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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της: 

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέγεθος και η έλλειψη ευελιξίας και 

συνοχής της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τομέα 4 του τρέχοντος ΠΔΠ 

είναι ενδεικτικές της περιορισμένης φιλοδοξίας της ΕΕ να δρα ως παγκόσμιος 

παράγοντας, ιδίως όσον αφορά την παροχή παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, την 

ανθρωπιστική βοήθεια και τη συνεργασία για την ανάπτυξη· υπενθυμίζει την ανάγκη 

για μακρόπνοο προγραμματισμό και προβλεψιμότητα, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την αναπτυξιακή βοήθεια· 

2. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός για την εξωτερική δράση της ΕΕ δεν έπαψε να 

ενεργοποιείται και να ενισχύεται, εξαντλώντας όλα τα διαθέσιμα περιθώρια, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος αριθμός ανθρωπιστικών και άλλων 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ευρώπη· τονίζει ότι απαιτούνται 

περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες που θα επιτρέπουν ταχύτερη χορήγηση της 

χρηματοδότησης ως αντίδραση σε απρόβλεπτες εξελίξεις και κρίσεις· τονίζει, ωστόσο, 

ότι η ενίσχυση της ευελιξίας δεν θα πρέπει να λειτουργεί εις βάρος της 

αποτελεσματικότητας και της προβλεψιμότητας της βοήθειας ή των μακροπρόθεσμων 

γεωγραφικών και θεματικών προτεραιοτήτων· 

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για μακρόπνοο προγραμματισμό και προβλεψιμότητα, που 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αναπτυξιακή βοήθεια· σημειώνει, ωστόσο, την 

ανεπαρκή εστίαση στα αποτελέσματα καθώς και το ανεπαρκές επίπεδο 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχετικών με την ανάπτυξη μηχανισμών 

εξωτερικής χρηματοδότησης· 

4. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κενό μεταξύ πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών για την ανθρωπιστική βοήθεια· 

5. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας (ΜΑΣ) και το Μέσο Ανθρωπιστικής Βοήθειας χαρακτηρίζονται από 

θετική εκτέλεση του προϋπολογισμού και έχουν καθοριστική σημασία στην επίδειξη 

διεθνούς αλληλεγγύης, ενώ συμβάλλουν στην αξιοπιστία της ΕΕ σε παγκόσμια 

κλίμακα· θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από ενδεχόμενες διαρθρωτικές αλλαγές ή 

συγχωνεύσεις όσον αφορά τα εν λόγω μέσα, περιλαμβανομένης της πιθανής 

ενσωμάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, τα συνολικά κονδύλια για το προσεχές 

ΠΔΠ πρέπει να αυξηθούν, ενώ τα κριτήρια για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια 

(ΕΑΒ) δεν πρέπει να αποδυναμωθούν, και ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική των 

μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πιο διαφανή 

ενσωμάτωση των καταπιστευματικών ταμείων και των μηχανισμών που διέπονται από 

τις βασικές αρχές της δημοκρατικής ανάληψης ευθύνης και της αποτελεσματικότητας 

της ανάπτυξης, καθώς και πιθανή συνέχιση του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου με 

βάση μια αξιολόγησή του που θα αποδεικνύει την προσθετικότητά του σε επίπεδο 

ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό του 

αντίκτυπο· 

6. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπληρωθεί η υποστήριξη με ευέλικτους 
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δημόσιους πόρους σε συνδυασμό με προσαρμόσιμα μέσα που θα κινητοποιούν 

ιδιωτικές επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

7. υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ένα ισχυρό και ανεξάρτητο μέσο για τη 

χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως ζητεί η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 

ανθρωπιστική βοήθεια· 

8. τονίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση συνοχής και συνεργειών μεταξύ 

αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας· θεωρεί ότι η ορθή διαχείριση και χρήση της 

αναπτυξιακής βοήθειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της ικανότητας 

των αναπτυσσόμενων χωρών να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ανθρωπιστικές κρίσεις· 

9. υπενθυμίζει τη σημασία των μέσων αυτών για την εξασφάλιση παγκόσμιων δημόσιων 

αγαθών και για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η ανθρώπινη ανάπτυξη, η 

προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και ο περιορισμός της, η πρόληψη 

συγκρούσεων, η υποστήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας, η μετανάστευση και το 

άσυλο και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

υποχρέωση να ευθυγραμμιστεί το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ προς τους ΣΒΑ· 

10. σημειώνει τον δυνητικό ρόλο της ΕΑΒ στη διευκόλυνση της κινητοποίησης 

χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη από άλλες, δημόσιες και ιδιωτικές, εγχώριες και 

διεθνείς πηγές· υποστηρίζει την προσπάθεια της ΕΕ για την τόνωση των ιδιωτικών 

επενδύσεων μέσω του συνδυασμού πόρων, επιχορηγήσεων και δανείων και με την 

παροχή εγγυήσεων· 

11. θεωρεί απαραίτητη την οριζόντια και διατομεακή ενσωμάτωση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και των ευκαιριών που παρέχουν οι περιβαλλοντικές πολιτικές σε όλες 

τις αναπτυξιακές πολιτικές·  

12. θεωρεί ότι η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να συμπληρώνει την εξωτερική πολιτική 

της ΕΕ και τη διαχείριση της μετανάστευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα 

αναπτυξιακά κονδύλια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αναπτυξιακούς στόχους και 

σκοπούς· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η ΕΑΒ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 

την κάλυψη του κόστους υποδοχής προσφύγων από δωρητές, την ανάθεση καθηκόντων 

σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές εκτός των συνόρων της ΕΕ ή την κάλυψη των 

δαπανών επιστροφής ή επανεισδοχής στις χώρες προέλευσης· 

13. υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη, 

καθώς και να είναι σεβαστές οι αρχές του Μπουσάν για την αποτελεσματικότητα της 

ανάπτυξης, με παράλληλη προώθηση του συντονισμού των χορηγών και του κοινού 

προγραμματισμού με τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας 

πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των 

χωρών και των πληθυσμών που τη χρειάζονται, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εκ μέρους τους ανάληψη της ευθύνης για μια 

διαφανή και αποτελεσματική εφαρμογή· 

14. εκφράζει τη λύπη της για την ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη 

συνεκτίμηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των 

φύλων· ζητεί επίμονα να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι δεσμεύσεις της συμφωνίας του 

Παρισιού για το κλίμα στα μελλοντικά μέσα και προγράμματα, συνοδευόμενες από την 
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κατάλληλη παρακολούθηση· θεωρεί, συνεπώς, ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του 

κλίματος πρέπει να διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της 

συνεργασίας για την ανάπτυξη· 

15. εκφράζει ικανοποίηση για τη στενότερη ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες των 

δικαιούχων χωρών και ζητεί μικρότερο κατακερματισμό των θεματικών 

προγραμμάτων· 

16. εμμένει στο θέμα της κατάλληλης στελέχωσης της κεντρικής διοίκησης και των 

αντιπροσωπειών της ΕΕ, από άποψη τόσο αριθμού όσο και εμπειρογνωμοσύνης στον 

τομέα της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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