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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμβάλει επαρκώς ο γενικός προϋπολογισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 και στην επίτευξη 
των σχετικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αλλά και του στόχου της εξάλειψης 
της φτώχειας, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
τονίζει ότι οι ΣΒΑ πρέπει να αποτελέσουν στρατηγική προτεραιότητα και ότι η 
επίτευξή τους πρέπει να καλύπτει όλες τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, απαιτούνται 5 έως 7 
τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για την επίτευξη των ΣΒΑ (εκ των οποίων 2,5 
έως 3 τρισεκατομμύρια προορίζονται για τις αναπτυσσόμενες χώρες)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να είναι ένας αξιόπιστος παγκόσμιος παράγοντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη των ΣΒΑ και να εντείνει τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθιερωθεί ο διάλογος, 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή και την 
ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο και να υπάρξει μέριμνα ώστε η βοήθεια της ΕΕ να 
έχει ως τελικούς αποδέκτες τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι οι ΣΒΑ είναι αλληλένδετοι 
και αδιαίρετοι, αλλά τονίζει ότι ο ΣΒΑ 3 για την υγεία, ο ΣΒΑ 4 για την εκπαίδευση, ο 
ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων, ο ΣΒΑ 13 για τη δράση για το κλίμα και ο ΣΒΑ 16 
για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τα ισχυρά θεσμικά όργανα πρέπει να αποτυπώνονται 
με μεγαλύτερη σαφήνεια στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
2020·

2. τονίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να τηρήσουν τη συλλογική τους 
δέσμευση, που επιβεβαιώθηκε εκ νέου το 2015, για αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας (ΕΑΒ) στο 0,7 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός τους έως το 2030· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα 
προοδευτικών αυξήσεων για την επίτευξη αυτού του επιπέδου· υπενθυμίζει τη 
συλλογική δέσμευση της Ένωσης να παράσχει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το 
0,20 % του ΑΕΕ που προορίζεται για την ΕΑΒ· επαναλαμβάνει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Επιτροπή να διαθέσει τουλάχιστον το 20 % του συνόλου της ΕΑΒ για την 
ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη· επισημαίνει την ανάγκη να προάγονται 
και να προστατεύονται η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

3. επαναλαμβάνει τους προβληματισμούς του όσον αφορά τη χρήση των ταμείων 
ανάπτυξης για την επίτευξη μη αναπτυξιακών στόχων και υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοδότηση που δεν πληροί τα κριτήρια της ΕΑΒ πρέπει να προέρχεται από άλλα 
μέσα και όχι από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διασφάλισης των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε 
συνεργασία στο πλαίσιο του ΜΑΣ και επιμένει ότι, για την επιτυχή καταπολέμηση της 
φτώχειας μακροπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τα αίτια της φτώχειας και των 
ανισοτήτων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την εγγραφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό και επιμένει στον κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο 
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της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. ζητεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα, την εφαρμογή μηχανισμών 
υποβολής εκθέσεων, την αποτελεσματικότητα και την παρακολούθηση των κονδυλίων 
που προορίζονται για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιείται το 
Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική (EUTF)· 
επισημαίνει ειδικότερα ότι η προτεραιότητα που δίνεται στη χρηματοδότηση της 
διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος και των συνόρων συχνά απομακρύνεται 
από τους στόχους της μείωσης της φτώχειας και της αντιμετώπισης των βαθύτερων 
αιτίων της μετανάστευσης και ότι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις· θεωρεί ότι 
δεν ενδείκνυται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείται το μέσο αυτό για τη 
χρηματοδότηση της ακτοφυλακής της Λιβύης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πολύ 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στη Λιβύη·

6. υπογραμμίζει την αναπτυξιακή προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα και την αρχή της 
μέριμνας για όλους τους ανθρώπους· επιμένει ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα της 
Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση των συνεχιζόμενων παγκόσμιων ανισοτήτων και 
διακρίσεων με βάση παράγοντες όπως το εισόδημα, η εθνοτική καταγωγή, το φύλο, η 
ηλικία, οι αναπηρίες, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, ο γενετήσιος προσανατολισμός και 
η ταυτότητα φύλου· τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η απαγόρευση των διακρίσεων 
και η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. αποδοκιμάζει τον περιορισμένο ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στην εποπτεία και τη διαχείριση του EUTF· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το 
Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της επιχειρησιακής 
επιτροπής και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην εν λόγω επιτροπή και να διασφαλίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της·

8. επιμένει ότι είναι ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον ΣΒΑ 5 για την 
ισότητα των φύλων και ζητεί να ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο της 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων δράσεων και 
μέτρων για την ισότητα των φύλων· επιμένει ότι είναι ανάγκη να καταπολεμηθεί η βία 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και να προωθηθεί η πρόσβαση στη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει τον ΣΒΑ 16 και την στήριξη της δημοκρατίας, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου· εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
στήριξης του διαλόγου, της ανάληψης ευθύνης σε τοπικό επίπεδο χωρίς αποκλεισμούς 
και της δημιουργίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των πολιτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία των νέων και των γυναικών ως βασικών παραγόντων 
αλλαγής· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην οικοδόμηση της 
ειρήνης και την επίλυση συγκρούσεων·

10. τονίζει τη σημασία της στήριξης του άμαχου πληθυσμού σε περιοχές συγκρούσεων, 
καθώς και την ανασυγκρότηση κοινωνιών μετά από καταστάσεις συγκρούσεων· εφιστά 
την προσοχή στην κατάσταση των Κούρδων, των Γεζίντι, των Χριστιανών και άλλων 
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εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή· τονίζει πόσο σημαντικό 
είναι να λειτουργεί η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους 
Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), καθώς και να λαμβάνει επαρκή στήριξη 
σε περιόδους περιορισμένης στήριξης από άλλους παγκόσμιους παράγοντες·

11. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσαφηνίσει τη θεωρία που θα εφαρμόσει 
στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας με κράτη που παραβιάζουν τις αρχές της 
εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2020 για την ανάπτυξη θα πρέπει να αποτυπώνει με 
μεγαλύτερη συνέπεια την εστίαση της ΕΕ στις χώρες που είναι οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων, των 
κοριτσιών και των γυναικών που υφίστανται βία λόγω φύλου και της καθολικής 
πρόσβασης σε νερό·

13. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
το κλίμα σε τρίτες χώρες λειτουργεί συμπληρωματικά στη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων από μέσα αναπτυξιακής συνεργασίας· επισημαίνει ότι η αλλαγή του 
κλίματος ενδέχεται να πλήξει περισσότερο τους ήδη ευάλωτους και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση όσον αφορά την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις που 
θα οδηγήσουν σε περισσότερες ανθρωπιστικές κρίσεις, π.χ. μέσω των ολοένα και 
περισσότερων συγκρούσεων και πολέμων·

14. τονίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της δημιουργίας περισσότερων αξιοπρεπών 
και πράσινων θέσεων εργασίας σύμφωνα με τον ΣΒΑ 8· εφιστά την προσοχή στη σχέση 
μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης και καλεί την Ένωση να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη 
στις χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο και επωφελούνται πλήρως από αυτό· 
τονίζει τη σημασία της προώθησης του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και 
επισημαίνει, εν προκειμένω, πρωτοβουλίες όπως η παγκόσμια συμφωνία για αξιοπρεπή 
εργασία και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης 
των εργασιακών δικαιωμάτων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και της προώθησης της 
αξιοπρεπούς εργασίας βάσει των προτύπων εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας·

15. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και τη συνεργασία 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να βρεθεί λύση στην παγκόσμια έλλειψη 
χρηματοδότησης για ανθρωπιστική δράση· επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού 
τομέα· επιμένει ότι η χρηματοδότηση για τις γραμμές του προϋπολογισμού που 
αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αυξηθεί σημαντικά προκειμένου να είναι 
δυνατή η αντιμετώπιση νέων καταστροφών και θεομηνιών και όχι μόνο να καλύπτονται 
οι εν εξελίξει κρίσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής 
χρηματοδότηση για μια πιο μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή συνεργασία για ισχυρές, 
ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες· επισημαίνει ότι δεν αναμένεται να 
μειωθούν οι κρίσεις και ότι αυτές καθίστανται ολοένα και πιο παρατεταμένες· τονίζει 
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τη σημασία της ισχυρής σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής 
συνεργασίας·

16. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι πιστώσεις πληρωμών στο κεφάλαιο για 
την ανθρωπιστική βοήθεια τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων, προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερημένες πληρωμές που μπορεί 
να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα και στους υπεύθυνους για την 
υλοποίηση εταίρους·

17. επιμένει ότι η Ένωση δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον ρόλο της ως κινητήριας δύναμης 
για την πολυμερή προσέγγιση και την παγκόσμια συνεργασία και ζητεί επαρκή 
χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια εντός 
του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
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