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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι τόσο οι προθεσμίες του 2015 για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας (ΑΣΧ) όσο και ο συλλογικός στόχος για διάθεση του 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) σε δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (ΔΑΒ) 
εντάσσονται στο χρονικό πλαίσιο της περιόδου ΠΔΠ 2014-2020· υπογραμμίζει ότι, μετά 
τη μεγάλη μείωση των επιπέδων της ΔΑΒ που σημειώθηκε το 2010–2011 σε 14 κράτη 
μέλη της ΕΕ, και τη μείωση του συλλογικού επιπέδου ΔΑΒ/ΑΕΕ από 0,44% σε 0,42%, το 
προσεχές ΠΔΠ προσφέρει μια καθοριστική ευκαιρία προκειμένου οι χορηγοί βοήθειας 
της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επανέλθουν σε πορεία εκπλήρωσης των 
διεθνών τους δεσμεύσεων· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάπτυξη 
συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών μελών και τα βοηθά να επιτύχουν τους 
στόχους αυτούς, επιτρέποντας μια ιδιαίτερα σημαντική μόχλευση των προϋπολογισμών 
βοήθειας ορισμένων κρατών μελών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους· 

2. είναι ιδιαίτερα υπερήφανο για το γεγονός ότι η ποιότητα της βοήθειας της ΕΕ έχει 
βελτιωθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας σήμερα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ παγκόσμιους πρωταγωνιστές στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια 
της βοήθειας1, με μετρήσιμα και ουσιώδη αποτελέσματα από την άποψη των απτών 
βελτιώσεων στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει 
επιπλέον τον ζωτικό ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον συντονισμό της 
ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και βοήθειας και το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
βοήθειας της ΕΕ σε ορισμένους τομείς, κάτι που επιτρέπει συχνά στην ΕΕ να χορηγεί τη 
βοήθειά της με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και προβλεψιμότητα απ’ 
όσο θα μπορούσαν τα επιμέρους κράτη μέλη μέσω διμερών προγραμμάτων·

3. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαδραματίζει βασικό ρόλο καθώς παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεργάζονται με χώρες στις οποίες δεν έχουν παρουσία 
και να συνεχίζουν να υποστηρίζουν χώρες στις οποίες έχουν διακόψει τα προγράμματα 
συνεργασίας, ιδίως σε ασταθή κράτη και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις· 
υπενθυμίζει ότι χάρη στην αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, 31 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
σήμερα πρόσβαση σε πόσιμο νερό και 9 εκατομμύρια σε υγειονομικές εγκαταστάσεις· 5 
εκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί κατά της ιλαράς· η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει 
9 εκατομμύρια μαθητές, έχει δοθεί πρόσβαση στην κατάρτιση σε 700.000 δασκάλους ,και 
πάνω από 80.000 μαθήτριες έχουν εγγραφεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· για τους 
παραπάνω λόγους, ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει την υποστήριξή του με επαρκή 
μέσα με στόχο την συνέχιση της προσφοράς προστιθέμενης αξίας στην ανθρώπινη 
ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας·

4. επικροτεί την αύξηση που προτείνει η Επιτροπή για τη συνολική χρηματοδότηση του 
τομέα 4, σε σύγκριση με το ΠΔΠ 2007-2013· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η πρόταση που 

                                               
1 Βλέπε μεταξύ άλλων: 'Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Ομότιμους 2012.' Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Βοήθειας του ΟΟΣΑ , 24.04.2012· και: 'Η ποιότητα της αξιολόγησης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
2009: Βελτιώνεται η ποιότητα της βοήθειας;' Ίδρυμα Brookings και Κέντρο Παγκόσμιας Ανάπτυξης, 
04.02.2012. 
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υπέβαλε η Επιτροπή το 2004 για το ΠΔΠ 2007-2013 ήταν μεγαλύτερη σε πραγματικές 
τιμές από ότι η πρότασή της για το 2014-2020· τονίζει ότι ο τομέας 4, που μαστιζόταν από 
χρόνια υποχρηματοδότηση στο ΠΔΠ 2000-2006 και 2007-2013, δεν πρέπει να πέφτει 
θύμα των περικοπών τις οποίες εμπνέει το κλίμα λιτότητας που επικρατεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη· πιστεύει ότι ένα φιλόδοξο επίπεδο χρηματοδότησης για τους εξωτερικούς 
μηχανισμούς, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
«Προϋπολογισμός για την ‘Ευρώπη 2020’»1, ιδίως για τον μηχανισμό αναπτυξιακής 
συνεργασίας (DCI), την ανθρωπιστική βοήθεια και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΕ), τα οποία αντιπροσωπεύουν μόλις 2 %, 0,62 % και 2,96 % αντιστοίχως του 
προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει καθοριστική σημασία 
προκειμένου η Ένωση και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις τους·

5. προτρέπει εντόνως τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καθιερώσουν 
έναν ευρωπαϊκό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) το συντομότερο δυνατόν· 
τονίζει ότι σημαντικό μέρος των εσόδων από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
που θα επιβάλλεται στην Ευρώπη θα πρέπει να διοχετεύεται στη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι εάν ο ΦΧΣ 
αποτελέσει νέο ίδιο πόρο της ΕΕ, θα συμβάλει σε σημαντική αύξηση του τομέα 4·

6. υπογραμμίζει ότι η ΣΑΠ, όπως παγιώνεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, πρέπει να τίθεται 
και να παραμένει ως βασική οριζόντια αρχή κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

7. επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων λόγω των ολοένα συχνότερων και 
σφοδρότερων φυσικών καταστροφών, τα διαθέσιμα κονδύλια για την αντιμετώπιση 
φυσικών και ανθρωπιστικών καταστροφών αποδεικνύονται κάθε χρόνο ανεπαρκή· 
εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους πολίτες της ΕΕ για τη συνεχιζόμενη ισχυρή και 
αυξανόμενη υποστήριξή τους προς την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη σε όλο τον κόσμο2, παρά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
που πλήττει ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις γραμμές του τομέα 4 οι 
οποίες αφορούν την ανθρωπιστική και την επισιτιστική βοήθεια, καθώς και για ένα 
Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας με ρεαλιστικό ύψος πιστώσεων·

8. υποστηρίζει σθεναρά την ανάγκη να διατηρηθεί το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, 
που έχει αποδειχτεί ότι λειτουργεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά με τη σημερινή μορφή του, 
σαν ένα αποθεματικό μη προγραμματισμένης χρήσης, πέρα από τα ανώτατα όρια του 
ΠΔΠ 2014-2020, και να του διατεθεί σημαντική, ρεαλιστική χρηματοδότηση, ώστε να 
μπορεί η Ένωση να αντιδρά γρήγορα σε απρόβλεπτες ανάγκες και απρόσμενες κρίσεις 
μέσω της έκτακτης κινητοποίησης πόρων όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο· υπογραμμίζει 
ότι η ενσωμάτωση του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας στον τομέα 4, όπως 
προτείνεται από ορισμένα κράτη μέλη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των 
συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την εξωτερική δράση της ΕΕ, και 
ιδίως για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση· χαιρετίζει ένθερμα την πρόταση της 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Προϋπολογισμός για την ‘Ευρώπη 2020’» - COM 
(2011)500 τελικό της 29.06.2011, σ. 20.
2 Βλέπε: Ειδικό Βαρόμετρο 384 για την ανθρωπιστική βοήθεια, Ιούνιος 2012.
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Επιτροπής να αυξήσει τη χρηματοδότησή της σε 350 εκατομμύρια ευρώ (τιμές 2011) σε 
σύγκριση με το ΠΔΠ 2014-2020 και να επιτρέψει τη χρήση του έως το έτος ν+1, ως ένα 
πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· τονίζει ότι το Αποθεματικό Επείγουσας 
Βοήθειας πρέπει να παραμείνει έξω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η ανεξαρτησία, η ευελιξία και η ταχύτητα που έχουν καθοριστική 
σημασία για την αποτελεσματικότητα στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας·

9. υπογραμμίζει ότι η αρχή της διαφοροποίησης πρέπει να οδηγήσει στη συγκέντρωση της 
αναπτυξιακής χρηματοδότησης σε μικρότερο αριθμό χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες 
για διμερή συνεργασία μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων, και όχι στη μείωση της 
συνολικής χρηματοδότησης του DCI, λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι η ΕΕ θα 
διατηρήσει τη συνεργασία της με «αποφοιτούσες» χώρες-εταίρους μέσω των 
περιφερειακών και θεματικών προγραμμάτων του DCI, γεγονός που κι αυτό απαιτεί 
επαρκή χρηματοδότηση·

10. υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρει σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος· υπενθυμίζει ότι οι δεσμεύσεις που προήλθαν από τις συμφωνίες 
της Κοπεγχάγης και του Κανκούν και αποσκοπούν στο να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες 
χώρες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της της αλλαγής του κλίματος πρέπει να είναι για 
«νέους και πρόσθετους πόρους» σε σχέση με την υφιστάμενη αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ 
μεταξύ των δύο πολιτικών θα διατηρείται επαρκές επίπεδο συνοχής· καλεί συνεπώς την 
ΕΕ να διατηρήσει τους φιλόδοξους στόχους της, παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση, 
και ζητεί να είναι η χρηματοδότηση της ΕΕ για το κλίμα αμιγώς πρόσθετη στον στόχο για 
ΔΑΒ 0,7% και ανιχνεύσιμη στο σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ· αναμένει ισχυρή 
πολιτική δέσμευση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο από αυτήν την άποψη· 

11. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του DCI, η Επιτροπή πρότεινε τον παναφρικανικό 
πρόγραμμα σαν ένα εντελώς νέο πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο με 4,3% περίπου του 
συνολικού προϋπολογισμού του DCI, το οποίο θα συμπληρώνει τα άλλα υπάρχοντα 
γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα· τονίζει ότι αυτή η αύξηση της εμβέλειας του 
DCI πρέπει να αντανακλάται επαρκώς στη χρηματοδότησή του·

12. τάσσεται κατ’ αρχήν υπέρ της εγγραφής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑΕ) 
στον προϋπολογισμό· επιμένει ωστόσο ότι η ενσωμάτωση του ΕΤΑΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να συνεπάγεται τη μεταφορά ολόκληρης της 
χρηματοδότησης του ΕΤΑΕ στον τομέα 4 και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
αποτελέσει πρόσχημα για τη μείωση της συνολικής χρηματοδότησης της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ εν γένει, και της αναπτυξιακής βοήθειας ειδικότερα, ενώ πρέπει να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα της βοήθειας· πιστεύει ότι, δεδομένης της 
τρέχουσας δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η 
εγγραφή του ΕΤΑΕ στον προϋπολογισμό να οδηγήσει σε μείωση του συνολικού 
επιπέδου χρηματοδότησης για τη συνεργασία με εταίρους ΑΚΕ· καλεί την Επιτροπή να 
τιμήσει τις δεσμεύσεις της και να υποβάλει χωρίς χρονοτριβή προτάσεις, προκειμένου ο 
έλεγχος του ΕΤΑΕ από το Κοινοβούλιο να ευθυγραμμιστεί με τα δικαιώματα ελέγχου 
του στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, και ειδικότερα του DCI, και η 
εγγραφή του ΕΤΑΕ στον προϋπολογισμό να αρχίσει με το ΠΔΠ της περιόδου μετά το
2020.
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