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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. επισημαίνει την ανάγκη επαρκούς συμβολής του προϋπολογισμού της ΕΕ στην 
υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
που περιλαμβάνει· τονίζει ότι οι ΣΒΑ πρέπει να αποτελέσουν στρατηγική 
προτεραιότητα και ότι η επίτευξή τους πρέπει να καλύπτει τόσο τις εσωτερικές όσο και 
τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

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 (ΑΕΕ) 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 (ΛΑΧ) 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·

3. επαναλαμβάνει τους προβληματισμούς 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 μέσα διαφορετικά από τον 
Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· εκφράζει ανησυχία για τα πρόσφατα 
κονδύλια στο πλαίσιο του ΜΑΣ (21 02 04 Συνεργασία με τη Μέση Ανατολή) για την 
ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας με το Ιράν· υπενθυμίζει ότι το Ιράν είναι μια χώρα 
άνω μέσου εισοδήματος και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λάβει χρηματοδότηση από το 
Μέσο Εταιρικής Σχέσης·

4. εφιστά την προσοχή στις συνεχιζόμενες πληρωμές τομεακής δημοσιονομικής στήριξης 
προς τη Μιανμάρ (21 02 02 Ασία)· υπενθυμίζει την έκθεση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την 
οποία η δολοφονία περισσότερων από 10 000 Ροχίνγκια και η μαζική φυγή 
περισσότερων από 700 000 Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ ήταν «χαρακτηριστική 
περίπτωση εθνοκάθαρσης»· θεωρεί ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η δημοσιονομική 
στήριξη προς την κυβέρνηση πρέπει να ανασταλεί και τα κονδύλια να διατεθούν μέσω 
άλλων διαύλων (όπως οι διεθνείς οργανισμοί και οι ΜΚΟ) προκειμένου να φτάσουν 
στους φτωχότερους·

5. επιμένει ότι η χρηματοδότηση για τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν την 
ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά προκειμένου να μπορούν να 
αντιμετωπιστούν νέες καταστροφές και όχι μόνο να καλύπτονται οι εν εξελίξει κρίσεις· 
υπενθυμίζει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί ορισμένες φορές να διαρκέσει 
αρκετά χρόνια·

6. τονίζει τη σημασία της διατήρησης των πιστώσεων πληρωμών στο κεφάλαιο της 
ανθρωπιστικής βοήθειας τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων.


