
DV\924884EL.doc

EL EL

Πρόλογος
από την Eva Joly

Ενημερωτικό δελτίο 1:
Σύνθεση και επικουρικά όργανα

Ενημερωτικό δελτίο 2:
Εξουσίες και ευθύνες: Εισαγωγή

Ενημερωτικό δελτίο 3:
Το πλαίσιο ρύθμισης της κοινοτικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας

Ενημερωτικό δελτίο 4:
Δημοσιονομικές και εποπτικές εξουσίες

Ενημερωτικό δελτίο 5:
Προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

Ενημερωτικό δελτίο 6:
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-
ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο 7:
Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας: η παγκόσμια δέσμευσή 
μας

Ενημερωτικό δελτίο 8:
Ανθρωπιστική βοήθεια

Ενημερωτικό δελτίο 9:
Συμβολή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο 10:



2/59 DV\924884EL.doc

EL

Η Επιτροπή Ανάπτυξης παγκόσμιος εταίρος για την 
ανάπτυξη

Παράρτημα I:
Κατάλογος των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης

Παράρτημα II:
Κατάλογος του προσωπικού της γραμματείας

Παράρτημα IΙΙ:
Κατάλογος των εκθέσεων που έχουν εγκριθεί κατά την 
τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο

Παράρτημα IV:
Κατάλογος ακροάσεων και εκδηλώσεων

Παράρτημα V:
Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ σε αριθμούς

Παράρτημα VI:
Κατάλογος ΑΣΧ



DV\924884EL.doc 3/59

EL

Πρόλογος για το «Infokit» της Επιτροπής Ανάπτυξης

Ονομάζομαι Eva Joly και είμαι μέλος της Ομάδας «Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 
Συμμαχία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μολονότι κατάγομαι από τη Νορβηγία, 
εξελέγην βουλευτής στη Γαλλία και είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι, ιδίως στις φτωχές χώρες, έρχονται καθημερινά 
αντιμέτωποι με κρίσιμες καταστάσεις. Αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν κλονίσει τον 
πλανήτη μας –χρηματοπιστωτική, οικονομική, ενεργειακή, επισιτιστική– πέραν από 
τις ήδη καταστροφικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος.

Οι κρίσεις αυτές είχαν, δίχως αμφιβολία, σοβαρές επιπτώσεις στις πλούσιες χώρες. 
Στις αναπτυσσόμενες χώρες όμως, καταδίκασαν ακόμα περισσότερα εκατομμύρια 
ανθρώπους σε μια ζωή υπό συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Απόψε, το 20% του 
πληθυσμού της γης θα πέσει να κοιμηθεί με άδειο στομάχι.

Γιατί όμως όλα αυτά πρέπει να μας αφορούν; Πρώτον, γιατί όλες αυτές οι κρίσεις, οι 
οποίες έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στην Ασία, την Αφρική, τη Λατινική 
Αμερική και άλλες ηπείρους, ξεκίνησαν στις βιομηχανικές χώρες του Βορρά. 
Δεύτερον, γιατί είναι καθήκον μας να κληροδοτήσουμε στα εγγόνια μας έναν καθαρό 
και ειρηνικό πλανήτη. Για να συμβεί αυτό, είναι εξαιρετικά ζωτικής σημασίας να 
αντιμετωπίσουμε σήμερα τις καταφανείς και απαράδεκτες ανισότητες μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών.

Μολονότι υπάρχει πάντα περιθώριο για περισσότερη δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προσπαθεί να μειώνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανισότητες. Κανείς δεν 
παρέχει περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρώπη· αλλά, πέραν από τη 
βοήθεια αυτή, οι εμπορικές και αγροτικές πολιτικές της Ένωσης έχουν επίσης 
σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων εθνών.

Στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθούμε να 
εξασφαλίσουμε ότι ο αντίκτυπος δεν θα είναι αρνητικός για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές βελτιώνουν πραγματικά την ποιότητα ζωής 
των φτωχότερων πληθυσμών του πλανήτη μας. Τα ενημερωτικά δελτία που 
ακολουθούν παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.

Χρησιμοποιούμε διάφορες προσεγγίσεις. Διατηρούμε έναν ειλικρινή και μόνιμο 
διάλογο επί αναπτυξιακών θεμάτων –που καλύπτουν από την ανθρωπιστική βοήθεια 
και την πρόληψη των συγκρούσεων μέχρι τους φορολογικούς παραδείσους και την 
ισότητα των φύλων– με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη, τις χώρες 
εταίρους μας, τους παγκόσμιους παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών στην 
Ευρώπη και σε τρίτες χώρες.

Βοηθούμε στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ μέσω ψηφισμάτων, τα οποία στη 
συνέχεια εγκρίνονται από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά 
αφορούν τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, τους στόχους της Χιλιετίας, την 
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επισιτιστική ασφάλεια, την ανθρωπιστική βοήθεια και πολλά άλλα θέματα. Στους 
τομείς όπου το Κοινοβούλιο συννομοθετεί με το Συμβούλιο προετοιμάζουμε τη θέση 
του Κοινοβουλίου, όπως πράξαμε στην περίπτωση της «επισιτιστικής διευκόλυνσης» 
και του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η επιτροπή μας εξακολουθεί να υπεραμύνεται με σθένος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης σε αναπτυσσόμενες χώρες, όχι μόνο 
μέσω του διαλόγου και των ψηφισμάτων αλλά και μέσω της παρακολούθησης των 
εκλογών. Επιπλέον, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις εργασίες της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Παρακολουθούμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ 
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αποφάσεις της ΕΕ. Τέλος, σε 
συνδυασμό με το Συμβούλιο, είμαστε υπεύθυνοι για τα περίπου 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ τα οποία προορίζει κάθε έτος η Ένωση για την αναπτυξιακή βοήθεια.

Αντιμετωπίζουμε μία σημαντική πρόκληση. Εάν πράγματι επιθυμούμε να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Χιλιετίας, το έργο θα είναι δύσκολο και επαχθές. Τα 
ενημερωτικά δελτία που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
σταθεί στο ύψος αυτής της πρόκλησης.

Eva Joly
Νοέμβριος 2012
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Ενημερωτικό δελτίο 1

Σύνθεση και επικουρικά όργανα

Σύνθεση

Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι μία από τις 20 μόνιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Από την έναρξη της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου, αριθμεί 30 
μέλη (επί συνόλου 736 μελών). Η πολυπληθέστερη επιτροπή είναι η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων με 76 μέλη και η πλέον ολιγομελής είναι η Επιτροπή 
Αλιείας με 24 μέλη. 

Τα μέλη της προέρχονται από τις πολιτικές ομάδες και ο αριθμός των αντιπροσώπων 
καθεμιάς εξ αυτών καθορίζεται σε συνάρτηση με την πολιτική ισορροπία που 
επικρατεί στο Κοινοβούλιο συνολικά (βλ. στο παράρτημα Ι τον πλήρη κατάλογο των 
μελών της επιτροπής). Η επιλογή των βουλευτών να ενταχθούν στην τάδε ή στη δείνα 
επιτροπή εξαρτάται κυρίως από τις προσωπικές τους προτιμήσεις, απαιτείται, όμως, 
και η τελική έγκριση της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Οι περισσότεροι 
βουλευτές του ΕΚ συμμετέχουν σε μια επιτροπή ως πλήρη μέλη και σε μια δεύτερη 
ως αναπληρωματικά μέλη, παρότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 10

Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών

στο ΕΚ 8

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη  4

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 3

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές  2

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά / Αριστερά των Πρασίνων

των Βορείων Χωρών  1

Ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας»  1 

Μη εγγεγρ. βουλευτής  1 

Οι επίσημοι αξιωματούχοι της επιτροπής («προεδρείο») είναι ο/η πρόεδρος και οι 
τέσσερις αντιπρόεδροί της, που εκλέγονται κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε 
σώμα της επιτροπής στην έναρξη και στα μέσα κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου. 
Ο/H πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων της επιτροπής και ομιλεί εξ ονόματός 
της στις συνόδους της Ολομέλειας, όποτε αυτό απαιτείται. Επιπλέον, έχει σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της επιτροπής και ενεργεί 

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN
http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN
http://www.epp-ed.org/
http://www.socialistgroup.org/
http://www.socialistgroup.org/
http://eld.europarl.eu.int/content/default.asp?
http://www.greens-efa.org/
http://www.europarl.ep.ec/gue/
http://www.europarl.ep.ec/gue/
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ως εκπρόσωπός της έναντι τρίτων. Ο/H πρόεδρος μπορεί να αντικατασταθεί από έναν 
εκ των αντιπροέδρων, εάν παραστεί ανάγκη. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτροπή διαδραματίζουν και οι συντονιστές των 
ομάδων. Κάθε πολιτική ομάδα διορίζει έναν συντονιστή ως εκπρόσωπό της σε 
καθεμιά από τις επιτροπές. Οι συντονιστές συνεδριάζουν για να συζητήσουν την 
ημερήσια διάταξη της επιτροπής και εκκρεμή πολιτικά προβλήματα, προτού 
εξεταστούν εκτενέστερα στην επιτροπή. Επίσης, κατανέμουν τις εργασίες στα μέλη 
της ομάδας τους και βοηθούν στη διαμόρφωση της γραμμής που θα ακολουθήσει η 
ομάδα κατά τις ψηφοφορίες στην επιτροπή και στην Ολομέλεια. 
Για την επιτροπή εργάζεται μια γραμματεία μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων (βλ. 
παράρτημα ΙΙ). Η γραμματεία οργανώνει τις καθημερινές εργασίες της επιτροπής, 
παρέχει γενικές μελέτες και υπομνήματα κατόπιν αιτήματος, κυρίως του προέδρου, 
επικουρεί τα μέλη στη συλλογή πληροφοριών και στην εκπόνηση εκθέσεων και 
διαχειρίζεται τον νομοθετικό σχεδιασμό σε επίπεδο επιτροπής. 

Μια ειδική γραμματεία επικουρεί την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης 
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και τις τρεις μόνιμες επιτροπές της, σε συνεργασία με την 
αντίστοιχη γραμματεία των χωρών ΑΚΕ. 

Το Θεματικό Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει πρόσθετη υποστήριξη στον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου καθώς και στα διάφορα κοινοβουλευτικά όργανα (επιτροπές και 
αντιπροσωπείες, κυρίως την Επιτροπή Ανάπτυξης), μέσω ενημερωτικών 
σημειωμάτων, φόρουμ συζήτησης, εργαστηρίων με ανεξάρτητους εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και προφορικές ενημερώσεις. 

Κατόπιν αιτήματός τους, οι πρόεδροι και οι εισηγητές λαμβάνουν υποστηρικτικό 
υλικό, έγγραφα αναφοράς και σχέδια εγγράφων. Επίσης, παρέχεται υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την οργάνωση των επισκέψεων των αντιπροσωπειών σε τρίτες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών παρατήρησης εκλογών, καθώς και για 
την προετοιμασία των ακροάσεων. 

Επιπλέον, το Θεματικό Τμήμα συμβάλλει στην κάλυψη της ανάγκης παροχής 
πρόσθετων πληροφοριών και αναλύσεων με την εξωτερική ανάθεση μελετών, 
κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών (βλ. παράρτημα V).

Όλες οι δημοσιευμένες εσωτερικές μελέτες και η εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται 
από εξωτερικούς συνεργάτες (μελέτες, ενημερώσεις και σημειώματα) είναι 
διαθέσιμες σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο 
προσωπικό του στη διεύθυνση http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 
Οι εξωτερικές μελέτες είναι διαθέσιμες και στο ευρύ κοινό στη διεύθυνση 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EL .

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EL
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Ενημερωτικό δελτίο 2

Εξουσίες και ευθύνες: Εισαγωγή 

Όπως τα περισσότερα κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις 
θεμελιώδεις εξουσίες: νομοθετική, δημοσιονομική και εποπτική. Οι 20 μόνιμες 
επιτροπές, ως ειδικευμένα όργανα, εξετάζουν ζητήματα που εμπίπτουν στον τομέα 
της αρμοδιότητάς τους και παρουσιάζουν τη θέση τους με τη μορφή εκθέσεων που 
συνήθως περιλαμβάνουν σχέδια ψηφίσματος, τα οποία, με τη σειρά τους, 
υποβάλλονται στην Ολομέλεια για να λάβουν την τελική έγκρισή της. Ένα ψήφισμα 
καθίσταται επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνον όταν λάβει αυτήν 
την τελική έγκριση της Ολομέλειας. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης ασχολείται με τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο, ζήτημα που βρισκόταν ανέκαθεν στις πρώτες θέσεις του 
πολιτικού, διπλωματικού και εμπορικού προγράμματος δράσης της Ευρώπης. Η 
επιτροπή εργάζεται ενεργά για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας 
του ΟΗΕ, καθώς θεωρεί ότι αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την εξάλειψη της 
φτώχειας στον κόσμο. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης αποτελεί τον βασικό φορέα του Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την προώθηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ενωσιακής πολιτικής 
για την ανάπτυξη και τη συνεργασία, κυρίως μέσω: 

(α) της διενέργειας πολιτικού διαλόγου με τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε διμερές 
επίπεδο αλλά και στους κόλπους των σχετικών διεθνών οργανισμών και 
διακοινοβουλευτικών φόρουμ, 

(β) της παροχής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και της σύναψης συμφωνιών 
συνεργασίας με αυτές, 

(γ) της προώθησης των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Επιπροσθέτως, η επιτροπή διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την ανάπτυξη και 
την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της από την Αφρική, 
την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ), παρακολουθώντας στενά την εφαρμογή 
της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (συμφωνία του Κοτονού) και ιδίως το έργο 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
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Ενημερωτικό δελτίο 3
Το πλαίσιο ρύθμισης της κοινοτικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας

Ένας από τους βασικούς ρόλους της Επιτροπής Ανάπτυξης, όπως και άλλων 
επιτροπών, αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της αρμοδιότητάς 
της.
Η νομική βάση της νομοθεσίας στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής βρίσκεται 
στα άρθρα 208-211 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), στα οποία προβλέπεται ότι η νομοθεσία αυτή αποφασίζεται σύμφωνα με τη 
«συνήθη νομοθετική διαδικασία», δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο των Υπουργών εγκρίνουν από κοινού τη νομοθεσία, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η νομοθετική πρόταση 
υποβάλλεται στο Συμβούλιο ταυτόχρονα με την υποβολή της στο Κοινοβούλιο. Το 
νομοθετικό κείμενο εγκρίνεται μόνον εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επί καθεμιάς εκ των τροπολογιών. Μόνο τότε 
θεσπίζεται νέα «ευρωπαϊκή νομοθεσία». 
Η συμφωνία αυτή μπορεί να επιτευχθεί κατά την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη 
ανάγνωση. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δεν θεσπίζεται νομοθεσία. 

Από το 2007, ο βασικός κανονισμός που διέπει τη δράση της ΕΕ στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας είναι το λεγόμενο Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(ΜΑΣ).

Το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου οργανώνεται ως εξής: 

- Η Επιτροπή υποβάλλει μια νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο· η «αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή» καλείται να εκπονήσει μια έκθεση και διορίζει έναν 
«εισηγητή» (δηλαδή, ένα μέλος της επιτροπής, στο οποίο ανατίθεται το έργο της 
σύνταξης της έκθεσης της επιτροπής). Μπορεί επίσης να ζητηθεί από μία ή και 
περισσότερες επιτροπές να υποβάλουν γνωμοδότηση στην αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή. 

- Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή εξετάζει το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή, μαζί 
με τις τροπολογίες που υποβάλλουν άλλοι βουλευτές και τις γνωμοδοτήσεις που 
διαβιβάζουν οι άλλες επιτροπές και εγκρίνει μια τελική έκθεση. 

- Οι πολιτικές ομάδες εξετάζουν την έκθεση και αποφασίζουν ποιες πρόσθετες 
τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν στην Ολομέλεια 

- Τέλος, το ψήφισμα που περιέχεται στην έκθεση συζητείται και εγκρίνεται στη 
σύνοδο της Ολομέλειας. Καθίσταται, έτσι, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Συνήθως, το ψήφισμα περιέχει προτάσεις, υπό τη μορφή τροπολογιών, για την 
τροποποίηση της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής. 
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Στο πλαίσιο του ΜΑΣ περιλαμβάνονται διάφορα προγράμματα, τα οποία εμπίπτουν 
σε δύο γενικές κατηγορίες:

Θεματικά προγράμματα: καλύπτουν δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως τα προγράμματα συγχρηματοδότησης με 
ευρωπαϊκές ΜΚΟ, η παροχή βοήθειας για κοινωνικούς τομείς όπως η υγεία και η 
εκπαίδευση, δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας ή μέτρα για 
την επισιτιστική ασφάλεια. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσω εγγράφων 
θεματικής στρατηγικής, τα οποία υπόκεινται στον δημοκρατικό έλεγχο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γεωγραφικά προγράμματα: διέπουν δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας με 
συγκεκριμένες χώρες και περιοχές του κόσμου –την Ασία, τη Λατινική Αμερική, τη 
Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσω των 
εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και των εγγράφων στρατηγικής ανά περιφέρεια, τα 
οποία υπόκεινται στον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεδομένου ότι το ΜΑΣ λήγει τον Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή κατέθεσε τον 
Δεκέμβριο του 2011 πρόταση για νέο μέσο, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και να 
εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Τα γεωγραφικά προγράμματα του ΜΑΣ δεν ισχύουν για τις 78 χώρες της Αφρικής, 
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που συνθέτουν την ομάδα ΑΚΕ. Η συνεργασία με 
τις χώρες ΑΚΕ βασίζεται σε πράξεις εκτός της κοινοτικής δομής, κυρίως στη 
συμφωνία του Κοτονού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των αντίστοιχων 
αναπτυσσόμενων χωρών (βλ. ειδικό ενημερωτικό δελτίο), η δε χρηματοδότηση 
προέρχεται από το διακυβερνητικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 

Η συμφωνία του Κοτονού ως πρωτογενές δίκαιο αποτελεί μέρος του ρυθμιστικού 
πλαισίου. Η συμφωνία, καθώς και οι μετέπειτα αναθεωρήσεις της, χρειάζονται την 
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διαδικασία έγκρισης). Το Κοινοβούλιο δεν 
συμμετέχει στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών, αλλά μπορεί να εκφράσει τις 
απόψεις του μέσω ψηφισμάτων.

Έλεγχος του Κοινοβουλίου στα έγγραφα στρατηγικής και την εφαρμογή

Μετά την έγκριση του ΜΑΣ, το Κοινοβούλιο άρχισε να ασκεί ισχυρότερες εξουσίες 
ελέγχου όσον αφορά τα έγγραφα στρατηγικής που καθοδηγούν την εφαρμογή της 
αναπτυξιακής νομοθεσίας της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις εκτελεστικές 
πράξεις (γνωστός και ως κανονισμός «επιτροπολογίας»)1, το Κοινοβούλιο μπορεί να 
υποδεικνύει περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή φαίνεται να υπερβαίνει την 
εκχωρηθείσα σε αυτήν εξουσία βάσει νομοθεσίας μέσω ψηφίσματος εγκριθέντος 
                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με το εγκριθέν από την 

επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση 
μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (PE-CONS 00057/2011 – C7-
0377/2011 – 2009/0060A(COD))
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στην Ολομέλεια. Επιπλέον, έχει καθιερωθεί ο διάλογος για τον δημοκρατικό έλεγχο 
με την Επιτροπή, στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο 
να διατυπώνει σχόλια σχετικά με όλα τα πολιτικά και νομικά θέματα που σχετίζονται 
με τα έγγραφα στρατηγικής.

Πέραν αυτών των εξουσιών ελέγχου, το Κοινοβούλιο μπορεί βεβαίως να προσφύγει 
στο Δικαστήριο προκειμένου να ακυρώσει μια απόφαση η οποία φαίνεται να 
υπερβαίνει την εκχωρηθείσα στην Επιτροπή εξουσία.

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
ακόμα ισχυρότερες εξουσίες ελέγχου. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι τα έγγραφα 
προγραμματισμού εντάσσονται στις «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει στο Κοινοβούλιο δικαίωμα αρνησικυρίας στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, αυτό δεν έχει συμφωνηθεί με το 
Συμβούλιο και, ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο δεν δύναται να ασκήσει βέτο.
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Ενημερωτικό δελτίο 4

Δημοσιονομικές και εποπτικές εξουσίες 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά τον 
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και συμβάλλει σε αυτόν μέσω της υποβολής 
τροπολογιών στις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Βάσει της διαδικασίας του προϋπολογισμού που ορίζεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις 
σχετικά με όλες τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του 
προϋπολογισμού για την αναπτυξιακή συνεργασία. Στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου, η 
Επιτροπή Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για εκείνα τα τμήματα του προϋπολογισμού 
που αφορούν την ανάπτυξη και τις σχέσεις με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής 
και του Ειρηνικού (τίτλος 21), και την ανθρωπιστική βοήθεια (τίτλος 23). Η Επιτροπή 
Ανάπτυξης παρακολουθεί επίσης τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν την 
Ασία και τη Λατινική Αμερική, καθώς και τον μεσογειακό χώρο και τον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης (τίτλος 19). Ελέγχει τον προϋπολογισμό 
σε ό,τι αφορά το εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες (τίτλος 20) και, τέλος, 
παρακολουθεί στενά τον διοικητικό προϋπολογισμό των τμημάτων της Επιτροπής 
που ασχολούνται με την αναπτυξιακή συνεργασία.

Για την Επιτροπή Ανάπτυξης, η διαδικασία του προϋπολογισμού αρχίζει την άνοιξη 
κάθε έτους όταν εγκρίνει τη θέση της σχετικά με την ετήσια στρατηγική πολιτικής 
της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συμμετέχει στην προετοιμασία της θέσης του 
Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Τον Σεπτέμβριο, η επιτροπή ψηφίζει τις 
τροπολογίες της επί της θέσης του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του επόμενου 
έτους. Τα μέλη, ιδίως ο εισηγητής επί του προϋπολογισμού, διαπραγματεύονται τις 
τροπολογίες της Επιτροπής Ανάπτυξης με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και στο 
πλαίσιο των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Τον Οκτώβριο, η θέση του 
Κοινοβουλίου καθορίζεται στην Ολομέλεια. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας συνδιαλλαγής μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου μέχρι την επίτευξη κοινής συμφωνίας και την έγκρισή της από αμφότερα 
τα θεσμικά όργανα. Στο Κοινοβούλιο, αυτό επιτυγχάνεται με ψηφοφορία στην 
Ολομέλεια για το κείμενο της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό στο τέλος του 
έτους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή του προϋπολογισμού από τον 
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η επιτροπή –υπό την καθοδήγηση του 
εισηγητή της– παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την Επιτροπή 
και μεριμνά ώστε τα χρήματα να διατίθενται όπως έχει συμφωνηθεί με το 
Κοινοβούλιο. 

Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, το Κοινοβούλιο εξετάζει τον τρόπο 
με τον οποίο η Επιτροπή υλοποίησε τον προϋπολογισμό κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος. Το Κοινοβούλιο, μετά από εξέταση των ετήσιων λογαριασμών, της 
δημοσιονομικής κατάστασης και της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τα 
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αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, καθώς και της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, εκχωρεί ή αρνείται να εκχωρήσει απαλλαγή σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού από την Επιτροπή. Η διαδικασία της απαλλαγής καλύπτει και την 
εκτέλεση για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ταμεία που χρηματοδοτούνται 
απευθείας από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ του Κοτονού και των οποίων την εκτέλεση 
ασκεί η Επιτροπή –βλ. ενημερωτικό δελτίο 3). Η διαδικασία της απαλλαγής γίνεται 
υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Οι νομοθετικές 
επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανάπτυξης, υποβάλλουν 
γνωμοδοτήσεις. 

Το 2010, η συνολική αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ (δηλαδή, η επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια που διανέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ανήλθε σε 9,8 
δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιό της διατέθηκε στην εκπαίδευση, στην 
υγεία, στη διακυβέρνηση και σε άλλες κοινωνικές υποδομές (35%), στις μεταφορές, 
στις επικοινωνίες, στην ενέργεια και σε άλλες υποδομές (12%) και στην 
ανθρωπιστική βοήθεια (13%).

Λίγο λιγότερο από το μισό του συνολικού ποσού προέρχεται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Το υπόλοιπο ποσό χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Παρότι 
το ΕΤΑ ελέγχεται από την επιτροπή (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
απαλλαγής), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την εξουσία να επηρεάζει τις 
δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΑ, το οποίο χρηματοδοτείται απευθείας από τα κράτη 
μέλη και δεν εντάσσεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Ωστόσο, για τα κονδύλια εντός του προϋπολογισμού, τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης συνέβαλαν ενεργά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ 
για τα έτη 2007-2013, το οποίο θέτει ανώτατα όρια δαπανών για κάθε κατηγορία 
δαπανών για τα επόμενα επτά έτη. 

Εποπτικές εξουσίες

Μια πολύ σημαντική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μόνιμων 
επιτροπών του είναι η άσκηση της εποπτείας της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ορισμένων πτυχών του έργου του Συμβουλίου της 
ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Οι επιτροπές ασκούν τη λειτουργία αυτή με διάφορους τρόπους: 

- Ακροάσεις των Επιτρόπων: στην αρχή κάθε θητείας της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει ακροάσεις για τους διορισμένους 
Επιτρόπους, προτού η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου εγκρίνει το σύνολο του 
σώματος των μελών της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων αυτών, 
οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν να θέσουν ερωτήσεις στους προτεινόμενους 
υποψήφιους Επιτρόπους σχετικά με τον μελλοντικό τους ρόλο, το πρόγραμμα, 
το όραμά τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα κ.λπ. Μετά τις ακροάσεις, οι 
επιτροπές εγκρίνουν τις θέσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα κάθε 
υποψηφίου. Στις αρχές του 2010 η Επιτροπή Ανάπτυξης οργάνωσε ακρόαση 
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των αρμόδιων Επιτρόπων για την αναπτυξιακή συνεργασία, Andris Piebalgs 
και την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία, Kristalina 
Georgieva. Η κ. Georgieva ήταν η δεύτερη υποψήφια για τη θέση της, καθώς 
η επιτροπή δεν ενέκρινε τον πρώτο υποψήφιο.

- Συναντήσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου: η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ 
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine 
Ashton, καλείται μία φορά τον χρόνο στην επιτροπή υπό την ιδιότητά της ως 
Προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο επίσης 
ασχολείται με αναπτυξιακά θέματα. Επιπλέον, ο αρμόδιος υπουργός του 
κράτους μέλους που κατέχει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου 
Υπουργών της ΕΕ καλείται να μιλήσει ενώπιον της επιτροπής για 
συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η ανθρωπιστική βοήθεια.

- Συναντήσεις με Επιτρόπους: οι δύο Επίτροποι που είναι αρμόδιοι για την 
αναπτυξιακή συνεργασία και για την ανθρωπιστική βοήθεια καλούνται 
τακτικά να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

- Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή: οι βουλευτές του ΕΚ 
μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις προς τα δύο άλλα θεσμικά όργανα κατά 
τις συνόδους της Ολομέλειας καθώς επίσης και κατά τις συνεδριάσεις των 
επιτροπών. 

- Ακροάσεις εμπειρογνωμόνων: η επιτροπή διοργανώνει τακτικά δημόσιες 
ακροάσεις, συνήθως για τα ζητήματα που αφορούν οι υπό κατάρτιση εκθέσεις 
(βλ. παράρτημα IV). 

Ενημερωτικό δελτίο 5

Προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι μια από τις τρεις επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που ασχολούνται με τις εξωτερικές σχέσεις, μαζί με την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. 

Το 2006, στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής δράσης, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενέκριναν το «ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου». Το μέσο αυτό αποσκοπεί συγκεκριμένα στην ενίσχυση του σεβασμού για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, στην προώθηση και 
εδραίωση της δημοκρατίας, στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη βελτίωση της 
αξιοπιστίας των εκλογικών διαδικασιών. 

Συζητήσεις και ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
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Οι πολιτικές ομάδες ζητούν ανά τακτά διαστήματα από τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με επείγουσες 
περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου. Οι συζητήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα το απόγευμα της Πέμπτης 
στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Συνήθως 
διεξάγονται τρεις συζητήσεις, σχετικά με τρεις διαφορετικές περιπτώσεις παραβίασης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αντίστοιχες προτάσεις ψηφίσματος τίθενται σε 
ψηφοφορία ευθύς μετά το τέλος των συζητήσεων. 

Αντιπροσωπείες και αποστολές παρατήρησης των εκλογών

Η Επιτροπή Ανάπτυξης δύναται να αποστέλλει δικές της αντιπροσωπείες σε μέρη 
ειδικού ενδιαφέροντος. Οι αντιπροσωπείες αυτές μπορούν να μεταβαίνουν σε 
διάφορες χώρες, οι οποίες, κατά κανόνα, συνδέονται με το έργο της επιτροπής για την 
αναπτυξιακή πολιτική και την ανθρωπιστική βοήθεια. Τα μέλη της επιτροπής ενίοτε 
συμμετέχουν σε ad hoc αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες συνήθως παρίστανται σε διεθνή συνέδρια ή 
λειτουργούν ως παρατηρητές εκλογών. Οι αντιπροσωπείες αυτές υποβάλλουν 
εκθέσεις στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι αποστολές παρατήρησης των εκλογών συμβάλλουν ενεργά στη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού στα αναπτυσσόμενα κράτη και σε άλλες χώρες. Το κύρος και η 
σημασία της διεθνούς παρατήρησης των εκλογών για τη στήριξη της διαμόρφωσης 
και της εμπέδωσης δημοκρατικών συστημάτων αυξάνεται διαρκώς.

Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες έχουν συμβάλει 
αποτελεσματικά στις προσπάθειες διεθνούς παρατήρησης των εκλογών, 
συνεργάζονται στενά με τις αποστολές παρατήρησης εκλογών της ΕΕ. Όταν 
διοργανώνονται κοινές διεθνείς αποστολές σε συνεργασία με το γραφείο των 
δημοκρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, το κύρος και η πολιτική εμπειρία των βουλευτών 
συμπληρώνουν τις ικανότητες μακροπρόθεσμης παρατήρησης των εκλογικών 
εμπειρογνωμόνων. 

Το 2010 και το 2011, η Επιτροπή Ανάπτυξης συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες 
παρατήρησης εκλογών, για παράδειγμα, στο Κονγκό, στη Νικαράγουα, στην 
Τανζανία, στο Τόγκο και στην Ουγκάντα.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ και το Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ

Πρόκειται για δύο ειδικά μέσα που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προκειμένου να προωθήσει την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Βραβείο Ζαχάρωφ: το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 1985· εκείνη την περίοδο, ο 
διάσημος ρώσος αντιφρονών Αντρέι Ζαχάρωφ βρισκόταν ακόμη σε εσωτερική 
εξορία στο Γκόρκι, όπου είχε σταλεί από τις αρχές της τότε ΕΣΣΔ. Το Βραβείο 
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Ζαχάρωφ απονέμεται κάθε χρόνο σε αναγνώριση μιας πράξης ή ενός επιτεύγματος 
που σχετίζεται με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και 
της ελευθερίας της σκέψης. Πρόκειται για ένα βραβείο υψηλού κύρους, το οποίο 
απονέμεται σε εξαιρετικούς ανθρώπους ή ενώσεις ή ομάδες ανθρώπων (όπως η 
ομάδα των βραβευθέντων εκπροσώπων της «Αραβικής Άνοιξης» που έλαβε το 
βραβείο το 2011), που μάχονται κατά της μισαλλοδοξίας, του φανατισμού και της 
καταπίεσης. 

Τη διαδικασία του βραβείου Ζαχάρωφ, που αποκορυφώνεται στην επίσημη τελετή 
απονομής τον Δεκέμβριο στο Στρασβούργο, χειρίζονται από κοινού η Υποεπιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία κατέχει τον βασικό ρόλο, και οι Επιτροπές 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης. 

Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ: το Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ δημιουργήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011 προκειμένου να ενισχύσει την παγκόσμια προβολή 
του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της σκέψης. 
Σκοπός του Δικτύου Βραβείου Ζαχάρωφ είναι να συγκεντρώσει παλαιότερους και 
σημερινούς νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ, καθώς και ακτιβιστές στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν 
ένα λειτουργικό δίκτυο. Στο πλαίσιο του Δικτύου Βραβείου Ζαχάρωφ, 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011 στις Βρυξέλλες μια υψηλού επιπέδου 
διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Ενημερωτικό δελτίο 6

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ 

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (ΚΣΙΕ) 
δημιουργήθηκε από την κοινή επιθυμία συνάντησης των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας –των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– και 
των εκλεγμένων αντιπροσώπων των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού. 

Είναι ο μοναδικός θεσμός αυτού του είδους σε ολόκληρο τον κόσμο, η μοναδική 
διεθνής συνέλευση όπου συνεδριάζουν τακτικά οι αντιπρόσωποι διαφόρων χωρών με 
στόχο την προώθηση της αλληλεξάρτησης Βορρά-Νότου.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ είναι ένα 
δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό θεσμικό όργανο, που στόχο έχει την προώθηση και 
την προάσπιση δημοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί το 
δικαίωμα του κάθε λαού να επιλέγει τους δικούς του αναπτυξιακούς στόχους και τους 
τρόπους επίτευξής τους.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης δημιουργήθηκε από τη 
συμφωνία του Κοτονού (άρθρο 17), όπου περιγράφεται ο ρόλος της ως ακολούθως: 
«– προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων,
– προώθηση της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των λαών των κρατών ΑΚΕ και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα 
αναπτυξιακά ζητήματα, 

– συζήτηση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, 
– έκδοση ψηφισμάτων και υποβολή συστάσεων στο Συμβούλιο των Υπουργών για 

την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.»

Η Συνέλευση διαδραματίζει, επίσης, ένα μοναδικό ρόλο άσκησης κοινοβουλευτικού 
ελέγχου επί των άλλων θεσμικών οργάνων, διεξάγοντας επίσημες συνεδριάσεις για 
την «Ώρα των ερωτήσεων» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του 
Συμβουλίου ΑΚΕ και της ΕΕ σε κάθε σύνοδο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υποχρεούται να παρουσιάζει έκθεση σχετικά με τη δράση που ανέλαβε για να δώσει 
συνέχεια στα προηγούμενα ψηφίσματα της ΚΣΙΕ.

Η ΚΣΙΕ έχει επίσης αποκτήσει σημαντικές εποπτικές εξουσίες επί των εγγράφων που 
εφαρμόζουν την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ (ήτοι των εγγράφων στρατηγικής 
ανά χώρα και ανά περιφέρεια και των εγγράφων θεματικής στρατηγικής) για τις 
περιφέρειες και τις χώρες ΑΚΕ, διασφαλίζοντας τη διεξαγωγή κατάλληλης 
κοινοβουλευτικής συζήτησης και ανάλυσης των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων 
δαπανών του ΕΤΑ στο πλαίσιο της ομάδας χωρών ΑΚΕ.
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Σύνθεση και μέθοδοι εργασίας

Οι αντιπρόσωποι των 78 χωρών ΑΚΕ πρέπει να είναι μέλη κοινοβουλίων ή 
τουλάχιστον αντιπρόσωποι διορισμένοι από το κοινοβούλιο κάθε κράτους ΑΚΕ. Οι 
αντιπρόσωποι που δεν είναι μέλη κοινοβουλίων πρέπει να διαπιστεύονται κατά την 
έναρξη κάθε συνόδου. 

Δύο φορές τον χρόνο συναντώνται με τους 78 ομολόγους τους από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε μια σύνοδο της Ολομέλειας που διαρκεί μία εβδομάδα: τη μία φορά 
συνεδριάζουν σε μια χώρα ΑΚΕ και την άλλη στη χώρα της ΕΕ που ασκεί την 
Προεδρία της ΕΕ. Το θεσμικό αυτό όργανο λειτουργεί βάσει κοινών, δημοκρατικών 
κανόνων, οι οποίοι ορίζονται στον Κανονισμό του.

Τις εργασίες διευθύνουν δύο συμπρόεδροι, που εκλέγονται από τη Συνέλευση. ο ένας 
προέρχεται από χώρα ΑΚΕ και ο άλλος από χώρα της ΕΕ. Είκοσι τέσσερις 
αντιπρόεδροι (12 από την ΕΕ και 12 από την ομάδα ΑΚΕ), οι οποίοι επίσης 
εκλέγονται από τη Συνέλευση, συνθέτουν το προεδρείο της μαζί με τους δύο 
συμπροέδρους. Το προεδρείο συνεδριάζει συνήθως τέσσερις φορές τον χρόνο, 
προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχεια των εργασιών της Συνέλευσης και να 
προετοιμάσει νέες πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν κυρίως την ενίσχυση και τη 
βελτίωση της συνεργασίας. Εξετάζει, επίσης, επίκαιρα πολιτικά ζητήματα και 
εγκρίνει θέσεις σχετικά με υποθέσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 
προεδρείο της ΚΣΙΕ αποστέλλει επίσης διερευνητικές αποστολές σε χώρες ΑΚΕ ή σε 
χώρες της ΕΕ, δημοσιεύει εκθέσεις και διοργανώνει αποστολές παρατήρησης 
εκλογών.

Το 2003 συγκροτήθηκαν τρεις μόνιμες επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές καταρτίζουν 
ουσιαστικές προτάσεις, που στη συνέχεια τίθενται σε ψηφοφορία στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης. Οι επιτροπές αυτές είναι οι εξής:
• Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων
• Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου
• Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος.

Το 2008 η ΚΣΙΕ άρχισε να διεξάγει περιφερειακές συνεδριάσεις. Το 2010 η ΚΣΙΕ 
διεξήγαγε στις Σεϋχέλλες περιφερειακή συνεδρίαση για την περιοχή της ανατολικής 
Αφρικής και το 2011 στο Καμερούν για την περιοχή της κεντρικής Αφρικής. Κάθε 
περιφερειακή συνεδρίαση ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε 
εξέλιξη σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με σκοπό τη 
ρύθμιση του εμπορίου της ΕΕ στην εν λόγω περιοχή και, επίσης, διεξάγεται 
συζήτηση για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για τις χώρες της περιοχής και την ΕΕ. 

Πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης 
Εκπροσώπησης

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης έχει συμβάλει ενεργά στην 
εφαρμογή και την ενίσχυση διαδοχικών συμβάσεων ΑΚΕ-ΕΕ και έχει υποβάλει 
πολυάριθμες προτάσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς:
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 προώθηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ενίσχυση του ρόλου των 
κοινοβουλίων στις χώρες ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης 
εκλογών· 

 αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία, ιδίως 
μέσω της εκπαίδευσης·

 ενίσχυση της δέσμευσης για τον σεβασμό και την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

 ένταξη της περιβαλλοντικής πολιτικής σε αναπτυξιακά προγράμματα, 
ειδικότερα σχετικά με τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος στις 
περιφέρειες ΑΚΕ·

 προώθηση του εμπορίου ως εργαλείου για την ανάπτυξη, ιδίως μέσω των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης που προβλέπονται στη συμφωνία 
του Κοτονού·

 κατάρτιση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και μικροέργων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινοτήτων·

 καταπολέμηση επιδημιών και ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και υγιεινής·

 σύγκληση ετήσιων συναντήσεων μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων·

 στενότερη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
ασχολούνται με την ανάπτυξη·

 παροχή βοήθειας στις χρεωμένες χώρες που ακολουθούν πολιτικές 
διαρθρωτικής προσαρμογής, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την παροχή 
υπηρεσιών πρώτης ανάγκης·

 επιτάχυνση των διαδικασιών παροχής βοήθειας και αύξηση των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες.

Μια γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικουρεί τα μέλη της ΕΕ στην 
ΚΣΙΕ καθώς και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και τη Νότια Αφρική. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/
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Ενημερωτικό δελτίο 7

Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας: η παγκόσμια δέσμευσή μας

Η διακήρυξη της χιλιετίας εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 από 189 παγκόσμιους 
ηγέτες που δεσμεύτηκαν να «απαλλάξουν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα 
παιδιά από τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες της ακραίας φτώχειας» έως το 2015. 
Για τον σκοπό αυτόν, τέθηκαν οκτώ αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ):

1. εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
2. επίτευξη της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
3. προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών
4. μείωση της παιδικής θνησιμότητας
5. βελτίωση της μητρικής υγείας
6. καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών
7. εξασφάλιση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος
8. δημιουργία μιας παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη

Το 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης 
για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Στο κείμενο τονιζόταν ότι η μείωση 
της φτώχειας μέσω της επίτευξης των ΑΣΧ και της διακήρυξης της χιλιετίας πρέπει 
να αναγνωριστεί ξεκάθαρα ως το γενικό πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς σε όλες τις σχετικές πολιτικές και 
νομοθετικές προτάσεις. 

Στις 15 Ιουνίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την 
πρόοδο ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ): 
ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού 
επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2010. Στο ψήφισμα αυτό διατυπώθηκαν 
ορισμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ ενόψει της συνόδου κορυφής. 
Αναγνώρισε ότι η επίτευξη και των οκτώ ΑΣΧ απέχει πολύ και ζήτησε από τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν μια ηγετική, φιλόδοξη και ενιαία θέση για την επίτευξη των 
ΑΣΧ πριν από την προθεσμία του 2015.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του ψηφίσματος του 2010 ήταν η ανάγκη εξεύρεσης 
καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου ενός παγκόσμιου 
φόρου επί των συναλλαγματικών συναλλαγών και των συναλλαγών παραγώγων για 
τη χρηματοδότηση παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ΑΣΧ·
η λήψη αυστηρότερων μέτρων για τους φορολογικούς παραδείσους, τη φοροδιαφυγή 
και την παράνομη εκροή κεφαλαίων καθώς και η συστηματική δημοσιοποίηση των 
αποκομιζόμενων κερδών και των φόρων που καταβάλλονται από τις εταιρείες· η 
μείωση του κόστους των εμβασμάτων που αποστέλλουν οι διακινούμενοι 
εργαζόμενοι στις χώρες καταγωγής τους και η ελάφρυνση του άχθους που βαρύνει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένου άτοκου χρεοστασίου για την 
αποπληρωμή χρεών έως το 2015 για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία Make Poverty 
History (Ας κάνουμε τη φτώχεια παρελθόν) το 2005 και στη σύνοδο κορυφής του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2010 για την αναθεώρηση των ΑΣΧ. 
Διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στο να συμπεριληφθεί η «επισιτιστική 
διευκόλυνση» –η απάντηση της ΕΕ, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, στην κρίση 
των τιμών των τροφίμων του 2008– στο καταστατικό σχεδόν σε χρόνο ρεκόρ 

Οι βουλευτές του ΕΚ έχουν επανειλημμένα εγκωμιάσει τα κράτη μέλη που έχουν ήδη 
επιτύχει ή και υπερβεί τον στόχο που συνδέεται με τον ΑΣΧ 8 για διάθεση του 0,7% 
του ΑΕΕ ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ επεσήμαναν και την ανησυχητική 
τάση άλλων χωρών να μειώνουν σταδιακά τα επίπεδα της βοήθειας, καθώς και να 
αθετούν προηγούμενες δεσμεύσεις όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. 

Πράγματι, η ΕΕ συνολικά δεν κατόρθωσε να επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο της για 
διάθεση του 0,56% του ΑΕΕ ως βοήθεια έως το 2010 και θα αντιμετωπίσει δυσκολίες 
για την επίτευξη του 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές στις επιδόσεις των κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτόν, η επιτροπή καλεί 
τακτικά τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να καθυστερούν να δεσμευτούν επί ενός 
σαφούς χρονοδιαγράμματος με προθεσμίες για την επίτευξη του στόχου του 0,7% 
έως το 2015.

Ωστόσο, η επιτροπή συχνά επισημαίνει ότι δεν θα επιτύχουμε τη μείωση της 
φτώχειας και της πείνας στο ήμισυ έως το 2015, την παροχή δωρεάν παιδείας σε 
όλους και τη βελτίωση της πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες, εάν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να εξακολουθήσουν να δαπανούν τέσσερις φορές 
περισσότερα χρήματα για την αποπληρωμή των χρεών από ό,τι για την παροχή 
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Προτεραιότητα στην υγεία και την εκπαίδευση, δύο βασικοί τομείς των ΑΣΧ

Ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που συχνά απασχολούν την Επιτροπή Ανάπτυξης, 
ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην υγεία και την εκπαίδευση. Η καταπολέμηση των 
νόσων που σχετίζονται με τη φτώχεια - του HIV/Aids, της φυματίωσης και της 
ελονοσίας - αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα καταστροφικά 
αποτελέσματα του HIV/Aids υπονομεύουν ό,τι έχει επιτευχθεί χάρη στην 
αναπτυξιακή πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Η Επιτροπή Ανάπτυξης στήριξε, για τον 
λόγο αυτόν, τη σύσταση ενός παγκόσμιου ταμείου για την καταπολέμηση των εν 
λόγω ασθενειών και αύξησε σημαντικά την κοινοτική συνεισφορά στο ταμείο. Οι 
βουλευτές του ΕΚ έχουν επανειλημμένως επισημάνει ότι η καλύτερη πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και στην περίθαλψη θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση 
τόσο του HIV/Aids όσο και της φτώχειας. Τονίζουν ότι η πρόληψη, η περίθαλψη και 
η θεραπεία βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης. Χρειάζεται μια συντονισμένη 
προσέγγιση μεταξύ των πολιτικών για τη συνεργασία, την έρευνα και την υγεία, 
προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι ασθένειες αυτές. Πρέπει, 
επίσης, να βελτιωθούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στις αναπτυσσόμενες
χώρες. 
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Εκτός από το πρόβλημα που δημιουργεί το κόστος των φαρμάκων, για πολλές 
ασθένειες δεν υπάρχει κατάλληλη θεραπεία. Μόλις το 10% της ερευνητικής 
δραστηριότητας αφορά τις ασθένειες από τις οποίες πάσχει το 90% των ασθενών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι βουλευτές του ΕΚ τονίζουν συχνά ότι, όταν η αγορά αδυνατεί 
να εξεύρει λύσεις, πρέπει να τονώνεται η κρατική έρευνα και να παρέχονται κίνητρα 
ώστε να ενθαρρύνεται ο ιδιωτικός τομέας να επενδύει στους τομείς αυτούς. Οι 
βουλευτές του ΕΚ υπογραμμίζουν, επίσης, ότι πρέπει να γίνουν φθηνότερα κάποια 
βασικά φάρμακα, γεγονός που θα σήμαινε την παραγωγή τους σε τοπικό επίπεδο, και 
τονίζουν το δικαίωμα των χωρών του ΠΟΕ να χρησιμοποιούν την ευελιξία που 
προσφέρουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου για 
την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε 
φάρμακα. 

Η αναπαραγωγική υγεία, θεμελιώδες αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, κατείχε 
σημαντική θέση στην ημερήσια διάταξη κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική 
περίοδο. Οι αναπηρίες και οι παραμελημένες νόσοι είναι επίσης ζητήματα που 
απασχολούν ιδιαίτερα τους βουλευτές του ΕΚ. 

Οι βουλευτές του ΕΚ πιστεύουν ότι η φτώχεια θα περιοριστεί μόνον εάν αυξηθεί ο 
αριθμός των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε επαρκή εκπαίδευση. Η επιτροπή 
υπογραμμίζει τακτικά τη σημασία της βασικής εκπαίδευσης και έχει ζητήσει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του ΑΣΧ που προβλέπει 
καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το 2015. Σήμερα, περίπου 113 εκατομμύρια 
παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι κορίτσια, ενώ 860 
εκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αναλφάβητοι. 
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Ενημερωτικό δελτίο 8

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι η βοήθεια που έχει σχεδιαστεί για να σώσει ζωές, να 
μετριάσει τα δεινά και να διατηρήσει και να προστατεύσει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια κατά τη διάρκεια καταστάσεων ανάγκης και μετά από αυτές. Διακρίνεται 
από την αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των βασικών 
κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που ενδεχομένως οδήγησαν σε κρίση. Η 
αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές: αμεροληψία, 
απουσία διακρίσεων, ανεξαρτησία και ουδετερότητα. Η ΕΕ ορίζει την ανθρωπιστική 
βοήθεια ως εξής:

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Κοινότητας περιλαμβάνει τη χωρίς διακρίσεις 
ανάληψη δράσεων συνδρομής, αρωγής και προστασίας των πληθυσμών των τρίτων 
χωρών –ιδίως των πλέον ευάλωτων και, κατά προτεραιότητα, των πληθυσμών των 
αναπτυσσομένων χωρών– που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, κρίσεις που 
οφείλονται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως πολέμους και συρράξεις ή 
καταστάσεις και συνθήκες έκτακτης ανάγκης ανάλογες με τις φυσικές ή τις 
ανθρωπογενείς καταστροφές, και τούτο κατά το χρονικό διάστημα που είναι 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών ανθρωπιστικού χαρακτήρα που 
προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις1.

Η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως χρήματα, 
εφοδιασμό, διάθεση προσωπικού, και να προέρχεται από διάφορες πηγές: 
κυβερνήσεις, ΜΚΟ, υπηρεσίες του ΟΗΕ, Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου, τοπικές κοινοτικές ομάδες, δωρεές του κοινού και εμβάσματα από 
κοινότητες της διασποράς.

Ενεργώντας από κοινού με τα 27 κράτη μέλη της, η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο 
χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, καθώς παρέχει περίπου το ήμισυ της 
συνολικής χρηματοδότησης για την άμεση αρωγή των θυμάτων ανθρωπογενών και 
φυσικών καταστροφών. Εκτός από τα προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται τα 
επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, η ανθρωπιστική βοήθεια χρηματοδοτείται επίσης από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) της Επιτροπής, η οποία 
ιδρύθηκε το 1992.

Το 2011, η ΕΕ παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια και κοινωνική προστασία συνολικού 
ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ2, η οποία συμπεριλάμβανε την προσφορά 
ανθρωπιστικής αρωγής σε περίπου 117 εκατομμύρια άτομα σε 91 χώρες εκτός ΕΕ, 
                                               
1 Άρθρο 1 του κανονισμού σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια – κανονισμός 1257/96 του 
Συμβουλίου.
2 Τα στοιχεία στην παρούσα ενότητα βασίζονται στην: Ετήσια έκθεση για τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας, καθώς 
και για την εφαρμογή τους το 2011. COM(2012) 489 τελικό
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καθώς και ταχεία απόκριση σε 18 αιτήματα συνδρομής από τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση αύξησης των αναγκών σε βαθμό που 
υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους, ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού και 
της έκτασης των ανθρωπιστικών κρίσεων, των καταστροφών και των ευάλωτων 
καταστάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο αρχικός προϋπολογισμός της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, ύψους 853 εκατομμυρίων ευρώ, αναθεωρήθηκε αρκετές 
φορές προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες κρίσεις και φυσικές καταστροφές που 
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Για την επιπλέον χρηματοδότηση 
εκταμιεύθηκαν περαιτέρω κεφάλαια, τα οποία αντλήθηκαν από το αποθεματικό 
επείγουσας βοήθειας της ΕΕ, από το 10ο ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης για 
ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, 
από συνεισφορές της ΕΖΕΣ και από τη μεταφορά άλλων κονδυλίων από τον τομέα 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την εξωτερική βοήθεια (τομέας 4).

Από τους συνολικούς πόρους που προσέφερε η ΕΕ το 2011, το 42% κατά προσέγγιση 
εκχωρήθηκε για παρατεταμένες κρίσεις, το 38% για την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών και το 20% για κρίσεις και παρεμβάσεις ad hoc. Το ήμισυ σχεδόν της 
χρηματοδότησης προοριζόταν για τρόφιμα και παρεμβάσεις για τη διατροφή. Η 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης (12%), και το νερό και η 
υγιεινή (14%) αποτελούν άλλους βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Οι ανθρωπιστικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υλοποιούνται μέσω περίπου 200 εταίρων-οργανώσεων αρωγής. Το ήμισυ της 
χρηματοδότησης του 2011 (50%) υλοποιήθηκε από ΜΚΟ, ένα τρίτο περίπου (36%) 
από διαφόρους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και το υπόλοιπο 14% από άλλες 
διεθνείς οργανώσεις. Οι σχέσεις της Επιτροπής με ΜΚΟ διέπονται από συμβάσεις 
πλαισίου εταιρικής σχέσης, ενώ οι σχέσεις της με οργανισμούς του ΟΗΕ διέπονται 
από οικονομικές και διοικητικές συμφωνίες-πλαίσια. Προκειμένου να λάβουν 
χρηματοδότηση για μία ανθρωπιστική δράση, οι οργανώσεις-εταίροι υποβάλλουν 
προτάσεις χρηματοδότησης, οι οποίες κρίνονται βάσει των τεχνικών τους 
πλεονεκτημάτων και των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέσχε στην ανθρωπιστική βοήθεια μια νέα νομική 
βάση1, θεμελιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
βάσει αρχών και απαιτώντας ρητώς τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ και αυτά που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται.
Το βασικό χρηματοδοτικό μέσο που διέπει αυτόν τον τομέα δράσης είναι ο 
κανονισμός για την ανθρωπιστική βοήθεια2, ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος όταν 
αναθεωρήθηκαν οι άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση 
κατά την προετοιμασία για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2007-2013. Το ποσό της βοήθειας που διατέθηκε στο συγκεκριμένο μέσο για την 
περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός για την ανθρωπιστική βοήθεια αυξάνεται τακτικά, προκειμένου να 
                                               
1 Τα μέτρα ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα με το Μέρος V, 
Τίτλος III της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 214 της ΣΛΕΕ) σχετικά με 
τη συνεργασία με τρίτες χώρες και την ανθρωπιστική βοήθεια.
2 Κανονισμός 1257/96 του Συμβουλίου, ΕΕ 163 της 2.7.1996, σ. 1.
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ανταποκριθεί σε νέες κρίσεις ή φυσικές καταστροφές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
χρήση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας, με την αξιοποίηση της 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, η οποία προορίζεται για 
ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, 
και με μεταφορές από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. 

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες θεωρείται κατά παράδοση 
ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ο κύριος ρόλος της 
επιτροπής είναι να ελέγχει την παροχή της κοινοτικής ανθρωπιστικής βοήθειας, να 
μεριμνά ώστε τα κονδύλια του προϋπολογισμού να ανταποκρίνονται στις 
ανθρωπιστικές ανάγκες, αιτούμενη την έγκριση από την Επιτροπή Προϋπολογισμών 
για τη χρήση αποθεματικών όποτε κρίνεται αναγκαίο, και να καθορίζει τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον διεθνή διάλογο σχετικά με τον ρόλο και τα μέσα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Προκειμένου να εκπληρώνει τα εν λόγω καθήκοντα, η 
επιτροπή διορίζει έναν μόνιμο εισηγητή για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε 
δύο έτη.

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, ένα βασικό έγγραφο του 
2007, το οποίο έχουν συνυπογράψει οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου, ορίζει κοινό όραμα, πολιτικούς στόχους και κοινές αρχές για την 
ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ. Αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής, της ευελιξίας, 
της απόδοσης και του επαγγελματισμού της παροχής βοήθειας μέσω του ενισχυμένου 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και των ισχυρότερων δεσμών με διεθνείς εταίρους. Μια 
έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Ανάπτυξης είχε συμβάλει καθοριστικά 
στην επίτευξη αυτής της σημαντικής ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης. Για το 
Κοινοβούλιο, η έγκριση της κοινής αντίληψης δεν αποτελούσε αυτοσκοπό, αλλά την 
έναρξη μιας διαδικασίας η οποία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ και θα διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής της ώστε να συμπεριλάβει την πρόληψη του κινδύνου καταστροφών και 
την ανασυγκρότηση μετά την κρίση.

Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη σε μέρη όπου 
συμβαίνουν καταστροφές και συγκρούσεις, αλλά πρέπει να ενσωματωθεί σε 
μακρόπνοη στρατηγική. Η χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής 
εντείνει την ανάγκη εστίασης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων αντιμετώπισης σε τοπικό επίπεδο και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 
εθνικών στρατηγικών για την αποφυγή νέων ανθρωπιστικών καταστροφών. Ο όρος 
«σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης» αποπειράται να αντιμετωπίσει τη 
γκρίζα ζώνη μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συνηγορεί σθεναρά υπέρ της γεφύρωσης αυτού 
του χάσματος μεταξύ της ανθρωπιστικής δράσης και της ανάπτυξης.
Η απόκριση της ΕΕ στις καταστροφές δεν περιορίζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια 
αλλά παρέχεται και με τα μέσα πολιτικής προστασίας των κρατών μελών. Και τα 27 
κράτη μέλη συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, καθώς 
και η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Συγκεντρώνουν πόρους οι οποίοι μπορούν να 
διατεθούν σε χώρες που πλήττονται από καταστροφές. Η ενίσχυση μπορεί να λάβει 
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τη μορφή βοήθειας σε είδος, ομάδων με εξοπλισμό και αξιοποίησης 
εμπειρογνωμόνων για εκτίμηση και συντονισμό. Η στήριξη της ΕΕ βασίζεται σε 
κυβερνητικούς πόρους και, εάν απαιτείται η παροχή ενίσχυσης σε τρίτες χώρες, 
συνήθως παρέχεται παράλληλα με την ανθρωπιστική βοήθεια.

Όλες οι χώρες του κόσμου μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Εναπόκειται στη χώρα που ζητεί τη βοήθεια η 
αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς. Στην πράξη, τα περισσότερα από τα 
συμμετέχοντα κράτη προσφέρουν βοήθεια δωρεάν ως κίνηση γενναιοδωρίας. 
Επιπλέον, έως και το 50% των δαπανών για τη μεταφορά της βοήθειας μπορεί να 
συγχρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου 
πολιτικής προστασίας. Το 2012, θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την 
ικανότητα της ΕΕ στην αντιμετώπιση καταστροφών.

Η ΕΕ δεν ενεργεί μόνο για την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών. Πέραν της 
αντιμετώπισης καταστροφών, υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για μεγαλύτερη εστίαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα, τη μείωση του κινδύνου 
καταστροφών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων 
προκειμένου να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των καταστροφών, μειώνοντας ως 
εκ τούτου, τις καταστροφικές επιπτώσεις στους θιγόμενους πληθυσμούς και τα μέσα 
βιοπορισμού τους. Η μείωση του κινδύνου καταστροφών και η προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος τυγχάνουν ολοένα μεγαλύτερης προσοχής και ενσωματώνονται 
στις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.

Επίσης, η ΕΕ προωθεί τον σεβασμό και την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συμμετέχει σε μια ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
πλαίσιο του ρόλου του ως σκέλους της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής της 
ΕΕ, επισημαίνει κάθε χρόνο την ανάγκη για αύξηση των επιπέδων χρηματοδότησης 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η επιτροπή επηρεάζει τις 
στρατηγικές αποφάσεις της Επιτροπής και τους τρόπους υλοποίησης και επανεξετάζει 
με κριτικό πνεύμα τις ανθρωπιστικές πτυχές του προγράμματος εργασίας της 
Επιτροπής και της επιχειρησιακής στρατηγικής της ECHO για το επόμενο έτος. Στο 
πλαίσιο του δομημένου διαλόγου, η Επίτροπος Georgieva καλείται αρκετές φορές 
ετησίως να ανταλλάξει απόψεις με την επιτροπή. Διοργανώνονται δημόσιες 
ακροάσεις σχετικά με ανθρωπιστικά θέματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου 
συγκεντρώνονται εξέχοντες εκπρόσωποι του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ανθρωπιστικών ΜΚΟ για να συζητήσουν καίρια 
ανθρωπιστικά ζητήματα.
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Ενημερωτικό δελτίο 9

Συμβολή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ

Το 2005, βάσει των ανησυχητικών αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου 
σχετικά με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (Σεπτέμβριος 2005) 
και κατόπιν πίεσης που άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεσμεύτηκε να επιτύχει τον στόχο της διάθεσης του 0,7% του ΑΕΕ ως επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια έως το 2015. 

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν επί ενός 
χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή επίτευξη του στόχου του 0,7%, με ειδικούς 
δεσμευτικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση 
της προόδου.

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη

Στις 20 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπέγραψαν την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, ένα έγγραφο στο 
οποίο ορίζονται κοινοί στόχοι και αρχές για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ήταν η 
πρώτη φορά που τα τρία θεσμικά όργανα ενέκριναν από κοινού ένα στρατηγικό 
έγγραφο για την αναπτυξιακή πολιτική. Το έγγραφο αυτό, το οποίο εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε ισχύ, αποτυπώνει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει 
αποφασιστικά στην εξάλειψη της φτώχειας και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός 
πιο ειρηνικού και δίκαιου κόσμου. Το έγγραφο καθοδηγεί τις δραστηριότητες της 
Κοινότητας και των κρατών μελών όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία σε όλες 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πνεύμα της συμπληρωματικότητας.

Στο πρώτο μέρος του εγγράφου, με τίτλο «Το αναπτυξιακό όραμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», καθορίζονται κοινοί στόχοι και αρχές για την αναπτυξιακή συνεργασία: 

- η εξάλειψη της φτώχειας ως βασικός και πρωταρχικός στόχος
- οι αρχές της αυτεξουσιότητας και της εταιρικής σχέσης
- η αρχή της συνοχής των πολιτικών 
- η διάθεση περισσότερης και αποτελεσματικότερης βοήθειας 
- η προαγωγή κοινών αξιών, κυρίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των 

φύλων και της χρηστής διακυβέρνησης
- η προαγωγή πραγματικών πολυμερών σχέσεων και εις βάθος πολιτικού διαλόγου
- η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
- η διαρκής δράση για την πρόληψη της αστάθειας των κρατών, συμπεριλαμβανομένης της 

οικοδόμησης ικανοτήτων
- η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
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Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να αυξήσει τη δημοσιονομική βοήθεια στο 
0,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έως το 2015, δεν κατόρθωσε να επιτύχει 
τον κοινό ενδιάμεσο στόχο του 0,56% έως το 2010. Συνεχίζει να θέτει ως 
προτεραιότητα την παροχή στήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις 
χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 

Μια κεντρική πτυχή της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης είναι η συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο της 
αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αλλά αποτελεί και σαφή ηθική αρχή: είναι 
απαράδεκτο ο αντίκτυπος στον τομέα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής να 
περιορίζεται από τις επιδόσεις των άλλων κοινοτικών πολιτικών. Η αρχή αυτή, όπως 
διαφυλάσσεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας, απαιτεί κάθε ευρωπαϊκή 
πολιτική να λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της στους αναπτυξιακούς 
στόχους. Επαναλαμβάνουμε ότι καθοδηγούμαστε από τους ΑΣΧ.

Πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή

Οι στρατηγικές για την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ανάπτυξης, ασχολείται ενεργά με 
τις προτεινόμενες στρατηγικές της ΕΕ για τις διάφορες περιφέρειες ΑΚΕ: την 
Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με έμφαση σε βασικές απαιτήσεις για την 
αειφόρο ανάπτυξη, όπως: 

- προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας
- στήριξη των ασταθών κρατών 
- χρηστή και αποτελεσματική διακυβέρνηση
- προώθηση του εμπορίου 
- ένταξη στην παγκόσμια οικονομία 
- ένταξη στα παγκόσμια συστήματα επικοινωνίας 
- κοινωνική συνοχή

Στο δεύτερο μέρος του εγγράφου, με τίτλο «Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας», καθορίζονται οι τρόποι με τους οποίους η Κοινότητα θα εφαρμόσει το 
ευρωπαϊκό αναπτυξιακό όραμα που ορίζεται στο πρώτο μέρος με τους πόρους που της έχουν 
διατεθεί: 

- περαιτέρω προώθηση της αποσύνδεσης της βοήθειας 
- μείωση του χρέους, κατά περίπτωση 
- ενσωμάτωση των οριζόντιων θεμάτων: δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 

δικαιώματα, δικαιώματα των παιδιών και των αυτοχθόνων πληθυσμών, ισότητα των φύλων, 
βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και καταπολέμηση του ιού ΗΙV/AIDS, 

- στήριξη των συνολικών χρηματοδοτήσεων που συνδέονται σαφώς με τους αναπτυξιακούς 
στόχους της χιλιετίας 

- δημοσιονομική στήριξη, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες
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- περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Αποτελεσματικότητα της βοήθειας 

Το 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να βελτιώσει δραστικά τον αντίκτυπο της 
αναπτυξιακής συνεργασίας της μέσω πρωτοβουλιών για την παροχή περισσότερης 
βοήθειας με ταχύτερους ρυθμούς και με πιο αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ο στόχος 
του «πακέτου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας», που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή στις 2 Μαρτίου 2006 ήταν να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις αυτές. Δύο 
χρόνια αργότερα, η Επιτροπή προώθησε τη μελλοντική θέση της ΕΕ για την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας πριν από το τρίτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για 
την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, το οποίο διεξήχθη στην Άκκρα, στην Γκάνα, 
τον Σεπτέμβριο του 2008, και το οποίο βασίστηκε στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
στο πρώτο και δεύτερο φόρουμ υψηλού επιπέδου στη Ρώμη (2003) και στο Παρίσι 
(2005), και κατέληξε στο «πρόγραμμα δράσης της Άκκρα». 

Μπουσάν, Κορέα, το τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου

Την 1η Δεκεμβρίου 2011, το τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου θέσπισε τη σύμπραξη 
του Μπουσάν για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτός ο «χάρτης 
πορείας» βασίζεται στις αρχές της δήλωσης του Παρισιού (2005) και στο πρόγραμμα 
δράσης της Άκκρα (2008). Η «σύμπραξη του Μπουσάν» βασίζεται σε τέσσερις αρχές 
για την αποτελεσματική ανάπτυξη: οι χώρες εταίροι πρέπει να διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο (αυτεξουσιότητα των χωρών), να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας (εστίαση στα αποτελέσματα), να διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των 
δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων μερών για την ανάπτυξη (εταιρικές σχέσεις 
αλληλέγγυας ανάπτυξης) και να εξασφαλίζουν την υποχρέωση λογοδοσίας και την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων σε πολιτικό επίπεδο (διαφάνεια και υποχρέωση 
λογοδοσίας μεταξύ δωρητών και των δικαιούχων χωρών). Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά την προαγωγή των αρχών της 
αποτελεσματικότητας της βοήθειας που θεσπίστηκαν στο Μπουσάν μέσω του 
προγράμματος δράσης για την αλλαγή καθώς και την προώθηση του συντονισμού 
των δωρητών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Στη δήλωση του Παρισιού, οι χώρες εταίροι και οι δωρητές δεσμεύτηκαν να 
ενισχύσουν τον κοινοβουλευτικό ρόλο στις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, 
βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και 
διαφάνειας για τους αναπτυξιακούς πόρους.

Το νέο πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, που προτάθηκε από την Επιτροπή ως 
χάρτης πορείας για την αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης και θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ. Όσον αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής, η πρόοδος στον τομέα αυτόν υπήρξε βραδεία, καθώς οι πολιτικές 
προτεραιότητες σε άλλους τομείς όπως η γεωργία, το εμπόριο ή η αλιεία έρχονται 
συχνά σε αντίθεση με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες.
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Σχέσεις με μη κρατικούς παράγοντες 

Κατά τον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων τους και της συνεισφοράς τους, 
τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανησυχίες των 
ενεχόμενων εξωτερικών παραγόντων και, ιδίως, των εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών τόσο στην ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης ενδιαφέρονται έντονα να διατηρήσουν μια 
πολιτική «ανοικτών θυρών» έναντι των μη κρατικών παραγόντων –ο όρος «μη 
κρατικοί παράγοντες» περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών, όπως ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.λπ. και 
ορισμένες φορές την τοπική διοίκηση. 
Σημαντική ομόλογος για την επικοινωνία σε αυτό το πλαίσιο είναι η CONCORD, η 
Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Συνομοσπονδία Αρωγής και Ανάπτυξης. Τα 19 διεθνή 
της δίκτυα και οι 22 εθνικές ενώσεις από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκπροσωπούν περισσότερες από 1 600 ευρωπαϊκές ΜΚΟ. Η CONCORD και οι 
οργανώσεις μέλη της συνεισφέρουν με την ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη τους στο 
έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως των επιτροπών που είναι αρμόδιες για τις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ (της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων). 

Στο πλαίσιο των καλών σχέσεων συνεργασίας με την Επιτροπή Ανάπτυξης, οι 
συνεδριάσεις μεταξύ της CONCORD και των πολιτικών συντονιστών και του 
προσωπικού της Επιτροπής Ανάπτυξης διεξάγονται δύο φορές ετησίως. Οι εν λόγω 
συνεδριάσεις έχουν αποδειχθεί πολύ γόνιμες και έχουν επιτρέψει τη δημιουργία νέων 
χώρων διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ο 
κύριος στόχος είναι η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος και η επίτευξη συνεννόησης. Το έργο που έχει επιτελεστεί για το 
Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας καταδεικνύει περίτρανα αυτήν την καλή σχέση. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει επενδύσει στις σχέσεις με τους μη κρατικούς παράγοντες 
και τις τοπικές αρχές του Νότου, ιδίως από χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού.

Τα τελευταία έτη, η Επιτροπή Ανάπτυξης καλούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από ανεπτυγμένα και 
αναπτυσσόμενα κράτη να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις και ακροάσεις.. Αυτές οι 
εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η 
ανάπτυξη και η εκπαίδευση, η αφρικανική γεωργία και τα φάρμακα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της νέας κοινής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Αφρικής και της ΕΕ, τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και άλλοι βουλευτές του ΕΚ 
κατέβαλαν επίπονες προσπάθειες προκειμένου η κοινωνία των πολιτών να 
εξασφαλίσει έναν θεσμικό ρόλο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ακουστούν δυνατά και 
καθαρά οι απόψεις της –και οι απόψεις των πολιτών που εκπροσωπεί. 
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Ομοίως, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ έχει 
καταβάλει εξίσου επίπονες προσπάθειες τα τελευταία έτη, προκειμένου η κοινωνία 
των πολιτών να συμμετάσχει στις δραστηριότητές της. Η συνέλευση διόρισε δύο 
αντιπροέδρους για τις σχέσεις με μη κρατικούς παράγοντες, αποδεικνύοντας σαφώς 
τη σημασία που αποδίδει σε αυτές τις πτυχές. 
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Ενημερωτικό δελτίο 10 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης παγκόσμιος εταίρος για την ανάπτυξη

Το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο – ο προνομιούχος εταίρος του ΕΚ

Η Αφρική είναι ίσως η ήπειρος όπου συναντούμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τις 
μεγαλύτερες ευκαιρίες, όσον αφορά την ανάπτυξη. Η Αφρική παρουσιάζει, μιλώντας 
με σχετικούς όρους, την υψηλότερη σε παγκόσμιο επίπεδο συγκέντρωση φτωχών 
ατόμων και κρατών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Λαμβάνει περίπου το 
ήμισυ του συνόλου του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη βοήθεια. Τα έθνη και οι λαοί 
της διατηρούν μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς με την Ευρώπη και η ίδια 
μεταβάλλεται ταχέως, με προοπτικές για ένα νέο ελπιδοφόρο μέλλον, όπως δείχνει 
σαφώς το τεράστιο ενδιαφέρον της Κίνας. 

Το 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και της Αφρικής ενέκριναν μια 
κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ –ένα φιλόδοξο μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής το 
οποίο επιβεβαίωσε τη βούλησή τους να εμβαθύνουν την πολιτική τους σχέση και να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις. 

Η στρατηγική καλύπτει όχι μόνο την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά και ζητήματα 
όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
εμπόριο, η ενέργεια και η αλλαγή του κλίματος. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης 
συνέταξαν τρεις εκθέσεις ολομέλειας σχετικά με τη στρατηγική κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου. 

Το 2004, η Αφρικανική Ένωση δημιούργησε το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, ένα 
συμβουλευτικό κοινοβούλιο σε επίπεδο ηπείρου, το οποίο απαρτίζεται από 
πενταμελείς αντιπροσωπείες από καθένα από τα 54 κράτη μέλη της Αφρικανικής 
Ένωσης. Το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έχει τη μόνιμη έδρα του στη Νότια Αφρική 
και συνεδριάζει δύο φορές ετησίως. 

Το ΕΚ διατήρησε εξαρχής στενές επαφές με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, 
δημιουργώντας αμέσως μια αντιπροσωπεία για τις σχέσεις του με αυτό. Η εν λόγω 
αντιπροσωπεία έχει παραστεί σχεδόν σε κάθε σύνοδο του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου από το 2004, ενώ οι αντιπροσωπείες του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου πραγματοποίησαν τακτικά επισκέψεις στο ΕΚ. 

Αυτή η στενή συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής 
Ένωσης/ΕΕ να αναγνωρίσουν επισήμως την πλήρη συμμετοχή αμφότερων των 
κοινοβουλίων στη θεσμική αρχιτεκτονική της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής. Αυτό 
σημαίνει ότι το ΕΚ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο συμμετέχουν τώρα στην 
προετοιμασία των συνόδων κορυφής Αφρικής-ΕΕ, οι πρόεδροί τους απευθύνουν 
ομιλίες στις τελετές έναρξης των εν λόγω συνόδων κορυφής, το ΕΚ και το 
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο συζητούν σχετικά με την υλοποίηση της κοινής 
στρατηγικής για την Αφρική, οι υπουργοί της Αφρικανικής Ένωσης/ΕΕ και αμφότερα 
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τα κοινοβούλια συμμετέχουν πλήρως και ενεργά στα διάφορα όργανα υλοποίησης 
της κοινής στρατηγικής και λήψης αποφάσεων. 

Η συνεργασία με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο συγκαταλέγεται, επίσης, στις 
προτεραιότητες του Γραφείου του ΕΚ για την προαγωγή της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας.

Σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών 

Τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη λειτουργία 
της ΕΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΚ και μεταξύ τους. 

Οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς βρίσκονται κοντά στους πολίτες, 
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία αποτελεσματικών και εποικοδομητικών 
δεσμών μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προωθώντας μια 
δημοκρατικότερη και διαφανέστερη προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ.

Τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει συστηματικά νομοθετικές 
προτάσεις στα εθνικά κοινοβούλια προς εξέταση, ταυτόχρονα με την υποβολή των εν 
λόγω προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Η ποιότητα της σχέσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων και η προστιθέμενη πολιτική αξία που μπορεί να συνεπάγεται αυτή θα 
είναι τελικά ο καρπός μιας κοινής προσπάθειας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει τη σχέση αυτή καθιερώνοντας μια διαδικασία «αιτιολογημένων 
γνωμοδοτήσεων» των εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει 
θεσπιστεί μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
εξέταση αυτών των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων και των συνεισφορών των 
εθνικών κοινοβουλίων.

Ο κύριος σκοπός της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων είναι να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της ΕΕ και, 
κατά συνέπεια, να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και η διαφάνεια της χάραξης 
πολιτικής της ΕΕ. Ένας άλλος στόχος είναι η διαρκής και πλήρης ενημέρωση των 
εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στους διάφορους τομείς αρμοδιοτήτων του. Προς τον σκοπό αυτόν, ολοένα και 
περισσότερες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –συμπεριλαμβανομένης της 
Επιτροπής Ανάπτυξης– καλούν τακτικά στις συνεδριάσεις τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη 
κατά τη συζήτηση προτάσεων πολιτικής.

Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάπτυξη 

Η σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού και η εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης 
αποτελούν τον τρόπο προώθησης των ουσιαστικών κοινοτικών αξιών της 
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ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης σε μια ολοένα και περισσότερο παγκόσμια, 
αλληλοεξαρτώμενη και πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
διαπολιτισμικού διαλόγου, με σκοπό τη συγκέντρωση διάφορων ενδιαφερόμενων 
μερών ώστε να διδαχθεί ο ένας από τον άλλον και να δημιουργηθεί κάτι κοινό.

Κατά συνέπεια, η βελτίωση της γνώσης του κοινού για την αναπτυξιακή συνεργασία 
θα συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος διεθνούς αλληλεγγύης και επίσης στη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή 
διαπολιτισμική κοινωνία. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο θα ενθαρρύνει την πλήρη 
συμμετοχή όλων των πολιτών στην εξάλειψη της φτώχειας παγκοσμίως και στην 
καταπολέμηση του αποκλεισμού, καλύπτοντας τη διεξαγωγή εκστρατειών, την 
εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση του κοινού, την υποστήριξη και την κατάρτιση.

Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης για την 
αναπτυξιακή συνεργασία και τη διεθνή αλληλεγγύη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
με στόχο τον μετριασμό και την εξάλειψη της φτώχειας, είναι συνεπώς ουσιώδης.

Οι εθνικές και οι τοπικές αρχές, οι ΜΚΟ και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας των 
πολιτών στη συνεργασία Βορρά-Νότου διαδραματίζουν επίσης ζωτικό ρόλο στη 
διαδικασία αυτή.

Σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει με
συνέπεια στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την πολιτική 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο διοργανώνει σειρά δημόσιων 
εκδηλώσεων, εργαστηρίων, ακροάσεων, συζητήσεων, και κοινοβουλευτικών 
ανταλλαγών απόψεων που εστιάζονταν σε ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης συμμετέχει ενεργά στις ετήσιες Ευρωπαϊκές Ημέρες 
Ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο αποστέλλει αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών σε όλες τις 
εκδηλώσεις, και επίσης φιλοξενεί ειδικές εκδηλώσεις από κοινού με το 
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, η Επιτροπή Ανάπτυξης διαθέτει εκθεσιακό 
περίπτερο στο «Αναπτυξιακό Χωριό» με σκοπό τη διανομή υλικού και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον ρόλο και τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής Ανάπτυξης. 

Μια άλλη σημαντική εκδήλωση για το ευρύ κοινό είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα 
«Ανοικτές πόρτες», η οποία λαμβάνει χώρα μία φορά ετησίως με αφορμή την 
υπογραφή της δήλωσης Robert Schuman. Στόχος της είναι η ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και τη λειτουργία 
της Ένωσης. Την ημέρα αυτή το Κοινοβούλιο ανοίγει τις πόρτες του στο ευρύ κοινό. 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης συμμετέχει τακτικά στην ημέρα «Ανοικτές πόρτες» του 
Κοινοβουλίου, προσεγγίζοντας άτομα διαφορετικών ηλικιών και ενδιαφερόντων.
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Annex III

List of reports adopted by the Committee on Development of the European 
Parliament in the Seventh Parliamentary Term (2009–2014)

REPORT on development aspects of intellectual property rights on genetic 
resources: the impact on poverty reduction in developing countries
Own-initiative
A7-0423/2012, tabled in December 2012
Rapporteur: Catherine Grèze

Report on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2011
Own-initiative
A7-0328/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Norbert Neuser

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on 
behalf of the European Union, of the Food Assistance Convention
Non-legislative enactment
A7-0309/2012, tabled in October 2012 
Rapporteur: Nirj DEVA 

REPORT on the EU 2011 Report on Policy Coherence for Development
Own-initiative
A7-0302/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Birgit SCHNIEBER-JASTRAM 

REPORT on an Agenda for Change: the future of EU development policy
Own-initiative
A7-0234/2012, tabled in July 2012
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on the proposal for a Council decision amending Council Decision 
2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the 
European Community
Consultation procedure
A7-0169/2012, tabled in May 2012 
Rapporteur: Maurice PONGA 

REPORT on defining a new development cooperation with Latin America

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0423%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0423%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0309%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0309%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2063(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0234%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2002(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0159%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Own-initiative
A7-0159/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA 
REPORT on the impact of devolution of the Commission’s management of 
external assistance from its headquarters to its delegations on aid delivery
Own-initiative
A7-0056/2012, tabled in March 2012
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on EU development cooperation in support of the objective of 
universal energy access by 2030
Own-initiative
A7-0442/2011, tabled in December 2011
Rapporteur: Norbert NEUSER 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2010
Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Cristian Dan PREDA 

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011 
Rapporteur: Gabriele ZIMMER 

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Nirj DEVA 

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f2286(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0056%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0056%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0442%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0442%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f2112(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0313%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0284%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0284%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0213%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0213%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0206%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0205%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0027%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0027%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010
Rapporteur: Michèle STRIFFLER 

REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010
Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0245%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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A7-0165/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Franziska KELLER 

REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Gay MITCHELL 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards 
more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on 
"Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in 
the democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military 
Actors: State of Play and Perspectives"
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2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"
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Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán (Südwind 
Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, 
Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011
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Study available in EN

Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, Germany 
Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja (PhD) -
Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries
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Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011 (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
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Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012
.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)
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Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN 
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who 

need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of 

loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 
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 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 
generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-
second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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