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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H αναπτυξιακή πολιτική της EE είναι σαφώς προς όφελος της Ένωσης καθόσον συμβάλλει 
στην παγκόσμια γεωπολιτική σταθερότητα, εκτονώνει τις μεταναστευτικές πιέσεις και ανοίγει 
νέες εμπορικές αγορές. Πέρα από αυτά, κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στη μείωση της φτώχειας 
και στην προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και τους πολίτες τους.

Κατά συνέπεια, ενώ είναι αυτονόητο ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα 
συνεργάζονται για τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς των εξωτερικών 
υποθέσεων, του εμπορίου και της ασφάλειας, δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι η νέα 
υπηρεσία θα αποδώσει ισότιμη σημασία στην επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ και των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι έχει ζωτική σημασία η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου να 
περιλαμβάνει ρητή μνεία στην ανάπτυξη, και ειδικότερα στις υποχρεώσεις της ΕΕ με βάση τη 
Συνθήκη της Λισσαβόνας όσον αφορά την προσπάθεια για εκρίζωση της φτώχειας και τη 
διασφάλιση της συνεκτικότητας της πολιτικής προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών, 
καθώς και τη σημασία της διατήρησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ως χώρου αυτόνομης 
πολιτικής εξίσου με τις άλλες πολιτικές στον τομέα των διεθνών σχέσεων και με την 
κατάλληλη πολιτική και της διοικητικής αρχιτεκτονικής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, οι πολιτικές των 
κρατών μελών στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη πρέπει να 
«αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
πρέπει να συμβάλει στην καλύτερη αποσαφήνιση των ρόλων της Επιτροπής και των 
κρατών μελών, τον περιορισμό των επικαλύψεων, την ενίσχυση του συντονισμού των 
χορηγών και την καλύτερη κατανομή εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της βοήθειας και την αξιοποίηση των κονδυλίων,

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πρέπει 
να λειτουργήσει κατά τρόπο που να συμβάλει στο να καταστήσει την ΕΕ πιο ορατή 
ως ηγετική εταίρο των αναπτυσσόμενων χωρών και πρέπει να βασιστεί στις στενές 
σχέσεις της ΕΕ με αναπτυσσόμενες χώρες, που εδράζονται στο γεγονός ότι η ΕΕ 
αποτελεί τον σημαντικότερο χορηγό της επίσημης αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής 
βοήθειας και τον κυριότερο εμπορικό εταίρο των αναπτυσσόμενων χωρών,
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Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας ορίζει την αναπτυξιακή 
συνεργασία ως τομέα αυτόνομης πολιτικής με συγκεκριμένους στόχους καθιστώντας 
την ισοδύναμη με τις άλλες εξωτερικές πολιτικές, επ’ουδενί υποκείμενης στην 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας ή άμυνας, αποδεχόμενη τη σημασία 
τόσο της συνεκτικότητας της πολιτικής για την ανάπτυξη όσο και της 
συνεκτικότητας μεταξύ των διαφόρων εξωτερικών δράσεων της ΕΕ,

Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκρίζωση της φτώχειας αποτελεί έναν από τους γενικούς
στόχους της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκδοχή που απορρέει από τη
Συνθήκη της Λισσαβόνας στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων (άρθρο 21(2)(δ)) και 
πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζει το 
άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ότι η ΕΕ «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη 
κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες»· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι όλες οι δραστηριότητες της ΕΥΕΔ που 
επηρεάζουν αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να στηρίζουν την εκρίζωση της 
φτώχειας,

Παράγραφος 4 - σημείο β

(β) η ΕΥΕΔ θα πρέπει να οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να συμβάλλει στη συνεκτικότητα
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και της εκπροσώπησής της στον τομέα των
εξωτερικών σχέσεων· προς τούτο, ειδικότερα οι υπηρεσίες που έχουν επιφορτιστεί με
θέματα εξωτερικών σχέσεων υπό τη στενότερη έννοια, καθώς και υπάλληλοι με
ηγετικά καθήκοντα στους κόλπους των αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες θα πρέπει να
ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· θα πρέπει δε να εξετασθεί
περαιτέρω, ανάλογα με τις εξελίξεις, ποιές επιπλέον λειτουργίες θα μπορούσαν να
ανατεθούν στην ΕΥΕΔ·

Παράγραφος 4 – σημείο γ

(γ) δεν είναι, εν τούτοις, απαραίτητο να αφαιρεθεί από το σύνολο των Γενικών 
Διευθύνσεων της Επιτροπής κάθε αρμοδιότητα στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, 
κυρίως δε στους τομείς στους οποίους η Επιτροπή έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, θα 
πρέπει να διατηρηθεί η ακεραιότητα των εν εξελίξει κοινοτικών πολιτικών με 
εξωτερική διάσταση. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα συγκεκριμένο πρότυπο για 
τις ενεχόμενες υπηρεσίες, όπως είναι οι Γενικές Διευθύνσεις Εμπορίου, Ανάπτυξης και 
Διεύρυνσης, και σχέσεων με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, 
το EuropeAid, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το Τμήμα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας, το Τμήμα Εκλογικής Βοήθειας, και οι υπηρεσίες της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που ασχολούνται με 
εξωτερικά θέματα·



PA\792822EL.doc 5/5 PE430.270v01-00

EL

Παράγραφος 4 - σημείο δ α (νέα)

(δα) στο Σώμα των Επιτρόπων πρέπει να περιληφθεί και ένας ανεξάρτητος Επίτροπος για 
την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, ο οποίος θα είναι ισότιμος με τους 
άλλους επιτρόπους που είναι επιφορτισμένοι με άλλες πολιτικές στον τομέα των 
διεθνών σχέσεων· ο Επίτροπος αυτός πρέπει να έχει την ευθύνη τόσο για τη 
διατύπωση όσο και την εφαρμογή της πολιτικής για την αναπτυξιακή συνεργασία, 
συνεργαζόμενος στενά με τον Ύπατο Εκπρόσωπο, τόσο στις χώρες ΑΚΕ όσο και σε 
άλλες αναπτυσσόμενες χώρες·

Παράγραφος 4 - σημείο δ β (νέο)

(δβ) κατ' επέκταση, θα πρέπει να δημιουργηθεί στην Επιτροπή μια ενιαία, συγκεκριμένη 
γενική διεύθυνση για την ανάπτυξη, με αρμοδιότητα τη χάραξη πολιτικής, την 
παροχή συμβουλών σε θέματα πολιτικής και την εφαρμογή της πολιτικής της 
Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας· η εν λόγω γενική διεύθυνση, 
καθώς και το σύνολο του προσωπικού που υλοποιεί την αναπτυξιακή πολιτική της 
Ένωσης, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στις υπερπόντιες αντιπροσωπείες, πρέπει να 
αναφέρονται στον αρμόδιο για την ανάπτυξη Επίτροπο·

Παράγραφος 5 - σημείο γ α (νέο)

(γα) η ΕΥΕΔ πρέπει να περιλάβει επαρκή αριθμό επαγγελματιών σε θέματα ανάπτυξης 
από τα εθνικά υπουργεία και τη γενική διεύθυνση ανάπτυξης της Επιτροπής· οι 
υπάλληλοι της εν λόγω γενικής διεύθυνσης πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες από τον 
αρμόδιο για την ανάπτυξη Επίτροπο·

Παράγραφος 6 - σημείο β

(β) να διαιρεθεί σε διευθύνσεις, κάθε μία από τις οποίες θα είναι υπεύθυνη για ένα σημαντικό
από γεωστρατηγική άποψη τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, καθώς και σε
διευθύνσεις αρμόδιες για θέματα ανάπτυξης, ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής, 
διαχείρισης κρίσεων, πολυμερών και οριζοντίων θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τα διοικητικά ζητήματα·


