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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί ότι, για να βρεθούν μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις, η σημερινή 

μεταναστευτική κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στο πλαίσιο μιας ολιστικής 

ευρωπαϊκής προσέγγισης η οποία θα αποτελεί μέρος μιας συνολικής θεώρησης της 

μετανάστευσης στο πλαίσιο του θεματολογίου 2030· τονίζει, συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη 

οφείλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· 

εκφράζει ικανοποίηση για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη 

μετανάστευση, που θα βασίζεται στα δικαιώματα και που θα σχεδιαστεί από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, με άμεση συμμετοχή των 

αρμόδιων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με διαβούλευση με την κοινωνία 

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων μεταναστών, και το οποίο θα 

στηρίζεται στην αλληλεγγύη και το αίσθημα ευθύνης των κρατών μελών· τονίζει ότι το 

θεματολόγιο αυτό πρέπει να προβλέπει την αντικατάσταση του κανονισμού του 

Δουβλίνου από ένα κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με το οποίο θα λαμβάνονται 

υπόψη οι προτιμήσεις των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, προκειμένου να 

καταστεί η δημιουργία ενός χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, να 

εναρμονιστούν οι διαδικασίες ασύλου και να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος 

των κοινών εξωτερικών συνόρων· τονίζει την ανάγκη για ένα δεσμευτικό και μόνιμο 

σύστημα μετεγκατάστασης για τους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι δικαιούνται διεθνούς 

προστασίας· 

2. καταδικάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέμεινε μέχρι να εκδηλωθεί μία πρωτοφανής 

ανθρωπιστική κρίση και ένα ισχυρό κύμα διαμαρτυριών και αλληλεγγύης από την 

κοινωνία των πολιτών που ακολούθησε για να επανεξετάσει τις αποτυχημένες 

μεταναστευτικές πολιτικές της με μια ολιστική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη, τη συνεργασία και το σεβασμό της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής 

πολιτικής· 

3. επιμένει στην άμεση βελτίωση των φρικτών συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων 

ανθρώπων που ζουν σε καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως στην Τουρκία, την Ιορδανία και 

τον Λίβανο· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανθρωπιστική τους 

βοήθεια και τους μηχανισμούς αρωγής στις χώρες που γειτνιάζουν με ζώνες 

συγκρούσεων, οι οποίες φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων· χαιρετίζει τη 

δέσμευση της Επιτροπής να αυξήσει την οικονομική υποστήριξη προς τις χώρες αυτές και 

καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· υπενθυμίζει ότι τα βαθύτερα αίτια 

της μετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, με την καταπολέμηση 

των παγκόσμιων ανισοτήτων, των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της 

φτώχειας, της ανεργίας, της κατάστασης αστάθειας και της κλιματικής αλλαγής και 

τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι άκρως σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για 

την ειρηνική διευθέτηση των ένοπλων συγκρούσεων· επισημαίνει το γεγονός ότι η 

Διάσκεψη Κορυφής της Βαλέτα, στις 11-12 Νοεμβρίου, παρείχε την ευκαιρία για μία 

συνολική προσέγγιση του τρόπου αντιμετώπισης των βασικών αιτίων της αναγκαστικής 

μετανάστευσης· 
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4. θεωρεί ότι η πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ 

«προσφύγων» αφενός και «οικονομικών μεταναστών» αφετέρου· τονίζει ότι αυτές οι δύο 

κατηγορίες μεταναστών θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαφορετικών 

προσεγγίσεων· 

5. υπενθυμίζει ότι οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά που πλήττονται από την τρέχουσα 

κρίση εγκαταλείπουν τις χώρες τους προκειμένου να αποφύγουν τις θρησκευτικές ή 

πολιτικές διώξεις, τον πόλεμο, τη δικτατορία, την καταπίεση, τα βασανιστήρια, τους 

αποκεφαλισμούς κ.λπ. και ότι τα δικαιώματά τους ως ανθρώπινα όντα είναι μη 

διαπραγματεύσιμα· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των ατόμων αυτών εμπίπτει στη 

Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες που έχει κυρωθεί από τα 28 κράτη 

μέλη· ζητεί από την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που καταπατούν τα δικαιώματα 

αυτά και οι οποίες, με τον τρόπο αυτόν, παραβιάζουν μία από τις βασικές προϋποθέσεις 

της ένταξής τους στην ΕΕ· 

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καλέσουν τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 

διατλαντικής μας συνεργασίας στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής, να συνεργαστούν 

μαζί μας για την ανάσχεση του μεταναστευτικού κύματος μέσω εντατικής αναπτυξιακής 

συνεργασίας στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή και μέσω της παροχής αποτελεσματικής 

βοήθειας στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε καταυλισμούς προσφύγων· 

7. τονίζει ότι η περίπλοκη σχέση ανάπτυξης και μετανάστευσης πρέπει να τύχει 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης, προκειμένου να εναρμονιστούν οι πολιτικές της ΕΕ 

για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης στην ΕΕ με τα μέτρα για την καταπολέμηση της 

φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την άμβλυνση ορισμένων από τις αιτίες της 

αναγκαστικής μετανάστευσης, για παράδειγμα μέσω της μεγιστοποίησης των συνεπειών 

των μεταναστευτικών εμβασμάτων στην ανάπτυξη με τη μείωση του κόστους τους· 

τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να 

εντοπιστούν οι αιτίες που προκαλούν αυτές τις μεταναστευτικές ροές και να μην 

εξετάζονται μόνο οι συνέπειές τους· υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση αυξάνεται με την 

οικονομική ανάπτυξη έως ότου οι χώρες φτάσουν στο επίπεδο των χωρών υψηλότερου 

μέσου εισοδήματος (περίπου 7.000-8.000 δολάρια ΗΠΑ κατά κεφαλήν), στη συνέχεια δε 

αρχίζει να μειώνεται· τονίζει, συνεπώς, ότι για να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και 

βιώσιμη λύση, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία και να βελτιωθεί η διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών· αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η 

δημιουργία κρατικών δομών που να βασίζονται σε δημοκρατικούς, ισχυρούς και 

διαφανείς θεσμούς, συμβάλλει σημαντικά στην άμβλυνση των σημαντικότερων αιτιών 

της αναγκαστικής μετανάστευσης· καλεί την ΕΕ και όλους τους διεθνείς παράγοντες να 

ενισχύσουν την αναπτυξιακή συνεργασία και τα μέσα μόνιμου πολιτικού διαλόγου· 

8. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις απόπειρες χρησιμοποίησης των πιστώσεων 

αναπτυξιακής βοήθειας με σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα μετανάστευσης που 

δεν συνδέονται με την ανάπτυξη· απορρίπτει το γεγονός ότι οι δαπάνες στήριξης για τους 

πρόσφυγες στις δωρήτριες χώρες μπορούν να υπολογίζονται ως επίσημη αναπτυξιακή 

βοήθεια· απορρίπτει τα σχέδια για τη χρησιμοποίηση και τη σύνδεση της αναπτυξιακής 

βοήθειας με περισσότερους συνοριακούς ελέγχους ή συμφωνίες για ελέγχους 

επανεισδοχής με τρίτες χώρες· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν 

τη χρηματοδότηση και τα μέσα που προορίζονται για την αντιμετώπιση των 

ανθρωπιστικών κρίσεων· ζητεί την κατάρτιση μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα 
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περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα ενισχύουν τον ρόλο των οργανισμών του ΟΗΕ· εκφράζει 

ικανοποίηση για τη σύσταση ενός καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την κρίση στη 

Συρία και καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, που 

συνιστούν αποτελεσματικά εργαλεία για την ενίσχυση της σταθερότητας και την 

καταπολέμηση της αναγκαστικής μετακίνησης και της παράτυπης μετανάστευσης  καλεί 

την Επιτροπή να ενισχύει τη διαφάνεια του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης 

ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμβάλουν στο 

καταπιστευματικό ταμείο και υπογραμμίζει ότι θα είναι απαραίτητη η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, για να 

εξασφαλιστεί ότι το ταμείο εξυπηρετεί τους σκοπούς του, βοηθώντας κυρίως όσους έχουν 

ανάγκη και δεν χρηματοδοτεί κυβερνήσεις που ευθύνονται για παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

9.  παροτρύνει την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ να ενισχύσουν τη διεθνή 

συνεργασία όσον αφορά τη μετανάστευση για να δημιουργηθούν δίαυλοι νόμιμης 

μετανάστευσης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τη θετική 

συνεισφορά της μετανάστευσης και της ανθρώπινης κινητικότητας στην παγκόσμια 

ανάπτυξη, όπως αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στο αναπτυξιακό θεματολόγιο για την 

περίοδο μετά το 2015, καθώς και στους προτεινόμενους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 

τους σκοπούς που τίθενται σχετικά με τη μετανάστευση· προτρέπει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την ένταξη των μεταναστών, η ενεργός συμμετοχή των οποίων στην 

κοινωνία συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της οικονομικής και 

πολιτιστικής πολυμορφίας της Ένωσης· καλεί την ΕΕ και τις αρχές των κρατών μελών να 

βελτιώσουν την αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων των 

μεταναστών, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην αγορά 

εργασίας· 

10. υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 13 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του ΟΗΕ κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ατόμων να εγκαταλείπουν 

οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας τους· τονίζει ότι, παρόλο που το 

δικαίωμα αυτό αποτελεί ελευθερία και θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο θα πρέπει όλοι να 

μπορούν να απολαμβάνουν, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα δικαίωμα που 

μπορούν να ασκούν μόνο οι πολίτες των χωρών του Βορρά και οι πλουσιότεροι πολίτες 

των χωρών του Νότου· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται καλύτερα και 

πληρέστερα η αρχή της μη επαναπροώθησης, η οποία, ιδίως για τους αιτούντες άσυλο, 

αποτελεί απόρροια του δικαιώματος στη μετανάστευση, και κατοχυρώνεται στο άρθρο 33 

της Σύμβασης του 1951 για τους πρόσφυγες, που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο του 

1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων και επιβεβαιώνεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης 

του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης· 

11. τονίζει την ανάγκη για προστασία, προώθηση και τήρηση του διεθνούς δικαιώματος για 

αναζήτηση ασύλου όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου του ΟΗΕ, περιλαμβανομένης της ανάγκης για καλύτερη εφαρμογή και 

πλήρη σεβασμό της αρχής της μη-επαναπροώθησης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

θεσπιστούν και να ενισχυθούν στις χώρες μετανάστευσης και διέλευσης κέντρα 

πληροφόρησης για τη μετανάστευση κατά το πρότυπο του Κέντρου Ενημέρωσης και 

Διαχείριση της Μετανάστευσης (CIGEM) στο Μάλι· τονίζει ότι η έλλειψη νόμιμων οδών 

δεν αφήνει άλλη επιλογή για πολλούς άνδρες, γυναίκες και παιδιά από το να στραφούν 
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στους παράνομους διακινητές, με τεράστιο κόστος και κίνδυνο για τη ζωή τους· καλεί την 

ΕΕ να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία και να δημιουργήσει ασφαλέστερους και 

νόμιμους διαύλους εισόδου και παραμονής στην ΕΕ· 

12. απορρίπτει τις προτάσεις των κρατών μελών να θεσπιστούν ευρωπαϊκά κέντρα άσυλου σε 

τρίτες χώρες και να ζητηθεί από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και την Τουρκία να 

συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με σκοπό τη σύλληψη 

προσφύγων και την επαναφορά τους σε αφρικανικό και τουρκικό έδαφος· καλεί την 

Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση του βαθμού 

συμβατότητας των εν λόγω προτάσεων προς το διεθνές δίκαιο για το άσυλο, και της 

ύπαρξης τυχόν άλλων πρακτικών και νομικών εμποδίων στην εφαρμογή του· ζητεί την 

αντικατάσταση της διαδικασίας του Χαρτούμ από μια διαδικασία βασισμένη στον πλήρη 

σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με άξονα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης· καλεί την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να εστιάσουν, κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτα, τον 

Νοέμβριο, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, όπως η 

φτώχεια, οι ανισότητες, η αδικία, η αλλαγή του κλίματος, η διαφθορά, η κακή 

διακυβέρνηση και ένοπλες συγκρούσεις· 

13. θεωρεί εξαιρετικά σημαντικά τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες, τα κορίτσια και οι ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα 

άτομα με αναπηρίες, οι μειονότητες και άλλοι, κατά τη μεταναστευτική διαδικασία εντός 

της ΕΕ, καθώς και ότι αυτά έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη χειραφέτησή τους και στα 

ανθρώπινα δικαιώματα· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι λεσβίες, τα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και 

διαφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΔ) στη διαδικασία μετανάστευσης και εντός της ΕΕ· ζητεί να 

ενταχθεί ρητώς μία διάσταση ΛΟΑΔΔ στο πλαίσιο όλων των πολιτικών που αφορούν 

τους μετανάστες· τονίζει την επείγουσα ανάγκη μιας προοπτικής χωρίς αποκλεισμούς στις 

πολιτικές μετανάστευσης που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα κάθε ευάλωτης ομάδας και ζητεί η διάσταση αυτή να ενσωματωθεί σε όλες 

τις πολιτικές για τους μετανάστες· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ 

για το άσυλο, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων συγκαταλέγεται μεταξύ των 

κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση αιτήσεων παροχής 

ασύλου· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα και ατομικά 

δικαιώματα των πλέον ευάλωτων μεταναστών· 

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε 

δικαιώματα και υπηρεσίες που εγγυώνται ισότητα και να εμποδίσουν την ανάπτυξη του 

ρατσισμού και της ξενοφοβίας εντός της ΕΕ· 

15. υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί το συμφέρον των παιδιών και των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, ιδίως σε περιπτώσεις χορήγησης ασύλου, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι μηχανισμοί προστασίας των 

παιδιών, προκειμένου να προστατεύονται τα παιδιά ανά πάσα στιγμή από καταχρήσεις 

και εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων με την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, υψηλής ποιότητας παιδεία και 

ειδικά μέτρα για τη σταδιακή τους ένταξη στα κράτη μέλη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις ανάγκες των οικογενειών που έχουν χωριστεί καθώς και εκείνων που 
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έμειναν πίσω και να αναθεωρηθεί η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου προκειμένου να 

διευκολυνθεί η οικογενειακή επανένωση· 

16. καλεί την Επιτροπή και την ΕΕ να σέβονται πλήρως την αρχή της συνοχής της πολιτικής 

για την ανάπτυξη στο πλαίσιο των πολιτικών τους για τη μετανάστευση, και ιδίως κατά 

την εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, λαμβάνοντας υπόψη 

την σχέση που υφίσταται μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών και, ως εκ 

τούτου, τη σχέση μεταξύ μεταναστευτικής και αναπτυξιακής πολιτικής με τις πολιτικές 

κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει, συνεπώς, την 

ανάγκη για μια πιο συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης της ανάπτυξης στον τομέα 

της μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι ορισμένες ενωσιακές πολιτικές και οι περιορισμένες 

προσπάθειες για την καταπολέμηση των παράνομων ροών κεφαλαίων από 

αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλουν έμμεσα στην αστάθεια και τα μεταναστευτικά 

ρεύματα· ζητεί, συνεπώς, η Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης για τη συνοχή των 

πολιτικών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή των πολιτικών 

και ο συντονισμός μεταξύ της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των πολιτικών ασφάλειας, 

άμυνας, εμπορίου, ανθρωπιστικής βοήθειας, μετανάστευσης και αναπτυξιακής 

συνεργασίας· φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της στις 

περιπτώσεις συγκρούσεων με μια μεγαλύτερη παρέμβαση για τη διασφάλιση της ειρήνης 

και μόνιμων λύσεων για τους πρόσφυγες (επανεγκατάσταση, τοπική ένταξη, κινητικότητα 

και επιστροφή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διασύνδεσουν τις εσωτερικές και 

εξωτερικές πολιτικές που αφορούν τη μετανάστευση, με στόχο να προωθηθεί η 

κινητικότητα των ατόμων κατά τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση της ευζωίας αυτών 

και των οικογενειών τους· 

17. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της εισροής «κλιματικών προσφύγων», η 

οποία προκαλείται λόγω της ξηρασίας, των λιμών και της επιδείνωσης των επιπέδων 

υγείας και διαβίωσης· θεωρεί ότι οι πληθυσμοί στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι 

πιο ευάλωτοι στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις 

όσον αφορά τη διεύρυνση των ανισοτήτων και της κοινωνικής αστάθειας·  

18. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την αναπτυξιακή πολιτική της με τις οικονομικές 

πολιτικές της, προκειμένου να τερματιστεί η εκμετάλλευση των ανθρώπινων και φυσικών 

πόρων σε τρίτες χώρες που υπονομεύει τον σκοπό κάθε είδους αναπτυξιακής βοήθειας· 

καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ρυθμίσουν αυστηρά τις δραστηριότητες των 

πολυεθνικών εταιρειών ευρωπαϊκής προέλευσης που λειτουργούν σε τρίτες χώρες· 

19. υποστηρίζει ένθερμα την αποτελεσματική και εκτενή διάδοση και εφαρμογή των 

κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα (UNGP), τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και τα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα 

κενά που υπάρχουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω κατευθυντήριων 

γραμμών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· υπενθυμίζει ότι ο 

στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών δεν είναι να δημιουργηθούν νέες διεθνείς 

νομικές υποχρεώσεις, αλλά να θεσπιστεί ένα κοινό παγκόσμιο πρότυπο για την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στα ανθρώπινα δικαιώματα· 
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20. τονίζει την ανάγκη της ένταξης των πολιτικών για την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, 

στο πλαίσιο της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη· επισημαίνει ότι τα ζητήματα 

ρύθμισης του εμπορίου και της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης 

προσοχής, δεδομένης της σημασίας τους για την αποτελεσματική παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο· 

21. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 61% των δημόσιων πόρων για την πολιτική στον τομέα 

της συνεργασίας για την ανάπτυξη επιστρέφει στις δωρήτριες χώρες, μεταξύ άλλων λόγω 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων με επιχειρήσεις και εξυπηρέτησης του χρέους· ζητεί, 

συνεπώς, να αυξηθεί η πραγματική βοήθεια, η οποία θα συμβάλει θετικά στην 

ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού· 

22. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα συστήματα για την αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων της Europe Aid, τα οποία είναι απαραίτητα για 

τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των 

παρεμβάσεων της ΕΕ, καθώς και για τη βελτίωση της διαφάνειας και της δημοκρατικής 

λογοδοσίας. υπενθυμίζει ότι η ενδυνάμωση και ανάπτυξη των βιώσιμων διαρθρωτικών 

αλλαγών θα πρέπει να αποτελεί βασικό επίκεντρο των πολιτικών μας· 

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως στην Ιταλία, 

λαμβάνουν χώρα πολλά σοβαρά κρούσματα απάτης και διοικητικών παρατυπιών, που 

συχνά διαπράττονται με τη συνδρομή του οργανωμένου εγκλήματος, κατά τη διαχείριση 

ορισμένων κέντρων υποδοχής των αιτούντων άσυλο, και οδηγούν τόσο σε καταχρηστική 

χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων όσο και σε περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών ζωής και 

της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών· 
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