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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στήριξη της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας

Το Κοινοβούλιο, καθώς και το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, έχουν επανειλημμ
ένως τονίσει τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χι
λιετίας (ΑΣΧ). Επισήμαναν τη δέσμευσή τους στον πρόσφατο διάλογο υψηλού επιπέδου των
ΗΕ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (27/28 Ιουνίου 2005), και στήριξαν ένθερμα την οι
κουμενική έκκληση για ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας. Εκατομμύρια
άτομα φορούσαν λευκή κορδέλα σε ένδειξη στήριξης του στόχου «να κάνουμε τη φτώχεια ισ
τορία». Ωστόσο, οι δεσμεύσεις για την επίτευξη των ΑΣΧ θα παραμείνουν κενό γράμμα αν δ
εν υπάρξουν νέες ιδέες και η συμπληρωματική βοήθεια δεν επικεντρωθεί στη στήριξη των άμ
εσων επενδύσεων για την επίτευξη των ΑΣΧ.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ανέθεσε στο πρόγραμμα της Χιλιετίας των ΗΕ
με επικεφαλής τον Jeffrey D. Sachs, να προτείνει τις βέλτιστες στρατηγικές για την επίτευξη τ
ων ΑΣΧ. Μετά από αναλυτική εργασία δέκα ειδικών μονάδων με 250 εμπειρογνώμονες από
όλο τον κόσμο, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν επιστήμονες, εμπειρογνώμονες σε θέμα
τα ανάπτυξης, εμπειρογνώμονες σε θέματα χάραξης πολιτικής και εκπρόσωποι της κοινωνίας
των πολιτών, το πρόγραμμα της Χιλιετίας παρουσίασε δέκα κομβικές συστάσεις. Μεταξύ αυτ
ών περιλαμβάνονταν δράσεις «ταχείας απόδοσης» (Quick Win) που ήταν δυνατόν να τεθούν
αμέσως σε εφαρμογή και θα μπορούσαν να σώσουν ή να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης ε
κατομμυρίων ατόμων βραχυπρόθεσμα. Η έκκληση που απηύθυνε το πρόγραμμα της Χιλιετία
ς στον ανεπτυγμένο κόσμο για την ανάληψη μαζικής προσπάθειας στήριξης των εν λόγω δρά
σεων Quick Win, έγινε δεκτό με μεγάλη ικανοποίηση. Σημαντική διεθνής προσοχή επικεντρώ
θηκε σε συγκεκριμένες δράσεις Quick Win, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν η καταπ
ολέμηση της ελονοσίας στην Αφρική με δίκτυα προστασίας κατά των εντόμων και με συμφω
νίες δημοσίων συμβάσεων, και η εξάλειψη της συμφόρησης όσον αφορά την υλοποίηση μέσ
ω συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, η καταβολή διδάκτρων από τους τελικο
ύς χρήστες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις ουσιώδεις οι υγειονομικές υπηρεσίες, η
επέκταση των προγραμμάτων παροχής διατροφής στα σχολεία, με τη χρήση τοπικά παραγόμ
ενων τροφίμων, και η ανανέωση της λίπανσης των αγροκτημάτων των μικρών αγροτών.

Σε συνεργασία με το πρόγραμμα της Χιλιετίας των ΗΕ, ο εισηγητής επεσήμανε ότι ο τερματι
σμός της καταβολής διδάκτρων από τους χρήστες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ορισμ
ένες χώρες με χρηστή διοίκηση ήταν το ταχύτερο και πλέον αποτελεσματικό επίτευγμα των δ
ράσεων Quick Win, με επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η δράση αυτή θα συνέβα
λε αποφασιστικά στην επίτευξη του Στόχου 2 (επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσ
ης) και θα άνοιγε το δρόμο για τον Στόχο 3, δηλαδή «να εξασφαλιστεί, μέχρι το 2015, ότι όλ
α τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, θα μπορούν παντού να συμπληρώνουν πλήρη πρωτοβάθμια
εκπαίδευση». Θα συνέβαλε επίσης ουσιαστικά στην επίτευξη και όλων των άλλων στόχων. Η
ΕΕ, με επικεφαλής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να αναλάβει πιλοτική λειτουργία καθ
ιστώντας δυνατή τη λειτουργία του σχεδίου για τα δίδακτρα των τελικών χρηστών σε δύο ή τ
ρεις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε να κινητοποιηθούν και άλλοι χρηματοδότες και άλλ
ες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Μπορούμε να αναμένουμε ότι στη δράση α
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υτή μπορεί να υπάρξει παγκόσμια προσοχή. 

Τα οφέλη από τον τερματισμό της καταβολής σχολικών διδάκτρων έχει αποδειχθεί επανειλη
μμένως ότι έχουν ουσιώδη και αυξημένη σημασία - ιδίως στην περίπτωση των φτωχών νεαρ
ών κοριτσιών. Αρκετές χώρες στην Αφρική είναι διατεθειμένες, σε συνεργασία με την ΕΕ, να
εφαρμόσουν την εν λόγω δράση Quick Win, στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο. Αυτό που
έχει σημασία είναι να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού της χρήσης των κονδυλίων και των απ
οτελεσμάτων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λογοδοσία και η αποτελεσματική αξιοπο
ίηση των πόρων.

Οι επενδύσεις στο πρόγραμμα «Quick Win: σχολικά γεύματα με τη χρήση τοπικά παραγόμεν
ων τροφίμων» προβλέπεται σε μερικές χώρες ως συνοδευτικό μέτρο για να καλύψει όλα τα π
αιδιά σε περιοχές που πλήττονται από την πείνα, με την αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενω
ν τροφίμων. Πρέπει να προβλεφθούν επενδύσεις για την δράση Quick Win που αφορά την αν
ανέωση της λίπανσης των κτημάτων των μικρών γεωργών, σε περιοχές με απεμπλουτισμένα
εδάφη με την παροχή δωρεάν ή επιδοτούμενων οργανικών και χημικών λιπασμάτων, καθώς
και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και της δασοκομίας. Και σ' αυτό τον τομέα υπά
ρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα εγνωσμένων παρεμβάσεων και τ
α τεράστια οφέλη που μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα παροχής σχολικής διατ
ροφής για τα λιμοκτονούντα παιδιά, καθώς επίσης και στους μικρούς αγρότες.

Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, η
διεθνής ορατότητα των σχεδιαζόμενων δράσεων και η πιθανότητα εξαιρετικώς επιτυχημένων
δράσεων παροχής αναπτυξιακής βοήθειας, η Επιτροπή Ανάπτυξη ζητεί από το Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο να κινητοποιήσουν για τη δράση αυτή, εντός του 2006, κονδύλι 150 εκατο
μμυρίων ευρώ μέσω του Μέσου Ευελιξίας.

Αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των χωρών που επλήγησαν από το τσουνάμι

Στις 26 Δεκεμβρίου 2004, ένα τεράστιο τσουνάμι κατέστρεψε παράκτιες περιοχές του Ινδικο
ύ Ωκεανού και ιδίως στην Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία και τις Μαλδίβες αλλά και σε
άλλες χώρες της Νότιας Ασίας και της Ανατολικής Αφρικής. 

Πέραν των 123 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν σε ανθρωπιστική βοήθεια, ο Πρόεδρος της Επι
τροπής ανακοίνωσε στη Διάσκεψη για την παροχή βοήθειας για το τσουνάμι που συνήλθε στ
ην Τζακάρτα στις 6 Ιανουαρίου 2005, ότι πρόθεση της Επιτροπής είναι να προτείνει την κατα
βολή 350 εκατ. ευρώ για την ανοικοδόμηση και αποκατάσταση των χωρών που επλήγησαν α
πό το τσουνάμι. Στις 13 Ιανουαρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμαινε τα εξής «ε
πισημαίνει επιπλέον την πρόθεση της Επιτροπής να χορηγήσει συμπληρωματική χρηματοδοτι
κή βοήθεια έως 350 εκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια αποκατάστασης και ανασυγκρότησης προ
κειμένου να συμβάλει στις προσπάθειες ανακούφισης της καταστροφής στην Ασία» (ψήφισμ
α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσφατη καταστροφή από το παλιρροϊκό
κύμα στον Ινδικό Ωκεανό, P6_TA(2005)0006 της 13.01.2005, παράγραφος 16). Το Κοινοβο
ύλιο επεσήμαινε επίσης στο ψήφισμα του ότι τα 350 εκατ. δεν μπορούσαν να αναληφθούν απ
ό την αναπτυξιακή βοήθεια που έχει ήδη προγραμματιστεί: «χαιρετίζει τη διαβεβαίωση στα σ
υμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Ιανουαρίου 2005 ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί
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το γεγονός ότι οι διατεθέντες πόροι με την ευκαιρία των πρόσφατων γεγονότων, έρχονται να
προστεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στον πλαίσιο της αναπτυξιακής βοή
θειας» (ομοίως). Το Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της βοήθει
ας ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2005 η Επιτροπή προτείνει ήδη την εγγραφή ο
λόκληρου του προβλεπόμενου ποσού για το 2005 (170 εκατ. ευρώ) και το 2006 (180 εκατ. ε
υρώ). Τα 207 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για την Ινδονησία, 99 εκατ. ευρώ για τη Σρι Λάνκα, 
17 εκατ. ευρώ για τις Μαλδίβες, 15 εκατ. ευρώ για το περιφερειακό πρόγραμμα Ασία ProEco 
II B και 12 εκατ. ευρώ για μια περιφερειακή και οριζόντια διευκόλυνση. Η Επιτροπή πρότειν
ε το 2005 να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης μέχρι του ποσού των 12 εκα
τ. ευρώ, να αναδιαταχθούν τα υφιστάμενα προγράμματα στο πλαίσιο των θέσεων του προϋπ
ολογισμού που αφορούν την Ασία μέχρι του ποσού των 60 εκατ. ευρώ και να χορηγηθούν 98 
εκατ. ευρώ με κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας.

Στη γνωμοδότησή της της 21ης Ιουνίου 2005, η Επιτροπή Ανάπτυξης αρνήθηκε τον επαναπρ
ογραμματισμό των 60 εκατ. ευρώ από την πίστωση που έχει εγγράψει η αρμόδια για τον προ
ϋπολογισμό αρχή στις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν την Ασία, επισημαίνοντας τ
α συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Ιανουαρίου 2005 και το ψήφισμα του Κοινοβουλί
ου της 13ης Ιανουαρίου 2005 που αναφέρει ότι: «είναι σημαντικό να διασφαλισθεί το γεγονό
ς ότι οι διατεθέντες πόροι με την ευκαιρία των πρόσφατων γεγονότων, έρχονται να προστεθο
ύν στις υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στον πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας». Επ
ειδή εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την ταχεία αποδέσμευση των κονδ
υλίων, η Επιτροπή Ανάπτυξης πρότεινε να υιοθετηθεί η δέσμευση της Επιτροπής για τη χορή
γηση 350 εκατ. ευρώ εντός μιας τριετίας και όχι διετίας, και το 2005 να χρησιμοποιηθεί ποσό
20 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης και 80 εκατ. ευρώ με κινητοποίηση το
υ μέσου ευελιξίας.

Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή, ο εισηγητής προτείνει να εγγραφεί το 2006 ποσό 150 εκατ. 
ευρώ για παροχή βοήθειας για την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των χωρών που επλήγη
σαν από το τσουνάμι, ποσό που πρέπει να κινητοποιηθεί στο σύνολό του από το μέσο ευελιξ
ίας, προκειμένου να παραμείνουν άθικτα τα ήδη προβλεπόμενα προγράμματα και σχέδια για
τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να περιλάβει τις προτεινόμ
ενες τροπολογίες στην έκθεση για την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του μέσου ε
υελιξίας και να διαπραγματευθεί κατάλληλα την πρόταση αυτή με το Συμβούλιο και την Επιτ
ροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσ
ίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ
ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευε
λιξίας για τη χορήγηση ενίσχυσης αποκατάσ
τασης και ανοικοδόμησης προς τις χώρες πο
υ επλήγησαν από το τσουνάμι, σύμφωνα με
το σημείο 24 της διοργανικής συμφωνίας τη
ς 6ης Μαΐου 1999

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ
ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευε
λιξίας για τις δράσεις Quick Win για την επ
ίτευξη των στόχων της Χιλιετίας και για τη
χορήγηση ενίσχυσης αποκατάστασης και αν
οικοδόμησης προς τις χώρες που επλήγησαν
από το τσουνάμι, σύμφωνα με το σημείο 24 
της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου
1999 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1
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Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή συ
μφώνησε να στηρίξει τις ανάγκες αποκατάσ
τασης και ανοικοδόμησης των χωρών που ε
πλήγησαν από το σεισμό/τσουνάμι (κυρίως
Ινδονησία, Σρι Λάνκα και Μαλδίβες), για τα
έτη 2005 και 2006 με ποσό συνολικού ύψου
ς 350 εκατ. ευρώ, από το οποίο 170 εκατ. ε
υρώ το 2005 και 180 εκατ. ευρώ το 2006. 
Όσον αφορά το 2005, έχει ήδη υποβληθεί στ
ην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρ
όταση απόφασης για την κινητοποίηση του
μέσου ευελιξίας. Όσον αφορά το 2006, δεδ
ομένου ότι έχει ήδη σημειωθεί υπέρβαση τ
ου προταθέντος, από το προσχέδιο διορθω
τικού προϋπολογισμού, ανώτατου ορίου για
τον τομέα 4 «Εξωτερικές ενέργειες» κατά
123,5 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή προτείνει τη
ν κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για το
ίδιο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις της διο
ργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή συ
μφωνεί να στηρίξει τις ανάγκες αποκατάστα
σης και ανοικοδόμησης των χωρών που επλ
ήγησαν από το σεισμό/τσουνάμι (κυρίως Ινδ
ονησία, Σρι Λάνκα και Μαλδίβες), με ποσό
συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ. Όσον αφ
ορά το 2005, έχει ήδη υποβληθεί στην αρμό
δια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση α
πόφασης για την κινητοποίηση του μέσου ε
υελιξίας. Καθόσον το Κοινοβούλιο και το Σ
υμβούλιο δήλωσαν ότι «είναι σημαντικό να
διασφαλισθεί το γεγονός ότι οι διατεθέντες
πόροι με την ευκαιρία των πρόσφατων γεγ
ονότων, έρχονται να προστεθούν στις υποχ
ρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στον πλ
αίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας» και, κα
θόσον οι πόροι που παρέχονται στο πλαίσιο
του ανώτατου ορίου του Τομέα 4, (εξωτερι
κές ενέργειες) έχουν ήδη εξαντληθεί, η αρμ
όδια για τον προϋπολογισμό αρχή συμφωνε
ί να κινητοποιηθεί το μέσο ευελιξίας μέχρι
του ύψους των 150 εκατ. ευρώ που χρειάζο
νται για το 2005 για να καλυφθούν οι ανάγκ
ες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης των
χωρών που επλήγησαν από τον σεισμό και
το τσουνάμι, σύμφωνα με τις διατάξεις της
διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου
1999.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2 (νέα)
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(2a) Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχ
ή συμφωνεί να στηρίξει την επίτευξη των α
ναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας μέσω τ
ης υλοποίησης των δράσεων "Quick Win" 
σε επιλεγμένες χώρες εντός του 2006, με το
ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ και συμ
φωνεί στην κινητοποίηση του μέσου ευελιξί
ας μέχρι το ίδιο ποσό. Οι δράσεις "Quick 
Win" της ΕΕ θα επικεντρωθούν στον τερμ
ατισμό της καταβολής διδάκτρων για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την εισαγωγ
ή σχολικών γευμάτων με την αξιοποίηση τ
οπικά παραγόμενων τροφίμων με άμεση στ
ήριξη του Στόχου 2 για καθολική πρωτοβά
θμια εκπαίδευση και του Στόχου 1 για την
εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πε
ίνας.

Τροπολογία 4
Άρθρο μόνο

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού τ
ης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έ
τος 2006 (εφεξής προϋπολογισμός του
2006), το μέσο ευελιξίας χρησιμοποιείται γι
α τη χορήγηση ποσού ύψους 123 500 000 ευ
ρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού τ
ης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έ
τος 2006 (εφεξής προϋπολογισμός του
2006), το μέσο ευελιξίας χρησιμοποιείται γι
α τη χορήγηση ποσού ύψους 300 000 000 ευ
ρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

Το ήμισυ του ποσού αυτού χρησιμοποιείται
για τη χρηματοδότηση των δράσεων
"Quick Win" σε επιλεγμένες χώρες για τον
τερματισμό της καταβολής διδάκτρων για
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την εισα
γωγή σχολικών γευμάτων με την αξιοποίησ
η τοπικά παραγόμενων τροφίμων, προκειμ
ένου να στηριχθεί η επίτευξη των αναπτυξι
ακών στόχων της Χιλιετίας.
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Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη χρημα
τοδότηση της ενίσχυσης αποκατάστασης και
ανοικοδόμησης των χωρών της Ασίας που ε
πλήγησαν από το σεισμό/τσουνάμι, η οποία
καλύπτεται από τον τομέα 4 «Εξωτερικές εν
έργειες» των δημοσιονομικών προοπτικών, 
βάσει του άρθρου 19 10 04 «Δράσεις αποκα
τάστασης και ανοικοδόμησης υπέρ των ανα
πτυσσόμενων χωρών της Ασίας» του προϋπ
ολογισμού του 2006.

Το ήμισυ του ποσού αυτού χρησιμοποιείται
για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης αποκα
τάστασης και ανοικοδόμησης των χωρών τη
ς Ασίας που επλήγησαν από το σεισμό/τσου
νάμι, η οποία καλύπτεται από τον τομέα 4 «
Εξωτερικές ενέργειες» των δημοσιονομικών
προοπτικών, βάσει του άρθρου 19 10 04 «Δ
ράσεις αποκατάστασης και ανοικοδόμησης
υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών της Ασία
ς» του προϋπολογισμού του 2006.


