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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της Ένωσης αποτελεί βασική αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· 

2. τονίζει ότι η φιλοδοξία της Ένωσης για τη σφυρηλάτηση μιας «ισότιμης εταιρικής 
σχέσης» με τις χώρες εταίρους της συνεπάγεται πλήρη σεβασμό της «αρχής της 
ανάληψης ιδίας ευθύνης», σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης για την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας· 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 επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να προέρχεται από άλλα μέσα και όχι από τον 
Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· ειδικότερα, προτρέπει την Ένωση και 
τα κράτη μέλη της να απόσχουν από την επιβολή προϋποθέσεων για την χορήγηση 
βοήθειας για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μετανάστευσης και του εμπορίου, εάν οι 
προϋποθέσεις αυτές είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της 
ανάπτυξης· 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 Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τα 
βαθύτερα αίτια της φτώχειας και να προαγάγει τις ίσες ευκαιρίες·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη δέσμευση της Ένωσης να 
εξασφαλίσει βιωσιμότητα και να επιτύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
των Ηνωμένων Εθνών, στην ειδική έκθεση αριθ. 7/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
διαπιστώνεται ότι η Επιτροπή ούτε υποβάλλει εκθέσεις ούτε παρακολουθεί τον τρόπο 
με τον οποίο ο προϋπολογισμός και οι πολιτικές της Ένωσης συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στην επίτευξη των ΣΒΑ· σημειώνει ότι η Επιτροπή δημοσίευσε 
πρόσφατα έγγραφο προβληματισμού που περιγράφει σενάρια για μια βιώσιμη Ευρώπη· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το παρόν έγγραφο δεν περιλαμβάνει 
ανάλυση των ελλείψεων όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η 
Ένωση όσον αφορά τον προϋπολογισμό, την πολιτική και τη νομοθεσία, ούτε 
αναφέρεται στη συμβολή των προγραμμάτων δαπανών της Ένωσης στην υλοποίηση 
των ΣΒΑ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έως το 2018, το 20,3 % της 
χρηματοδότησης που χορηγεί η Ένωση για τη διεθνή συνεργασία και την αναπτυξιακή 
βοήθεια είχε ως στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει τη θέση 
του ότι στο μέλλον, το ποσοστό αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να υπερδιπλασιαστεί, ώστε 
τουλάχιστον το 45 % της χρηματοδότησης από τον προτεινόμενο Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) για την περίοδο 2021-2027 να 
διατίθεται για στόχους που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και στην ανταλλαγή 
γνώσεων, στην ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και στην περαιτέρω 



PE643.137v02-00 4/6 AD\1197019EL.docx

EL

ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, των διεθνών εταιρικών σχέσεων για τη βιώσιμη 
χρήση της γης, των δασών, των υδάτων και των πόρων, και των επενδύσεων σε 
συστήματα πολιτικής προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης·

5. επικροτεί τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης εν γένει για την παροχή βοήθειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες και την επίτευξη των 
ΣΒΑ· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να αξιολογήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη 
συμβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης στην επίτευξη των ΣΒΑ, ιδίως όσον αφορά 
τον ΣΒΑ 10 (μείωση της ανισότητας) και να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου που 
αφορούν τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών στους τομείς της διαφθοράς, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων αποτελεί τον πυρήνα της βιώσιμης 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης και μία από τις πέντε μείζονες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω της δημοσιονομικής στήριξης· καλεί 
την Επιτροπή να εγκρίνει μια εμπορική και επενδυτική πολιτική που να είναι συμβατή 
με αυτόν τον στόχο, πράγμα που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών σχετικά με τις 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης όσον αφορά τη διάβρωση των εσόδων που 
συνδέονται με την άρση των τελωνειακών δασμών και τη διασφάλιση δίκαιης 
κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων κατά τη διαπραγμάτευση φορολογικών και 
επενδυτικών συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως όσον αφορά την αναδιανομή 
των φορολογικών εσόδων από φυσικούς πόρους·

6. ζητεί μεγαλύτερη λογοδοσία και αποτελεσματικότητα στις αναπτυξιακές δαπάνες της 
Ένωσης, δεδομένου ότι τα αναπτυξιακά αποτελέσματα δεν θα πρέπει μόνο να 
προσδιορίζονται, αλλά θα πρέπει επίσης να ελέγχονται και να παρακολουθούνται με 
γνώμονα τα απτά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη·

7. προτρέπει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να απόσχουν από την υποστήριξη 
πρακτικών που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή εκ μέρους πολυεθνικών εταιρειών και 
ιδιωτών, στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου της διαμόρφωσης ενός φιλικού προς τις 
επιχειρήσεις περιβάλλοντος για τους ιδιώτες επενδυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη· επιπλέον, τονίζει τον κίνδυνο της δημιουργίας χρεών που συνδέεται με την 
αυξημένη προσφυγή της Ένωσης στον συνδυασμό χρηματοδοτικών πόρων, ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική και τις χώρες της Καραϊβικής που διαθέτουν  περιορισμένα έσοδα 
για την εξυπηρέτηση του χρέους τους· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά και με συνέπεια την φοροδιαφυγή, τις επιθετικές 
πρακτικές φοροαποφυγής και τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, σύμφωνα με την 
αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής·

8. επικροτεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στον έλεγχο των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης, για βελτίωση της διαφάνειας 
όσον αφορά το σύνολο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης και τη χρήση των 
πόρων που προορίζονται γι’ αυτήν, καθώς και για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ 
των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης.
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