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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και 
τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά μέρη του κόσμου η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι 
μια από τις γενεσιουργούς αιτίες της ανθρώπινης στέρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανεπαρκής προσοχή που αποδίδεται στα περιβαλλοντικά θεμέλια που πρέπει να έχει η 
ανάπτυξη μπορεί να μειώσει σημαντικά ή ακόμη να θέσει εν κινδύνω την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ενώ αντιθέτως η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
θεμάτων μπορεί να πολλαπλασιάσει την αξία της,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ηγετικής Ομάδας (Leading 
Group) για την Καινοτόμο Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, το χρηματοδοτικό κενό που 
παρατηρείται στις προσπάθειες επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας έως το 
2015, του στόχου περί 0,7% του ΑΕΕ όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια 
(ODA) αλλά και των στόχων για την περιβαλλοντική κρίση, ανέρχεται σε 324-336 δισ. 
δολάρια ετησίως για το διάστημα 2012 έως 2017,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη δεν έχει αντισταθμιστεί από 
την εισαγωγή εκείνων των αποτελεσματικών μεθόδων φορολόγησης της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας που θα επιτρέψουν την εξασφάλιση των παγκόσμιων 
δημόσιων αγαθών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης για να 
επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και για να τηρήσουμε τις 
δεσμεύσεις μας όσον αφορά την άμβλυνση της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή σε αυτή,

1. υπενθυμίζει ότι η προθεσμία του 2015 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας και του στόχου περί 0,7% του ΑΕΕ όσον αφορά την συλλογική επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) εμπίπτει στη περίοδο του προσεχούς πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου και τονίζει ότι πράγματι υπάρχει ο κίνδυνος να μην 
κατορθώσει η ΕΕ να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά την ανάπτυξη· 
υπενθυμίζει επίσης ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας συνιστούν εξαιρετικά 
μετριοπαθείς βλέψεις και ότι, ακόμα και αν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, θα 
εξακολουθήσει να απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και για την βελτίωση του επιπέδου της υγείας και της εκπαίδευσης στις οποίες 
έχουν πρόσβαση οι φτωχοί του πλανήτη· εμμένει συνεπώς στο ότι ποσοστό αναφοράς 
20 % της βοήθειας που χορηγεί η Επιτροπή στο πλαίσιο των ανά χώρα προγραμμάτων 
που καλύπτονται από το Μέσο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη πρέπει να αφιερώνεται 
στη βασική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις βασικές υπηρεσίες υγείας·

2. υπενθυμίζει ότι, από τότε που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά συμφωνία σχετικά με τους 
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, η παγκοσμιοποίηση έχει επιταχυνθεί και ο κόσμος 
ευρίσκεται αντιμέτωπος με μία άνευ προηγουμένου χρηματοπιστωτική κρίση· τονίζει 
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πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθεια προς 
επίτευξη αυτών των στόχων·

3. επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης παγκόσμιων μηχανισμών αλληλεγγύης ως μέσο 
επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· υπενθυμίζει επίσης ότι οι 
φορολογικοί παράδεισοι, η μεταβιβαστική τιμολόγηση και η παράνομη φυγή κεφαλαίων 
συνιστούν τεράστια εμπόδια για την ανάπτυξη στις φτωχές χώρες· παροτρύνει συνεπώς 
εκ νέου την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες εντός της Ομάδας G20, του ΟΟΣΑ και της 
ίδιας της ΕΕ προκειμένου να παταχθούν οι φορολογικοί παράδεισοι και οι επιζήμιες 
δομές φορολόγησης·

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης που εκπόνησε η Ειδική 
Ομάδα Διεθνών Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών για την Ανάπτυξη κατά παραγγελία 
της Ηγετικής Ομάδας για την Καινοτόμο Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, η επιβολή 
μιας διεθνούς εισφοράς επί των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και η φορολόγηση όλων 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·είναι από τεχνική, οικονομική και νομική άποψη 
εφικτές·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την καθιέρωση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (FTT), διότι παρουσιάζει πολυάριθμα 
πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των αγορών και 
στην άντληση πόρων για εσωτερική εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, καθώς και 
στην χρηματοδότηση μέτρων για την εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος·

6. υπενθυμίζει ότι σκοπός της καινοτόμου χρηματοδότησης για την ανάπτυξη δεν είναι η 
υποκατάσταση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας αλλά η συμπλήρωσή της· 
συντάσσεται με την άποψη ότι η θέσπιση FTT πρέπει, επομένως, να συνδέεται με 
περισσότερο δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους όλων των κρατών μελών να 
επιτύχουν τον στόχο του 0,7% για τις δαπάνες επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και 
πρέπει να παρέχει πρόσθετους πόρους για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

7. επισημαίνει ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα και 
διότι δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτή η συνεισφορά του περιβάλλοντος, των φυσικών 
πόρων και των οικοσυστημάτων στην ανάπτυξη του ανθρώπου και την εξάλειψη της 
φτώχειας· εκφράζει, σχετικά, τη λύπη του διότι μόλις 3 % του συνόλου των δαπανών της 
ευρωπαϊκής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας διατίθεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει ούτως ώστε τα περιβαλλοντικά θέματα να 
εγγράφονται στον κύριο κορμό όλων ανεξαιρέτως των εξωτερικών πολιτικών και 
χρηματοδοτικών μηχανισμών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις προκλήσεις που συνιστούν 
σήμερα η αλλαγή του κλίματος και η απώλεια βιοποικιλότητας·

8. τονίζει ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να καλύψει, μεταξύ άλλων, την 
υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, την κλιματική αλλαγή και την 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υπερκατανάλωσης των πόρων· 
επισημαίνει συγκεκριμένα ότι το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
στηρίζει την εσωτερική συνοχή της πολιτικής, διασφαλίζοντας λόγου χάρη ότι ορισμένες 
μορφές δαπανών της ΕΕ που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, την αλιεία, το εμπόριο 
και την ενέργεια δεν θα αντιβαίνουν στους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής·
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9. ζητεί να υπάρξει σημαντική αύξηση του ανώτατου ορίου του Τομέα 4 ιδίως όσον αφορά 
το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη (DCI), και τούτο παρά τις όποιες προόδους 
σημειώθηκαν την τελευταία επταετία στην προσπάθεια περιορισμού της φτώχειας, διότι 
η ανεπάρκεια που χαρακτηρίζει την αποτελεσματικότητα και τον συντονισμό της 
βοήθειας, ο αντίκτυπος διαφόρων φυσικών καταστροφών και οι ενεργειακές, 
επισιτιστικές, χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις που σημειώθηκαν ιδίως στην 
Υποσαχάρια Αφρική και στην ΝΑ Ασία καθιστούν επιτακτικό τον πολλαπλασιασμό των 
δράσεων και ενεργειών··επισημαίνει επίσης ότι ορισμένοι πόροι του DCI έχουν 
αναπροσανατολιστεί σε νέες, εκτός πλαισίου επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, δράσεις·

10. τονίζει ότι οι μηχανισμοί αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει επίσης να επιδιώκουν να 
προαγάγουν τη δημιουργία πλούτου, διότι εξακολουθεί αυτή να παραμένει ζωτικής 
σημασίας εργαλείο για την ανακούφιση της φτώχειας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, ποσό 800 δις. ευρώ χάνεται ετησίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω 
παράνομων ροών κεφαλαίων, απώλεια της οποίας η αποτροπή θα αποδειχθεί 
ενδεχομένως αποφασιστικής σημασίας στις προσπάθειες για την ανακούφιση της 
φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·

11. παρατηρεί ότι, τα τελευταία χρόνια, οι πόροι που διατίθενται για την αντιμετώπιση 
επειγουσών φυσικών και ανθρωπιστικών καταστροφών έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς και 
επισημαίνει ότι η κλιματική μεταβολή έχει ως συνέπεια την αύξηση της συχνότητας με 
την οποία συμβαίνουν οι φυσικές καταστροφές· ζητεί συνεπώς να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας και του αποθεματικού έκτακτης 
βοήθειας·

12. ζητεί να θεσπιστεί ένας επαρκώς χρηματοδοτούμενος μηχανισμός ευελιξίας στον Τομέα 
4 προκειμένου να είναι δυνατή, στο μέλλον, η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων γεγονότων όπως ήταν η επισιτιστική κρίση και η παγκόσμια οικονομική 
κρίση·

13. τονίζει ότι οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση στον τομέα της αναπτυξιακής 
πολιτικής πρέπει να αποτελεί προϊόν συντονισμού και να δημιουργεί πραγματικές 
συνεργίες με τα αναπτυξιακά προγράμματα των κρατών μελών και με τις προσπάθειες 
της εν γένει διεθνούς κοινότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται πραγματική 
προστιθέμενη αξία στο ευρωπαϊκό επίπεδο·

14. εμμένει στο ότι οποιεσδήποτε τρέχουσες και μελλοντικές δεσμεύσεις χρηματοδότησης 
προκειμένου να βοηθηθούν τα αναπτυσσόμενα κράτη στην καταπολέμηση της 
κλιματικής μεταβολής ή στην προσαρμογή στις συνέπειες από αυτή πρέπει να 
λειτουργούν συμπληρωματικά στους τρέχοντες προϋπολογισμούς για την ανάπτυξη, με 
παράλληλη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού βαθμού συνοχής μεταξύ των δύο πολιτικών· 
ζητεί να δημιουργηθεί χωριστός τίτλος προϋπολογισμού για χρηματοδοτικά μέτρα 
εναντίον της κλιματικής αλλαγής· 

15. φρονεί ότι η διοχέτευση πόρων στην Αφρική μέσω τριών διαφορετικών μέσων είναι 
αναποτελεσματική και δεν ανταποκρίνεται στην φιλοδοξία της Αφρικής να αναπτυχθεί 
ενιαία ως ήπειρος· συνιστά συνεπώς την ανάπτυξη ενός ενιαίου μέσου χρηματοδότησης 
για την Αφρική, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ 
Αφρικής και ΕΕ· ζητεί επιπλέον να υπάρξει μεγαλύτερη συνδρομή όσον αφορά την 
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ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων των οργάνων της Αφρικανικής Ένωσης·

16. καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την βελτίωση της 
ανθρωπιστικής κατάστασης σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της 
Παλαιστίνης, μέσω της ενίσχυσης της UNRWA και της βοήθειας προς τον παλαιστινιακό 
λαό ενώ προετοιμάζεται για τη δημιουργία κράτους·

17. επιμένει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις 
της σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών μεταρρυθμίσεων και περικοπών των γεωργικών ενισχύσεων και, 
συγκεκριμένα, μέσω του τερματισμού των εξαγωγών πλεονασμάτων που 
απομακρύνονται από την ευρωπαϊκή αγορά χάρη στις συνέπειες των μηχανισμών τιμών 
και των επιστροφών κατά την εξαγωγή, δεδομένων των επιβλαβών συνεπειών που έχουν 
στους γεωργούς του αναπτυσσόμενου κόσμου·

18. παρατηρεί προβληματισμένο ότι η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ ωφελεί, τηρουμένων των 
αναλογιών, περισσότερα κράτη μέσου από ό,τι χαμηλού εισοδήματος· επισημαίνει ιδίως 
ότι ο προγραμματισμός της βοήθειας της ΕΕ που επιδιώκει να επιτρέψει στα 
αναπτυσσόμενα κράτη να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού 
ωφελεί ιδίως τα κράτη μέσου εισοδήματος αντί εκείνων χαμηλού εισοδήματος που 
προσελκύουν λιγότερες επενδύσεις από το εξωτερικό·

19. εκτιμά ότι πρέπει η ΕΕ να επανεξετάσει τις σχέσεις που διατηρεί ως δωρητής με χώρες 
μεσαίου εισοδήματος διότι πολλές αναδυόμενες οικονομίες έχουν ξεπεράσει το στάδιο 
που ενδείκνυται για τη συνήθη συνεργασία για την ανάπτυξη· αναμένει αντιθέτως από 
την ΕΕ να επικεντρώσει τις χρηματοδοτικές της προσπάθειες στις ομάδες πληθυσμού με 
τις μεγαλύτερες ανάγκες εντός αυτών των κρατών και στα φτωχότερα κράτη και μάλιστα 
στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη·

20. τονίζει ότι καινοτόμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί πρέπει να αναπτυχθούν και να 
υποστηριχτούν από την Επιτροπή σε μεγαλύτερη κλίμακα από την σημερινή με στόχο 
ένα ευρύ και ανοιχτό πεδίο χρηματοδότησης και μια αποτελεσματική στήριξη των ΜΜΕ 
και λοιπών μικρομονάδων στον αναπτυσσόμενο κόσμο· φρονεί ότι κάτι τέτοιο είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση διαφόρων μέσων, όπως οι εγγυήσεις και τα 
ανανεώσιμα κεφάλαια, σε συνεργασία με τοπικές τράπεζες και οργανισμούς με 
εξειδίκευση στο πεδίο της μικροχρηματοδότησης, διευρύνοντας σημαντικά με αυτό τον 
τρόπο το ειδικό βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ανάπτυξη· αντιλαμβάνεται 
ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει εγγύς συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς και διμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

21. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν και να εργασθούν προς την 
κατεύθυνση της εφαρμογής των ακόλουθων καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης 
για την ανάπτυξη: φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, παρακρατήσεις επί 
των μεταφορών, μέτρα καταπολέμησης των παράνομων διακινήσεων κεφαλαίου, μείωση 
του κόστους των εμβασμάτων, και αναστολή αποπληρωμής ή διαγραφή χρεών·

22. επισημαίνει ότι, μολονότι η βοήθεια μπορεί να συνιστά μόχλευση για τα αναπτυσσόμενα 
κράτη, δεν αρκεί εντούτοις για να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη διαρκείας· καλεί ως εκ 
τούτου τα αναπτυσσόμενα κράτη να ενισχύσουν και κινητοποιήσουν τους εγχώριους 
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πόρους τους, να δραστηριοποιήσουν τον ιδιωτικό τομέα τους και την τοπική 
αυτοδιοίκηση όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και να εμπλακούν 
πιο ενεργά στα έργα αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που τους αναλογούν·

23. υπενθυμίζει ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αρθεί το τυπικό εμπόδιο που υπήρχε 
ως προς την ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον κανονικό προϋπολογισμό της ΕΕ· διατυπώνει 
συνεπώς νέα έκκληση για την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό προκειμένου να 
αυξηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των δαπανών για την ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ και 
να γίνει η πολιτική για την ανάπτυξη της ΕΕ συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη·· 
επισημαίνει εντούτοις ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε εν γένει μείωση των δαπανών για την ανάπτυξη σε σχέση με τους δύο 
υφιστάμενους χωριστούς μηχανισμούς και ότι πρέπει επίσης να διασφαλίζεται το 
προβλέψιμο·των διαδικασιών τονίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλίζονται τα 
συμφέροντα των κρατών ΑΚΕ, παραδείγματος χάριν μέσω διαχωρισμού των 
αναπτυξιακών πόρων που προορίζονται για τα κράτη ΑΚΕ εντός του προϋπολογισμού 
της ΕΕ·

24. ζητεί, κατά την εκπόνηση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να επέλθει 
ουσιαστική αύξηση του ύψους των δανείων που χορηγεί η ΕΤΕπ και καλύπτονται από 
εγγύηση της ΕΕ, ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στην αποτελεσματικότητα και στην 
προβολή της δράσης που αναπτύσσει η ΕΕ πέραν των συνόρων της, με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίοι θεσπίζονται στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας·

25. καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω 
ειδικού τμήματος της ετήσιας έκθεσης επί των χρηματοδοτικών επιχειρήσεων της ΕΤΕπ, 
το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερή αποτίμηση των μέτρων που λαμβάνει η ΕΤΕπ για 
την τήρηση των διατάξεων της εν ισχύι εντολής, αποκλείοντας από το πεδίο της 
εγγύησης όλες τις λειτουργίες που θα επέτρεπαν ή θα διευκόλυναν άμεσα ή έμμεσα 
οποιαδήποτε μορφή φοροδιαφυγής και δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε λειτουργίες της 
ΕΤΕπ που κάνουν χρήση χρηματοπιστωτικών σχημάτων που βρίσκονται σε υπεράκτια 
χρηματοπιστωτικά κέντρα·

26. σημειώνει με ανησυχία ότι η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ δεν εστιάζεται σαφώς στην 
εξάλειψη της φτώχειας· υπενθυμίζει ότι η έννοια της «ανάπτυξης» που παραπέμπει σε 
ποιοτικά κριτήρια, στα οποία εντάσσονται η ποιότητα ζωής και η βελτίωση των 
συνθηκών διαβιώσεως, δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της οικονομικής 
ανάπτυξης όπως αυτή μετράται μέσω της αύξησης του ΑΕγχΠ· παροτρύνει συνεπώς την 
Επιτροπή να αποφύγει μία απλή «διεπόμενη από τις εξαγωγές» ή «προσανατολισμένη 
στην οικονομική ανάπτυξη» αναπτυξιακή πολιτική και, αντιθέτως, να επικεντρώσει τη 
βοήθειά της στους πλέον ευάλωτους, γεγονός που συνεπάγεται την ανάπτυξη 
στρατηγικής υπέρ των φτωχών μέσω της χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων στόχων, 
όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η πρόσβαση στην ενέργεια στην ύπαιθρο, οι 
μικροκαλλιεργητές κλπ.·

27. τονίζει ότι όλες οι δαπάνες που εντάσσονται σε σχετικά με την ανάπτυξη κονδύλια του 
προϋπολογισμού πρέπει να επιδιώκουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
δικαιούχων και να σχεδιάζονται έτσι ώστε να πληρούν τα περί δημόσιας αναπτυξιακής 
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βοήθειας κριτήρια που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του 
ΟΟΣΑ· ζητεί εξάλλου να υπάρξει αυστηρότατη νομική προπαρασκευή προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι αναπτυξιακοί πόροι δεν θα είναι δυνατό να διοχετευτούν σε άλλους 
σκοπούς·

28. εμμένει στην ανάγκη να διαθέτει το Κοινοβούλιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές 
εξουσίες εποπτείας επί της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ·

29. ζητεί να απλουστευτούν, να επιταχυνθούν και καταστούν περισσότερο διαφανείς οι 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και εκταμιεύσεων·

30. ζητεί την θέσπιση δεσμευτικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις σχετικές με τους στόχους της 
βοήθειας δεσμεύσεις·

31. ζητεί την διοχέτευση μεγαλυτέρου μεριδίου από τα ποσά βοηθείας στη μικρής κλίμακας 
γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την υγεία και την εκπαίδευση.
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