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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. 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)· 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 αίτια της φτώχειας και των ανισοτήτων·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αναφέρει ούτε παρακολουθεί 
τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός και οι πολιτικές της Ένωσης συμβάλλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ( 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. 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 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.


