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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. σημειώνει την εστίαση της Ένωσης σε σοβαρά ζητήματα χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της κατανομής των κονδυλίων 
που αποσκοπούν στην στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, της δημιουργίας 
ικανοτήτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης 
που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΑ το 2018 ανήλθαν σε 796 εκατομμύρια ευρώ· 
παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να αξιολογήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια και να 
προσδιορίσει τα προς επίτευξη αναπτυξιακά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση και, 
προπαντός, να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου που αφορούν τη διαγωγή των 
δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· 

3. θεωρεί ότι ο σχεδιασμός του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («EUTF») θα πρέπει να έχει σαφέστερη μορφή και σαφέστερους 
στόχους· σημειώνει με ανησυχία ότι, ενώ η συνεισφορά της Ένωσης στο EUTF 
αποτελείται κυρίως από πόρους της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), 
σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του EUTF σχετίζεται με την διαχείριση της 
μετανάστευσης και τον έλεγχο των συνόρων· τονίζει ότι τα έργα του EUTF πρέπει να 
ενσωματώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα του προγραμματισμού τους και 
να συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις οικείες χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η ΓΔ DEVCO θα ακολουθήσει 
τις συστάσεις που περιέχονται στην ειδική έκθεση αριθ. 32/2018 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου·

4. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την προβολή της Ένωσης στα έργα που 
χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του ΕΤΑ και τα οποία διαχειρίζονται οι διεθνείς και 
οι αναπτυξιακοί οργανισμοί· επαναλαμβάνει την υποχρέωση των διεθνών οργανισμών 
να διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε 
έγγραφο ή πληροφορία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως 
προβλέπεται στη ΣΛΕΕ· καλεί για μια ακόμα φορά την Επιτροπή να παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση των διεθνών οργανισμών με την εν λόγω υποχρέωση, προκειμένου να 
αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες, όπως συνέβη κατά τον πρόσφατο έλεγχο ενός έργου 
ύδρευσης και αποχέτευσης στη Μοζαμβίκη·

5 εκφράζει επιδοκιμασία για χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ενσωμάτωση του 
ΕΤΑ στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI).
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