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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι, στον βαθμό που η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 
είναι ένας σχετικά νέος οργανισμός, δεν έχει παρέλθει επαρκής χρόνος προκειμένου να 
είναι σε θέση να αξιολογήσει πλήρως ορισμένες πτυχές της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της· εκφράζει, ωστόσο, την ελπίδα ότι στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης 
αναθεώρησης θα αποτιμηθεί η προστιθέμενη αξία της ΕΥΕΔ για την αναπτυξιακή 
συνεργασία της ΕΕ και ιδιαίτερα το κατά πόσον επέφερε βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της διαμόρφωσης πολιτικής και του στρατηγικού 
προγραμματισμού, με πλήρη σεβασμό των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
και των σχετικών δεσμεύσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ και της 
ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη1·

2. τονίζει εκ νέου τη σημασία της διασφάλισης καλύτερου συντονισμού και χρηστής 
διακυβέρνησης στον τομέα της ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 
μιλήσει με μια φωνή και να κερδίσει σε προβολή·

3. υπενθυμίζει ότι η ΕΥΕΔ διαδραματίζει μείζονα ρόλο στον σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες και τις 
περιφέρειες εταίρους και της έχει ανατεθεί η εκπόνηση, από κοινού με την Επιτροπή και 
υπ' ευθύνη του Επιτρόπου Αναπτυξιακής Πολιτικής, όλων των στρατηγικών εγγράφων 
πολυετούς προγραμματισμού που συνδέονται με το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(ΜΑΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

4. ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, παρά τις αρχικές δυσκολίες, να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για τον στενότερο συντονισμό των πολιτικών αναπτυξιακής 
συνεργασίας και των δομών για τη διαχείριση των κρίσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της· τις ενθαρρύνει να προωθήσουν περαιτέρω τον συντονισμό αυτό και να 
αξιοποιήσουν τις θετικές εμπειρίες από τον κοινό προγραμματισμό της αναπτυξιακής 
βοήθειας στον επόμενο κύκλο προγραμματισμού, αρχής γενομένης από το 2014·

5. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα καλού συντονισμού προς τους 
αναπτυξιακούς εταίρους της· ενθαρρύνει, επιπλέον, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
διερευνήσουν τρόπους συμμετοχής σε τριγωνικές πρωτοβουλίες συνεργασίας·

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να βελτιώσουν περαιτέρω την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο οργάνων στον τομέα της ανάπτυξης και να διασφαλίσουν 
ότι καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες τους σε προσωπικό· ζητεί συγκεκριμένα 
σαφέστερη οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής όσον 
αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού·

7. θεωρεί ότι η συνέχιση του υπάρχοντος συστήματος εκ περιτροπής προεδρίας που 
ασκείται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών θα εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό 

                                               
1 Αιτιολογική σκέψη 4, Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 για τον καθορισμό της οργάνωσης και 
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (2010/427/EΕ).
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τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για την αναπτυξιακή συνεργασία, την ανθρωπιστική 
και επισιτιστική βοήθεια και τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ, λαμβανομένων υπόψη της 
ιδιαιτερότητας των τομέων αυτών της εξωτερικής πολιτικής και του σημαντικού ρόλου 
των κρατών μελών στους τομείς αυτούς·

8. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ισόρροπη, από 
γεωγραφική άποψη και από άποψη φύλου, παρουσία πολιτών από όλα τα κράτη μέλη στο 
προσωπικό της ΕΥΕΔ·

9. τονίζει, επίσης, τη σημασία της κατάρτισης σε θέματα φύλου στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ· 
τονίζει ότι η κατάρτιση αυτή πρέπει να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη σε θέματα που 
αφορούν το φύλο και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο (ΥΕ/ΑΠ) και 
την ΕΥΕΔ να αναγάγουν τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) σε σαφή 
προτεραιότητα· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χαράξουν σαφή στρατηγική για να 
διασφαλίσουν τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ), δίνοντας μεταξύ άλλων 
στη ΣΑΠ πιο εξέχουσα θέση στον πολιτικό διάλογο της ΕΕ με τις κυβερνήσεις των 
χωρών εταίρων, τα κοινοβούλια, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, εντάσσοντας τη ΣΑΠ με αξιόπιστο και λειτουργικό τρόπο στα 
έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού, συμμετέχοντας στην προετοιμασία του 
επόμενου κυλιόμενου προγράμματος εργασίας για τη ΣΑΠ, και διαμορφώνοντας ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης στη ΣΑΠ για όλα τα νέα μέλη του προσωπικού της ΕΥΕΔ· 

11. επισημαίνει την ενδεχόμενη ένταση μεταξύ της ΣΑΠ και της έννοιας της «συνολικής 
προσέγγισης» για τη διαχείριση κρίσεων εκτός της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να εξασφαλίσουν ότι η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» δεν υπονομεύει τους ειδικούς 
στόχους και τις αρχές της αναπτυξιακής συνεργασίας ούτε εκτρέπει τους λιγοστούς 
πόρους από τη μείωση της φτώχειας· παρομοίως, εμμένει στην άποψη ότι η ανθρωπιστική 
βοήθεια της ΕΕ δεν αποτελεί εργαλείο διαχείρισης των κρίσεων και υπενθυμίζει στην 
ΕΥΕΔ τη δέσμευσή της1 για την προώθηση της εκπλήρωσης των στόχων της ευρωπαϊκής 
κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια·

12. καλεί την Catherine Ashton, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ), να υπογράψει 
την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

13. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΑΠ/ΥΕ έχει τακτική επαφή με την Επιτροπή Ανάπτυξης, σε 
ετήσια βάση, ως σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών σε θέματα ανάπτυξης· ενθαρρύνει την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να 
μελετήσουν περαιτέρω τρόπους ενίσχυσης της λογοδοσία τους προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων με εντολή προς τον αρμόδιο υπουργό της εκ περιτροπής 
προεδρίας να ομιλεί εκ μέρους της ΑΠ/ΥΕ για θέματα που σχετίζονται με τη θέση του 
Συμβουλίου όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία·

14. ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τον ρόλο της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις που 

                                               
1 Αιτιολογική σκέψη 4, Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 για τον καθορισμό της οργάνωσης 

και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (2010/427/EΕ).
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καλύπτουν πολιτικά θέματα και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και κυρίως να 
χρησιμοποιεί τα διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποστηρίξει το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), να υπενθυμίσει σε τρίτες χώρες - με ιδιαίτερη 
έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες - την ανάγκη να στηρίξουν το ΔΠΔ και να 
υπογράψουν ή να κυρώσουν τη ιδρυτική του πράξη, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, και να 
συμπεριλάβει στις συμφωνίες με τρίτες χώρες δεσμευτικές ρήτρες που απαιτούν τη 
συνεργασία τους με το ΔΠΔ, ή ακόμη και να επιβάλει περιοριστικά μέτρα εις βάρος των 
προσώπων που έχουν παραπεμφθεί στο ΔΠΔ.
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