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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ
(2011/2047(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το οποίο ορίζει ότι ο «κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα συνεργασίας 
για την ανάπτυξη είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας» 
και ότι «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά 
την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 
2000,

– έχοντας υπόψη τη Συναίνεση του Monterrey, που εγκρίθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη για 
την Οικονομική Πολιτική και για την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Monterrey, 
στο Μεξικό, από τις 18 έως 22 Μαρτίου 2002,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας2 («Μηχανισμός Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας» (ΜΑΣ)),

– έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον 
καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική3,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και 
το σχέδιο δράσης της Άκκρα,

– έχοντας υπόψη Πρωτοβουλία Βάσης για την Κοινωνική Προστασία που ανέλαβε το 
Συμβούλιο των ανώτατων λειτουργών των Ηνωμένων Εθνών τον Απρίλιο του 2009,

– έχοντας υπόψη τη Ευρωπαϊκή Έκθεση Ανάπτυξης με τίτλο «Κοινωνική Προστασία για 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» που παρουσιάστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα Αξιοπρεπούς Εργασίας της ΔΟΕ και το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο Απασχόλησης της ΔΟΕ, που εγκρίθηκαν με καθολική συναίνεση στις 19 
Ιουνίου 2009 στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η 
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και 

                                               
1 ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.
3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9558/07, 15 Μαΐου 2007.
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αειφόρου ανάπτυξης. Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ»1,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους2, της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)3, της 25ης

Μαρτίου 2010 σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αναπτυξιακή συνεργασία4, της 
7 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα συστήματα υγείας στην υποσαχάρια Αφρική και την 
παγκόσμια υγεία5, της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 20106, 
της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με  τη διάσκεψη στο Κανκούν για την κλιματική 
αλλαγή (COP16)7, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση και εξάλειψη της φτώχειας είναι ο κύριος στόχος της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, όπως ορίζεται από την Συνθήκη της Λισσαβώνας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη επιβεβαιώνει 
τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και την επιδίωξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, όπως και όσον αφορά αρχές όπως η ιδιοκτησία και 
η εταιρική σχέση, η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης βοήθειας και η συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής, οι οποίες συνεχίζουν να είναι σημαντικές για την ενίσχυση του 
αντικτύπου της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια έχει πολλαπλές διαστάσεις –οικονομική, αλλά και 
ανθρώπινη, κοινωνικοπολιτιστική, πολιτική, προστατευτική, έμφυλη και 
περιβαλλοντική– οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ,

Αναπτυξιακή πολιτική με αυξημένο αντίκτυπο

                                               
1 COM(2010)629 τελικό.
2 ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 321.
3 ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 15.
4 ΕΕ C 004 Ε, 7.1.2011, σ. 34.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA-PROV(2010)0355.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0210.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0442.
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1. χαιρετίζει τις προσπάθειες για την σύνταξη των Ευρωπαϊκών Εγγράφων Στρατηγικής ανά 
Χώρα που στοχεύουν στον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η διαδικασία προγραμματισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
εφαρμόζεται η ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και ότι γίνεται 
σεβαστό το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο·

2. τονίζει ότι, στο πλαίσιο του δημοκρατικού ενστερνισμού, θα πρέπει οι προσπάθειες των 
κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των λοιπών 
ενδιαφερομένων για πλήρη συμμετοχή στη χάραξη των αναπτυξιακών στρατηγικών, να 
στηριχθούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των κυβερνήσεων και στην αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη·

3. εμμένει στο γεγονός ότι οι ανάγκες θα πρέπει να παραμείνουν βασικό κριτήριο για την 
κατανομή της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εστιάσουν την εκταμίευση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στις 
φτωχότερες χώρες και στο να φθάσει στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα· 

4. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης ανάμεσα στις αναπτυξιακές ανάγκες των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) και σε εκείνες των χωρών μέσου εισοδήματος 
(ΧΜΕ) και ιδίως όσον αφορά τους νεοεμφανιζόμενους δωρητές· υπενθυμίζει ότι το 72% 
των φτωχών του κόσμου ζουν στις ΧΜΕ και ότι για αυτόν τον λόγο θα πρέπει η 
συνεργασία και ο διάλογος να συνεχιστούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη 
φτώχεια και οι ανισότητες· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία εκτός ΕΑΒ με τις ΧΜΕ και 
τους στρατηγικούς εταίρους δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα ήδη ισχνά 
κονδύλια για την ανάπτυξη·

5. τονίζει ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) έχει ζωτική σημασία για την 
εφαρμογή μιας αναπτυξιακής πολιτικής με υψηλό αντίκτυπο· ζητεί από την Επιτροπή να 
ορίσει σαφείς αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή της υποχρέωσης για ΣΑΠ που 
ορίζεται στη Συνθήκη και ζητεί να κατανεμηθούν επαρκείς πόροι για αυτόν τον σκοπό 
στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ·

Τήρηση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων

6. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της διάθεσης του 0,7% 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ένωσης στην ΕΑΒ έως το 2015· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν νέους πόρους για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης· αντιτάσσεται σε κάθε διεύρυνση του ορισμού της ΕΑΒ·  

7. εκφράζει την άποψη ότι η προστιθέμενη αξία της αναπτυξιακής βοήθειας της Επιτροπής 
δικαιολογεί τη σημαντική αύξηση, σε πραγματικές τιμές, των κονδυλίων για την 
αναπτυξιακή βοήθεια κατά το επόμενο ΠΔΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο)· 

8. ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών όσον αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης σε θέματα 
ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτό το θέμα στην Ευρώπη· τονίζει ότι 
αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας τρόπος όχι μόνο για την αύξηση της δημόσιας 
στήριξης όσον αφορά τις δαπάνες για την ανάπτυξη αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα 
σε κάθε Ευρωπαίο να κατανοήσει τα προβλήματα της παγκόσμιας ανάπτυξης· 
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Προώθηση της ανάπτυξης υπέρ των φτωχών

9. αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη· τονίζει ωστόσο ότι ο αντίκτυπος που έχει η ανάπτυξη στην 
εξάλειψη της φτώχειας θα είναι πολύ μεγαλύτερος εάν μειωθούν οι ανισότητες· επιμένει 
ωστόσο ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να στραφεί προς την ανάπτυξη 
υπέρ των φτωχών μέσω της θέσπισης μέτρων που εστιάζουν συγκεκριμένα στους 
φτωχούς προκειμένου να προωθηθεί η αύξηση του μεριδίου τους στον εθνικό πλούτο και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη·

10. τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη σε τομείς της 
οικονομίας όπου οι φτωχοί κερδίζουν τα προς το ζην, όπως είναι η γεωργία και ο άτυπος 
τομέας απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
λήψη μέτρων που διευκολύνουν την πρόσβαση των φτωχών στην καλλιεργήσιμη γη, τις 
αγορές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

11. στηρίζει τις προσπάθειες για προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

12. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζουν πιο συστηματικά την Ατζέντα 
Αξιοπρεπούς Εργασίας της ΔΟΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να ευνοείται η 
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και η προστασία των θεμελιωδών 
κανόνων εργασίας·

Ανθρώπινη ανάπτυξη

13. τονίζει ότι η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών είναι σημαντική για την ανάπτυξη 
υπέρ των φτωχών· ζητεί το 20% του συνόλου της βοήθειας της ΕΕ να προορίζεται για 
βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως ορίζεται από τον ΟΟΣΑ, εστιάζοντας ιδίως στην 
ελεύθερη πρόσβαση στη βασική περίθαλψη και τη βασική εκπαίδευση·

14. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την υποστήριξή 
τους για τα προγράμματα εθνικής κοινωνικής προστασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και να αναπτύξουν ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής σε αυτό το θέμα·

15. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει τις χώρες εταίρους στην 
ανάπτυξη δίκαιων και αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων τα οποία θα 
αποφέρουν τα έσοδα που είναι απαραίτητα για την κοινωνική προστασία και τις 
πολιτικές υπέρ των φτωχών· 

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

16. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι 
ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης καθώς παρέχει 
υπηρεσίες και ενισχύει τη δημιουργία πλούτου· τονίζει ότι, σύμφωνα με την ατζέντα 
υπέρ των φτωχών, η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
ενθάρρυνση των δικαιούχων χωρών να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την 
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ανάπτυξη των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων και στην άρση των 
εμποδίων για την επισημοποίηση, και ότι οι υπηρεσίες και η ανάπτυξη ικανοτήτων θα 
πρέπει να στοχεύουν κυρίως στους φτωχότερους επιχειρηματίες· 

17. τονίζει ότι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να τηρούν τα 
διεθνώς συμφωνημένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, όπως και τα πρότυπα 
διαφάνειας και να συνάδουν με τα αναπτυξιακά σχέδια των δικαιούχων χωρών· 
αμφισβητεί κάθε είδους συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς καθώς τούτο θα συνέβαλε 
άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε μορφή φοροδιαφυγής·

18. τονίζει ότι η στήριξη του ιδιωτικού τομέα πρέπει να συμβαδίζει με τη βοήθεια προς τις 
δημόσιες αρχές και τα κοινοβούλια στις δικαιούχους χώρες, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τις αγορές, να προωθούν τη διαφάνεια και τη χρηστή 
διαχείριση και να καταπολεμούν τη διαφθορά·

Κλιματική αλλαγή, ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να επικεντρωθεί η αναπτυξιακή 
συνεργασία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επιμένει ότι πρωταρχικοί στόχοι των 
έργων που στηρίζονται από την ΕΕ πρέπει να είναι η πρόσβαση στην ενέργεια για τους 
φτωχούς όπως και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών και η τοπική ανάπτυξη· 

20. στηρίζει πιο συστηματικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και μέτρων για τη μείωση τον κινδύνων καταστροφών·

21. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ενσωμάτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
παροχή νέων και επιπρόσθετων πόρων τους οποίους η ΕΕ και άλλοι χορηγοί έχουν 
υποσχεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή·

Επισιτιστική ασφάλεια και γεωργία

22. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώσει την αναπτυξιακή της 
βοήθεια στην προώθηση βιώσιμης γεωργικής παραγωγής μικρής κλίμακας· επισημαίνει 
την ανάγκη να διασφαλίσει ιδίως την πρόσβαση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
στα μέσα παραγωγής (γη, πιστώσεις, υπηρεσίες παροχής συμβουλών), στις δυνατότητες 
επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά και την πρόσβαση σε τοπικές και διασυνοριακές 
αγορές· 

23. τονίζει ωστόσο ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει επίσης τις αιτίες της επισιτιστικής 
ανασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κερδοσκοπίας στον τομέα των τροφίμων και 
των τιμών τους και της «διαρπαγής γης»· υπενθυμίζει ότι κατά τη μεταρρύθμιση της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποχρέωση της ΣΑΠ που 
απορρέει από τη Συνθήκη·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παρούσα στιγμή είναι η κατάλληλη για να διεξαχθεί ευρεία συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Αυτό που έχει σημασία είναι η ΕΕ 
να ορίσει το όραμά της, τις φιλοδοξίες της, τους στόχους και τα κατάλληλα μέσα, προτού 
αποφασίσει σχετικά με τη θέση που θα κατέχει η αναπτυξιακή βοήθεια στο επικείμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).1 Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής σχετικά με την 
πολιτική ανάπτυξης της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και αειφόρου 
ανάπτυξης θίγει ορισμένα θέματα, σε σχέση με τα οποία το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει 
κάποια εδραιωμένη θέση ή έχει προβεί σε σύνταξη εκθέσεων.2 Στο παρόν έγγραφο εργασίας, 
ο εισηγητής θα επικεντρωθεί κατά συνέπεια στα στοιχεία που προτείνουν αλλαγή του 
προσανατολισμού, και ειδικότερα στις προτάσεις για «βοήθεια με αυξημένο αντίκτυπο», στην 
έννοια της «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» και στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Στο 
επίκεντρο θα βρίσκεται κυρίως η μορφή που θα έχει στο μέλλον η πολιτική στον τομέα της 
παροχής βοήθειας, όπως και ο ρόλος της Επιτροπής (και λιγότερο εκείνος των κρατών 
μελών). Για την αξιολόγηση των προτάσεων της Επιτροπής, υπάρχει ένα σαφές σημείο 
αναφοράς, το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Ο κύριος στόχος 
της παροχής βοήθειας της ΕΕ πρέπει να είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της 
φτώχειας. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη περιλαμβάνει επίσης σημαντικές 
κοινές αξίες, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, και κοινές αρχές, όπως 
η είναι ιδιοκτησία και η εταιρική σχέση, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. 

1. Αναπτυξιακή πολιτική με αυξημένο αντίκτυπο

Πτυχές που αφορούν την ποιότητα

Προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ η Επιτροπή 
προτείνει οι παρεμβάσεις να επιλέγονται με βάση τρία κριτήρια: (1) την προστιθέμενη αξία, 
(2) τον προηγούμενο συντονισμό της ΕΕ, και (3) τις δυνατότητες για μόχλευση 
μεταρρυθμίσεων και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Καθώς το Κοινοβούλιο ζητούσε 
ανέκαθεν καλύτερο συντονισμό δεν μπορεί παρά να στηρίξει τις προσπάθειες για σύνταξη 
Ευρωπαϊκών Εγγράφων Στρατηγικής ανά Χώρα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνει 
                                               
1 Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς και αειφόρου ανάπτυξης (COM(2010)0629fin) μπορεί, επομένως, να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με τη διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της 
εξωτερικής δράσης μετά το 2013.
2 Βλέπε για παράδειγμα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν (T7-2010/0442), όπως και τις (επικείμενες) εκθέσεις τις 
επιτροπής DEVE σχετικά με την Πράσινη Βίβλο σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ 
(2010/2300(INI)), σχετικά με το πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας (2010/2100(INI)), και σχετικά με τη φορολογία 
και την ανάπτυξη – συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
στο φορολογικό τομέα (2010/2102(INI)). Η επικείμενη έκθεση από τον Gay Mitchell σχετικά με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας με τίτλο 
«Διδάγματα που αντλήθηκαν και προοπτικές για το μέλλον» (2009/2149(INI)) θα πραγματεύεται τις ειδικές 
απαιτήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά το μέσο που θα διαδεχθεί το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη.
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όλες τις προσπάθειες της Επιτροπής που σχετίζονται με την εκπλήρωση του συντονιστικού 
της ρόλου, ο οποίος ορίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας (άρθρο 210 ΣΛΕΕ). Η βελτίωση 
του συντονισμού και της εναρμόνισης θα πρέπει να εστιάζεται στην αρχή του ενστερνισμού. 
Η ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα συνιστούσε σημαντικό βήμα για 
καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα μέσα παροχής βοήθειας της ΕΕ. Αυτό, ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του συνόλου των δαπανών για την ανάπτυξη, ή σε 
απώλεια της δυνατότητας πρόβλεψης για τις χώρες ΑΚΕ. 

Η στόχευση προς αυξημένο αντίκτυπο δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναπτυξιακή πολιτική 
αποφυγής του κινδύνου η οποία να εστιάζει μόνο σε «εύκολες χώρες». Δεν είναι δυνατόν τα 
μόνα μέσα εκτίμησης για την επιλογή των παρεμβάσεων να είναι «η βέλτιστη προστιθέμενη 
αξία και η σχέση κόστους ωφελείας»· οι ανάγκες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συνιστούν 
σημαντικό κριτήριο. Η παροχή βοήθειας από την ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να εστιάζει 
στις φτωχότερες χώρες και στην προσέγγιση των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. 

Εάν τηρηθούν οι υπάρχουσες δεσμεύσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, 
τότε θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και ο αντίκτυπος της βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ. 
Τέσσερα χρόνια μετά από τη δημοσίευση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τον 
καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική, η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την διασαφήνιση και ενίσχυση των τομέων όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα είναι μικρή. Στη διαδικασία προγραμματισμού θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί η δήλωση του Παρισιού και το Θεματολόγιο Δράσης της Άκρα, και η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην προετοιμασία 
της διάσκεψης υψηλού επιπέδου του Μπουσάν του 2011 σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας. Η δυνατότητα πρόβλεψης συνιστά σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικότητας 
της βοήθειας. Οι συμβάσεις της ΕΕ που συνάπτονται στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας (ΑΣΧ) παρέχουν ένα θετικό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω.

Παρά το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει τη σημασία που διαδραματίζει η Συνοχή 
της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) για τον αυξημένο αντίκτυπο της βοήθειας, όπως και για 
την αποφυγή αρνητικού αντικτύπου από άλλους τομείς πολιτικής, δεν θίγει το θέμα των 
προκλήσεων που προέρχονται από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ). Η θεσμική δομή θα πρέπει να διασφαλίζει την υλοποίηση της υποχρέωσης 
που απορρέει από τη συνθήκη για τη ΣΑΠ και τη διατήρηση της ιδιαιτερότητας της 
αναπτυξιακής πολιτικής. Για αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια ιδιαίτερη 
μονάδα ή υπηρεσία η οποία να ελέγχεται από τον αρμόδιο για την ανάπτυξη Επίτροπο, με 
σαφείς οριζόντιες αρμοδιότητες όσον αφορά την ΣΑΠ, όχι μόνο σε σχέση με την Επιτροπή, 
αλλά και σε σχέση με την ΕΥΕΔ.

Η καλή διακυβέρνηση είναι σημαντική για τον θετικό αναπτυξιακό αντίκτυπο, και η ΕΕ έχει 
μεγάλη πείρα, όχι μόνο όσον αφορά τα προγράμματα παροχής βοήθειας, αλλά και όσον 
αφορά τη στήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Για την εν λόγω πολιτική είναι έχει σημασία η 
διακυβέρνηση να προσεγγιστεί με τρόπο που να δίνει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς όπως και στον ρόλο 
των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διατήρηση της υποχρέωσης 
λογοδοσίας των κυβερνήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης. Η 
βασική έννοια θα πρέπει να είναι ο «δημοκρατικός ενστερνισμός».
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Ο αντίκτυπος που προκύπτει από την ποσότητα της πραγματικής βοήθειας

Μπορεί να είναι σημαντικό να αυξηθεί αντίκτυπος της βοήθειας, ωστόσο δεν θα πρέπει να 
συνιστά δικαιολογία για τη μείωση της ποσότητας της παρεχόμενης βοήθειας. Σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη, οι διεθνείς δεσμεύσεις, οι αξίες και τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΕΕ όπως και η εξάλειψη της φτώχειας θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στόχο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Προκειμένου να 
επιτευχτεί ο συλλογικός στόχος για διάθεση του 0,7% του ΑΕΕ στην επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έως το 2015, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν τις δεσμεύσεις τους 
σχετικά με την ΕΑΒ πολιτικά δεσμευτικές και να συμφωνήσουν σε πολυετή σχέδια δράσης, 
όπως προτείνει η Επιτροπή. 

Η παροχή βοήθειας από την ΕΕ έχει σημαντική «προστιθέμενη αξία», η οποία αναγνωρίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Αναπτυξιακή Βοήθεια1, και για αυτόν τον λόγο 
δεν θα πρέπει να μειωθεί το μερίδιο της συνολικής ευρωπαϊκής βοήθειας που διοχετεύεται 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό δικαιολογεί τη σημαντική αύξηση της συνολικής 
χρηματοδότησης που προορίζεται για την ανάπτυξη στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ). Οι πολίτες υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πολιτική και τον ρόλο της ΕΕ σε 
αυτήν: Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία αξιών όπως η αλληλεγγύη, ιδίως μάλιστα σε 
εποχές κρίσης2. 

Προκειμένου η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ να έχει αντίκτυπο στην εξάλειψη της φτώχειας 
θα πρέπει να συνεχίσει να συνδέεται στενά με τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας (ΕΑΒ) τα οποία ορίζονται από τον ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ/Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ΕΑΒ). Η συνεργασία εκτός ΕΑΒ ενδέχεται να καταστεί πιο σημαντική στις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος (ΧΜΕ), ωστόσο τα μέσα αυτά θα πρέπει να παραμένουν επιπρόσθετα 
στην κυρίως αναπτυξιακή βοήθεια. Σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει αυτή η συνεργασία να 
διοχετευθεί μέσω χωριστού μέσου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Εκτός αυτού, ο 
ορισμός της ΕΑΒ ενδέχεται να μην διευρυνθεί προκειμένου να επιτύχει τον στόχο 0.7· τούτο 
θα συνιστούσε απλώς στατιστική άσκηση και δεν θα δημιουργούσε «νέα» κονδύλια για την 
ανάπτυξη. 

2. Ανθρώπινη ανάπτυξη
                                               
1 Σύμφωνα με την Κοινή Αντίληψη, η προστιθέμενη αξία προέρχεται από την παρουσία της ΕΕ 
παγκοσμίως, την πραγματογνωμοσύνη της όσον αφορά τη χορήγηση βοήθειας, τον ρόλο της στην 
προώθηση της ΣΑΠ και στην διευκόλυνση του συντονισμού, την υλοποίηση σχεδίων μεγάλης 
κλίμακας, τη στήριξη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης 
και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, και τον ρόλο της όσον αφορά τη συμμετοχή στην κοινωνία 
των πολιτών και την αλληλεγγύη Βορρά-Νότου, εκτός των άλλων μέσω της αναπτυξιακής 
εκπαίδευσης. Εδώ πρέπει να προστεθεί η μεγάλη πείρα της ΕΕ στη δημοσιονομική στήριξη και τη 
στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών όπως και στην προώθηση της περιφερειακής ενσωμάτωσης και 
συνεργασίας.
2 Σύμφωνα με το ειδικό ευρωβαρόμετρο με τίτλο «Οι ευρωπαίοι, η αναπτυξιακή βοήθεια και οι 
αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας» (το οποίο εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010), το 89% των 
Ευρωπαίων θεωρεί την αναπτυξιακή βοήθεια πολύ σημαντική ή αρκετά σημαντική.
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Το κοινοβούλιο πάντα επέμενε ότι η πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως 
στην υγεία και στην εκπαίδευση, θα πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος του τομέα 
παροχής βοήθειας της ΕΕ. Οι τομείς αυτοί είναι σημαντικοί για την επίτευξη των ΑΣΧ, για 
την διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και συνιστούν τομείς όπου η Επιτροπή έχει 
ιδιαίτερη πείρα. Θα χρειαστεί ένα ποσοτικό σημείο αναφοράς προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι ο κοινωνικός τομέας δεν θα συμπιεστεί από άλλες ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Η ΕΕ 
θα πρέπει να διανέμει τουλάχιστον το 20% όλης της βοήθειας σε βασικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, όπως ορίζεται από τον ΟΟΣΑ, εστιάζοντας ιδίως στην ελεύθερη πρόσβαση στην 
βασική περίθαλψη και τη βασική εκπαίδευση. Εκτός αυτό, μια προσέγγιση της ανάπτυξης με 
βάση τα δικαιώματα θα συνέβαλλε σημαντικά στην αύξηση του αντικτύπου της βοήθειας από 
την ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

3. Μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς και φτώχεια

Η ουσία της Πράσινης Βίβλου είναι η πρόταση για εκ νέου εστίαση της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ στην προώθηση της μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς. Η μεγέθυνση συνιστά 
σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και η εστίαση στην απουσία αποκλεισμών 
γίνεται αποδεκτή με ικανοποίηση, όπως και η αναγνώριση ότι η μεγέθυνση πρέπει να είναι 
ένας τρόπος για να εξαλειφθεί η φτώχεια. Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι η διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα σημαντική και ότι η περιφερειακή 
ενσωμάτωση και διευκόλυνση του εμπορίου Νότου-Νότου συνιστούν σημαντικές κινητήριες 
δυνάμεις για τη μεγέθυνση όπως και τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 
τόσο πείρα όσο και τα απαραίτητα μέσα. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την παρουσίαση του 
νέου προσανατολισμού πολιτικής στην Πράσινη Βίβλο. Πρώτον, η εστίαση στην μεγέθυνση -
η οποία αναφέρεται σε ποσοτικά οικονομικά μέτρα- δεν θα πρέπει να οδηγεί σε καθαρά 
οικονομική κατανόηση της φτώχειας. Η φτώχεια είναι πολυδιάστατη, και υποδηλώνει τον 
αποκλεισμό των ανθρώπων από κοινωνικά κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και 
περιλαμβάνει μια σειρά στερήσεων (οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών κτλ.) οι οποίες 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο στόχευσης των αναπτυξιακών πολιτικών. 

Δεύτερον, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι εξωτερικοί κλονισμοί που επηρεάζουν την 
μεγέθυνση σε πολλές χώρες και ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική. Από αυτήν την άποψη, ο 
εισηγητής πιστεύει ότι η βιομηχανική ανάπτυξη έχει τεράστιες δυνατότητες μετατροπής των 
εθνικών οικονομιών και, σε αντίθεση προς τις γεωργικές εξαγωγές ή την εξαγωγή φυσικών 
πόρων που εκθέτουν τις οικονομίες σε κλονισμούς, έχει περισσότερες πιθανότητες να 
προσφέρει ευρύτερο πεδίο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της παραγωγικότητας.

Τέλος, και πιο σημαντικό, ο ορισμός της έννοιας της μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς 
παραμένει ασαφής και δεν είναι ξεκάθαρο το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η «απουσία 
αποκλεισμών». Παρόλο που η Πράσινη Βίβλος αναφέρει ότι η πιο έντονη ανισότητα μειώνει 
σημαντικά το ρυθμό μείωσης της φτώχειας και ότι έχει δυσμενείς συνέπειες για την 
οικονομική μεγέθυνση, τα στοιχεία αυτά δεν αντανακλώνται επαρκώς στα προτεινόμενα 
μέτρα.
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Σύμφωνα με γνωστά εμπειρικά ευρήματα του υπεύθυνου οικονομολόγου της Παγκόσμιας 
Τράπεζας για θέματα φτώχειας και ανάπτυξης1, η μεγέθυνση είναι επτά φορές πιο 
αποτελεσματική για τη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες όταν συνοδεύεται 
από μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί επίσης ότι τα μειωμένα 
επίπεδα της φτώχειας έχουν θετική επίδραση στην μετέπειτα μεγέθυνση. Συνεπώς προκύπτει 
η ανάγκη για αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την κατανομή: Ο αντίκτυπος της 
βοήθειας από την ΕΕ θα αυξηθεί σημαντικά και η φτώχεια θα αντιμετωπιστεί πιο 
αποτελεσματικά. 

Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει την «μεγέθυνση υπέρ των φτωχών» βάσει της 
σχετικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία οι αναπτυξιακές πολιτικές και η συνεργασία θα 
πρέπει να εστιάζουν ειδικά στους φτωχούς προκειμένου να προάγουν την αύξηση του 
μεριδίου τους στη μεγέθυνση. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει, στην ουσία, ένα από τα καλύτερα 
παραδείγματα του κόσμου όσον αφορά το πώς η αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με 
την κατανομή μέσω του κράτους πρόνοιας (μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής κοινωνικών δαπανών μεταξύ άλλων) έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
τόσο την οικονομική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη. Η εμπειρία αυτή, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί ως το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, παρέχει πραγματική προστιθέμενη αξία, 
η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως εργαλείο στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ. Η 
στήριξη της οικοδόμησης των συστημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και των δίκαιων 
φορολογικών συστημάτων όπως και η προώθηση της ατζέντας ΔΟΕ για την αξιοπρεπή 
εργασία θα ήταν σημαντικά μέτρα σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση.

4. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

Ως μέρος της στρατηγικής για την προώθηση της ανάπτυξης, η Επιτροπή προτείνει τη 
μόχλευση περισσότερων επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και τη στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), εκτός των άλλων και μέσω του συνδυασμού επιχορηγήσεων 
και δανείων. Ο ιδιωτικός τομέας έχει ζωτική σημασία για την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιριών έχουν, λόγω διάφορων 
συνθηκών, αρνητικό αντίκτυπο στην φτώχεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. 
Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και να 
οριστούν σαφή κριτήρια για την υποστήριξη των σχεδίων του ιδιωτικού τομέα. Εκτός αυτού, 
πρέπει να διευκρινιστεί ποιος ιδιωτικός τομέας - ο ξένος ή ο εγχώριος, εκείνος που αποσκοπεί 
σε κέρδη ή κάποιος άλλος- θα πρέπει να λαμβάνει στήριξη από τη λιγοστή χρηματοδότηση 
για την ανάπτυξη.

Η Πράσινη Βίβλος υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιδιώκεται οι επενδύσεις να ωφελούν τον 
μέγιστο αριθμό πολιτών στην χώρα εταίρο. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι καλύτερες 
επιλογές, θα πρέπει να αναληφθεί μια εκ των προτέρων Ανάλυση των Κοινωνικών 
Επιπτώσεων και των Επιπτώσεων στην Φτώχεια προκειμένου να διασφαλιστεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος στη φτώχεια και θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη. Η Πράσινη 
Βίβλος ορθώς υπογραμμίζει την ανάγκη να στήριξη των ΜΜΕ και των μικροεπιχειρήσεων.  
Η μικροχρηματοδότηση διαδραματίζει για αυτόν τον λόγο σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages," World 
Development, Elsevier, τεύχ. 29(11), σ. 1803-1815, Νοέμβριος.
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διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτήν ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι οι 
μειονότητες, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι γυναίκες. Προκειμένου να επιτευχθεί 
η ανάπτυξη υπέρ των φτωχών, είναι απαραίτητο οι φτωχοί να συμμετέχουν ως υπεύθυνοι για 
τη μεγέθυνση και όχι μόνο ως δικαιούχοι.

Εκτός αυτού η προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις εξής αρχές:
- την εστίαση στην χρηματοδότηση εγχώριων εταιριών και στη μόχλευση εγχώριου 

κεφαλαίου
- την τήρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων 
- την υποστήριξη προς τις κυβερνήσεις για την αποτελεσματική ρύθμιση των αγορών και 

για τη δίκαιη φορολόγηση 
- την ευθυγράμμιση με τα αναπτυξιακά σχέδια των δικαιούχων χωρών
- τη μη υποστήριξη επιχειρήσεων που θα μπορούσαν αν επιτρέψουν, ή να συμβάλουν 

άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε είδος φοροδιαφυγής
- την προαγωγή της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στις δικαιούχους χώρες
- η νέα εστίαση στα δάνεια δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το επίπεδο των επιχορηγήσεων.

5. Κλιματική αλλαγή, ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη

Η κλιματική αλλαγή και η ανάπτυξη διασυνδέονται στενά, και οι πρωτοβουλίες για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας μπορούν να είναι αμοιβαίως 
επωφελείς. Η φιλοδοξία της Επιτροπής να ενσωματώσει καλύτερα τις ανησυχίες για την 
κλιματική αλλαγή και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (ΜΚΚ) για την προώθηση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης είναι έγκαιρη και συναφής.  Έως σήμερα, φαίνεται ότι έχει 
υπάρξει λίγη συστηματική αξιολόγηση των προσπαθειών που πραγματοποιήθηκαν για την 
ενσωμάτωση της προσαρμογής και της ΜΚΚ στην συνεργασία για την ανάπτυξη. Ως πρώτο 
βήμα, θα ήταν σημαντικό να αξιολογηθεί εάν οι δεδηλωμένες επιδιώξεις της Επιτροπής για 
ενσωμάτωση της προσαρμογής και της ΜΚΚ έχουν εφαρμοσθεί και με ποιον τρόπο. Η 
ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής δεν θα πρέπει ωστόσο να αντικαταστήσει την παροχή 
νέων και επιπρόσθετων πόρων τους οποίους η ΕΕ και άλλοι χορηγοί έχουν υποσχεθεί στις 
αναπτυσσόμενες χώρες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η εστίαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστά θετικό στοιχείο, ιδίως όσον αφορά τη συνεργία όσον 
αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ χρειάζεται να 
διασφαλίσει, ωστόσο, ότι οι πολιτικές ωφελούν κυρίως τους φτωχούς και ότι η βελτίωση της 
πρόσβασης στηρίζει την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

6. Επισιτιστική ασφάλεια και γεωργία

Η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει ότι η επισιτιστική ασφάλεια και η γεωργία συνιστούν 
καταλύτη για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση και εστιάζει στην βιώσιμη παραγωγή μικρής 
κλίμακας. Είναι λυπηρό, ωστόσο, ότι δεν λαμβάνει υπόψη τα βασικά αίτια της επισιτιστικής 
ανασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.  Τα ζητήματα γύρω από την «γεωργία και την 
επισιτιστική ασφάλεια» δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται απομονωμένα, καθώς άλλοι 
εξωτερικοί παράγοντες έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην επισιτιστική ανασφάλεια (π.χ. 
κερδοσκοπία στον τομέα των τροφίμων, διαρπαγή γης...).  Η προσέγγιση της αλυσίδας της 
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προστιθέμενης αξίας είναι σημαντική, αλλά απαιτεί να πληρείται μια σειρά προϋποθέσεων 
όπως είναι η διασφάλιση της πρόσβασης στα μέσα παραγωγής (γη, πιστώσεις, υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών), στις δυνατότητες επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά και την 
πρόσβαση σε τοπικές και διασυνοριακές αγορές. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες για μια πιο δίκαιη και βιώσιμη ενσωμάτωση των μικροκτηματιών σε γεωργικές 
αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και αγορές.  Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμη, να σέβεται τη βιοποικιλότητα και να αποτρέπει την ανησυχητική υποβάθμιση 
γόνιμων γαιών. Η ΕΕ θα πρέπει για αυτόν τον λόγο να προάγει τις αγρο-οικολογικές 
πρακτικές όπως και πρακτικές χαμηλής εξωτερικής συμμετοχής. Στα μελλοντικά γεωγραφικά 
προγράμματα θα πρέπει να χορηγηθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση στη γεωργία. Οι δαπάνες 
για την ΕΑΒ έχουν μειωθεί από 17% το 1980 σε 5% σήμερα και ο τομέας παραμελείται από 
τους δωρητές εδώ και πολλά χρόνια. Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης 
στον τομέα της αλιείας θα συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των αλιευτικών πολιτικών των 
χωρών εταίρων και θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να διασφαλίζουν βιώσιμη αλιεία στα 
χωρικά τους ύδατα και απασχόληση του τοπικού πληθυσμού στον τομέα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η επικείμενη ανακοίνωση σχετικά με μια εκσυγχρονισμένη 
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα θέτει το ερώτημα του κατά πόσον είναι ενδεδειγμένη η 
αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη. Πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι η κοινή αντίληψη είναι ένα κοινό έγγραφο το οποίο έχει υιοθετηθεί 
επίσημα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αποφευχθεί μια 
«μονομερής» πρωτοβουλία. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η κοινή 
αντίληψη, θα πρέπει να προβεί σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τα άλλα δύο θεσμικά 
όργανα. Η απόφαση αναθεώρησης της κοινής αντίληψης θα πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική 
ανάλυση της λειτουργίας της, από τότε που τέθηκε σε ισχύ, τον Δεκέμβριο του 2005.

Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική έχει ανάγκη την κατανόηση και την 
συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών, γεγονός που απαιτεί διαρκείς προσπάθειες όσον αφορά 
την αναπτυξιακή εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση, με βάση τις αξίες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ανοχής, της κοινωνικής ευθύνης και της ισότητας των 
φύλων. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε Ευρωπαίο να κατανοήσει τα προβλήματα 
της παγκόσμιας ανάπτυξης όπως και τη σημασία τους σε τοπικό και προσωπικό επίπεδο. Το 
παραπάνω θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της στήριξης της κοινής γνώμης όσον αφορά 
την αναπτυξιακή συνεργασία. 


