαθών πληθυσµών σε ευκαιρίες ανάπτυξης· υπενθυµίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η
διοχέτευση της βοήθειας µόνο µέσω κυβερνήσεων δηµιουργεί τον κίνδυνο να διατίθενται
ανεπαρκείς πόροι στις περιθωριοποιηµένες ή τις πιο ευάλωτες κοινότητες·
17. επισηµαίνει ότι είναι σηµαντικό οι αναπτυξιακές τράπεζες να κινητοποιήσουν
επιπρόσθετα κεφάλαια για τη µείωση του χάσµατος στη χρηµατοδότηση των υποδοµών
και την πρόσβαση σε πιστώσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες µε µηχανισµούς
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων·
18. ζητεί να αυξηθούν τα ποσά των υπό όρους διευκολύνσεων που διατίθενται στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πέραν των υφιστάµενων εντολών, ώστε να αυξηθεί
ακόµα περισσότερο η χρηµατοδότηση που παρέχει στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος·
19. ζητεί την ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
στατιστικών, των δεδοµένων και των πληροφοριών, ώστε να παρακολουθούνται οι
δαπάνες, οι επενδύσεις και η πρόοδος όσον αφορά συγκεκριµένες υποχρεώσεις και
στόχους· επιδοκιµάζει τις παγκόσµιες προσπάθειες που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι
κατά την εφαρµογή των ΣΒΑ χρησιµοποιούνται δεδοµένα που έχουν διαχωριστεί
επαρκώς βάσει του εισοδήµατος, του φύλου, της ηλικίας και άλλων δεικτών, έτσι ώστε να
είναι εφικτή η αποτελεσµατική παρακολούθηση του αντίκτυπου των πολιτικών που
καθοδηγούνται από τους ΣΒΑ·
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