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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 

(2015/2317(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της 

συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να 

επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει 

ότι η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο 

να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη 

δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την 

οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της 

αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών και του διεθνούς δικαίου, 

– έχοντας υπόψη τις παραγράφους 9 και 35 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του 

Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την 

αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή 

αντίληψη»1, 

– έχοντας υπόψη τα διαδοχικά συμπεράσματα του Συμβουλίου, τις εκθέσεις που 

υποβάλλει η Επιτροπή ανά διετία και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη 

συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), και ιδίως το ψήφισμά του της 13ης 

Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ, του 2013, για τη συνοχή της 

αναπτυξιακής πολιτικής2, 

– έχοντας υπόψη την πέμπτη διετή έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνοχή της 

αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), και συγκεκριμένα το έγγραφο εργασίας της σχετικά με 

τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, το οποίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2015, 

(SWD(2015)0159), 

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο 

εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη Νέα Υόρκη, το 

2015, και περιλαμβάνει τον στόχο να ενισχυθεί η συνοχή της πολιτικής για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (στόχος 17.14)3, 

– έχοντας υπόψη την« ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη», του Δεκεμβρίου 2005, 

– έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο του τέταρτου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την 

αποτελεσματικότητα της βοήθειας, του Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη σύμπραξη για 

                                                 
1 ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0251. 
3 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0165/2016),  

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διετή έκθεση της 

Επιτροπής σχετικά με τη ΣΑΠ, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015, τονίζεται 

πως η ΣΑΠ θα είναι σημαντικό μέρος της συνεισφοράς της ΕΕ στην επίτευξη του 

ευρύτερου στόχου της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ)· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

ορίζοντα το 2030 συνιστά μια νέα πρόκληση για την επίτευξη της ΣΑΠ, καθώς θέτει 

μία ενιαία, γενική δέσμη αναπτυξιακών στόχων που ισχύουν για όλους· 

Γ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της 

ΣΑΠ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό 

συνθήκες φτώχειας και βιώνουν στερήσεις όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και 

το επίπεδο διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών 

είναι γυναίκες· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια των αναπτυσσόμενων χωρών 

περιορίζονται εκ των πραγμάτων από τις απαιτήσεις των παγκόσμιων επενδυτών και 

των χρηματοπιστωτικών αγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 

προσφέρουν διάφορα φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές, προκειμένου να 

προσελκύσουν ή να διατηρήσουν επενδυτές, γεγονός που οδηγεί σε επιζήμιο 

φορολογικό ανταγωνισμό και σε «αγώνα δρόμου προς τα κάτω»· 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει άμεση και ιστορική ευθύνη στις σχέσεις της με τις 

χώρες εταίρους· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη δεν 

διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη και τη διόρθωση των 

ασυνεπειών που προκύπτουν από τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 

ΣΑΠ στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 

 

1. επαναλαμβάνει ότι η ΣΑΠ αποτελεί καίριο στοιχείο για την υλοποίηση του νέου 

θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να υπάρξει προορατική δράση στη βάση 

μιας κοινής κατανόησης της ΣΑΠ· επισημαίνει ότι η προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα 

δικαιώματα θα πρέπει να οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση της ΣΑΠ, δεδομένου ότι, εάν 

δεν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι δυνατή η 

επίτευξη προόδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας· πιστεύει 

ότι η ΣΑΠ θα πρέπει να συμβάλει στην εδραίωση του κράτους δικαίου και 
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αμερόληπτων θεσμών και στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η χρηστή 

διακυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες χώρες·  

 

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρότι η ΣΑΠ είχε υποστηριχθεί στη Δήλωση 

της Χιλιετίας του ΟΗΕ1, στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στο Φόρουμ του Μπουσάν 

για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας2, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για 

τη συγκεκριμένη εφαρμογή της· 

3. ζητεί να διεξαχθεί μία συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη ΣΑΠ στο πλαίσιο του 

θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και των 17 νέων 

οικουμενικών και αδιαίρετων ΣΒΑ του θεματολογίου αυτού, ώστε να γίνει καλύτερα 

κατανοητό πώς η έννοια αυτή μπορεί να εναρμονιστεί με τη γενικότερη έννοια της 

ΣΠΒΑ· 

4. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης έχουν εφαρμογή τόσο στις 

αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες και ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν 

πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, στο εξωτερικό αλλά και στο 

εσωτερικό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών διακυβέρνησης για την 

προώθηση των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο και ζητεί να συμπεριληφθούν ως βασικό 

θέμα στις προσεχείς συζητήσεις για την πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τη νέα παγκόσμια 

στρατηγική και το ΠΔΠ· 

 

Μηχανισμοί ΣΑΠ 

5. ζητεί να συζητηθεί η ΣΑΠ σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να ξεκινήσει 

μία διοργανική συζήτηση με τη συμμετοχή της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ, του Συμβουλίου 

και του Κοινοβουλίου, καθώς μία συζήτηση σε εθνικό επίπεδο· 

6. προτείνει, για την προπαρασκευή αυτής της συνόδου, να απευθύνουν η Επιτροπή και η 

ΕΥΕΔ ένα έγγραφο προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ με 

συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την 

επιχειρησιακή προετοιμασία της ΣΑΠ και την ενοποίηση στρατηγικών της ΕΕ για την 

καλύτερη υλοποίηση των ΣΒΑ, καθώς και σχετικά με τρόπους για τον σαφέστερο 

ορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου της ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση 

των δεσμεύσεων της ΣΑΠ· πιστεύει ότι μία τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς και να περιλαμβάνει τις τοπικές και 

περιφερειακές διοικήσεις, οργανώσεις τις κοινωνίας των πολιτών και ομάδες 

προβληματισμού· 

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δημιουργία ομάδας Επιτρόπων για θέματα εξωτερικών 

σχέσεων· ζητεί την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με το έργο της εν λόγω ομάδας 

από την ΥΕ/ΑΕ προς την Επιτροπή Ανάπτυξης· 

8. θεωρεί ότι οι μηχανισμοί τους οποίους χρησιμοποιούν ορισμένες αντιπροσωπείες της 

ΕΕ για να παρέχουν στην Επιτροπή στοιχεία για την έκθεσή της σχετικά με τη ΣΑΠ για 

                                                 
1 http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm  
2 http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf  

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf
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το 2015 πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και ότι αυτό πρέπει 

να γίνεται σε ετήσια βάση· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η 

ΣΑΠ περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των αντίστοιχων διμερών συνεδριάσεων 

και των συνεδριάσεων ίσης εκπροσώπησης, καθώς και στην ετήσια συνεδρίαση των 

επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες· 

9. επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που ενέκρινε η 

Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2015· επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η ΣΑΠ αναφέρεται 

συγκεκριμένα ως νομική απαίτηση στο Εργαλείο 30 (Tool 30) των κατευθυντήριων 

γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας (COM(2015)0215)· 

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αν και οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της ΣΑΠ, οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην 

ανάπτυξη παραμένουν ολιγάριθμες και δεν αξιολογούν επαρκώς τις δυνητικές 

επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· ελπίζει ότι η δέσμη μέτρων για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας και οι κατευθυντήριες γραμμές της θα βελτιώσουν αυτή την 

κατάσταση, με τον συνυπολογισμό της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και με τη βελτίωση της διαφάνειας· καλεί την Επιτροπή 

να συμβουλεύεται σε συστηματική βάση οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

πρώιμο στάδιο της διαδικασίας διαμόρφωσης της πολιτικής, και να θεσπίσει 

ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλίδες και μηχανισμούς για την καλύτερη εξισορρόπηση 

της εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών· επιδοκιμάζει τη δημόσια διαβούλευση 

σχετικά με τον χάρτη πορείας, που δίνει την ευκαιρία σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα 

μέρη, περιλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών και της κοινωνίας των πολιτών, 

να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να έχουν δραστήρια συμμετοχή· θεωρεί αναγκαία 

τη συστηματικότερη σύνταξη αναδρομικών αξιολογήσεων ενόσω υλοποιείται η 

πολιτική της ΕΕ·  

 

11. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον θεσμικό συντονισμό, είτε μεταξύ 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ είτε αυτών με τα κράτη μέλη· ζητεί από τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών να ενσωματώσουν τη ΣΑΠ σε μια νομικά δεσμευτική πράξη και να 

διαμορφώσουν ένα σχέδιο δράσης όσον αφορά τη συνοχή της πολιτικής για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (ΣΒΑΠ), για την επιχειρησιακή προετοιμασία της· πιστεύει ότι τα εθνικά 

κοινοβούλια πρέπει να συμμετάσχουν πληρέστερα στο θεματολόγιο της ΣΑΠ, στο 

πλαίσιο της αρμοδιότητας που έχουν να αξιώνουν τη λογοδοσία των κυβερνήσεών τους 

και να ελέγχουν την πρόοδο στο πεδίο αυτό· 

12. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία προώθησης της ΣΑΠ δίνοντάς της προτεραιότητα στο πλαίσιο των 

κοινοβουλευτικών ημερήσιων διατάξεων, αυξάνοντας τον αριθμό των συνεδριάσεων 

στις οποίες συμμετέχουν πλέον της μίας επιτροπές και των διακοινοβουλευτικών 

συνεδριάσεων για το ζήτημα της ΣΑΠ, προωθώντας την ανταλλαγή απόψεων για τη 

ΣΑΠ με τις χώρες εταίρους και ευνοώντας τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών· 

13. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει έναν αποτελεσματικό διυπουργικό 

μηχανισμό συντονισμού με ειδική εντολή για τη ΣΠΒΑ· καλεί τα κράτη μέλη να 

παρακολουθούν και να ανταλλάσσουν τις ορθές πρακτικές που έχουν ήδη εγκριθεί από 

άλλα κράτη μέλη· 
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14. επισημαίνει ότι ο από κοινού προγραμματισμός είναι επιτυχημένο εργαλείο για τον 

συνεκτικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ· 

επιδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτός ο από κοινού προγραμματισμός περιλαμβάνει τις 

διμερείς δραστηριότητες κρατών μελών σε χώρες εταίρους, εκφράζει τη λύπη του 

ωστόσο για τις περιπτώσεις στο παρελθόν κατά τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η 

σύνδεση της ενωσιακής δράσης με τις δραστηριότητες των κρατών μελών, πράγμα που 

οδήγησε στην απώλεια ευκαιριών για την αξιοποίηση συνεργειών· 

15. υπενθυμίζει ότι η σωστή εφαρμογή της ΣΑΠ θα απαιτήσει επαρκείς πόρους και 

προσωπικό· προτρέπει να χορηγηθούν στα σημεία επαφής για τη ΣΑΠ, στα υπουργεία 

των κρατών μελών και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, οι αναγκαίοι πόροι για να 

εφαρμοστούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη ΣΑΠ· 

16. υπογραμμίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 

εφαρμογή της ΣΠΒΑ, με τη διασφάλιση ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις, η παρακολούθηση 

και η πλήρης συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εξετάζονται 

τακτικά, καθώς και με την εξέταση των  αξιολογήσεων αντικτύπου που συντάσσουν οι 

κυβερνήσεις· 

17. υπενθυμίζει την πρότασή του για ένα ανεξάρτητο σύστημα εντός της Ένωσης για την 

υποβολή καταγγελιών από άτομα ή κοινότητες που επηρεάζονται από τις πολιτικές της 

Ένωσης· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Ανάπτυξης 

και ο μόνιμος εισηγητής της για την ΣΑΠ όσον αφορά τη διαβίβαση των ανησυχιών τις 

οποίες εκφράζουν πολίτες ή κοινότητες που επηρεάζονται από τις πολιτικές της ΕΕ· 

18. υπογραμμίζει την ανάγκη η ΕΕ να επενδύσει περισσότερους πόρους στην 

τεκμηριωμένη ανάλυση της ΣΑΠ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει  χωρίς 

καθυστέρηση τις ανακολουθίες και να προβεί στην ανάλυση του κόστους τους, καθώς 

και να αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και διαπίστωσης 

της προόδου σχετικά με τη ΣΑΠ· καλεί επίσης την Επιτροπή να περιλάβει στην 

ανάλυσή της προτάσεις για τρόπους αποφυγής και αντιμετώπισης των ανακολουθιών 

μεταξύ των διαφόρων πεδίων πολιτικής· τονίζει ακόμη την ανάγκη  βελτίωσης των 

αναφορών στη ΣΑΠ στα έγγραφα προγραμματισμού· 

 

19. επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της ΣΑΠ στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 

ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη και των συζητήσεων για τη συμφωνία που θα 

αντικαταστήσει αυτήν της Κοτονού· 

Τομείς προτεραιότητας 

Μετανάστευση 

20. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση της μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο· τονίζει ότι η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ μετανάστευσης και 

αναπτυξιακών πολιτικών είναι ουσιώδης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες 

αιτίες του φαινομένου· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που 

έχει στη διάθεσή της, περιλαμβανομένων των μέσων ασφάλειας και της διπλωματίας· 

υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να 

εστιαστεί μόνο σε θέματα ασφάλειας και ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει να 
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ενσωματωθούν καλύτερα ώστε οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ να καταστούν 

συμβατές με εκείνες που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας· τονίζει ότι  η ΣΑΠ 

συνιστά σημαντικό μέρος της νέας πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση· εκφράζει 

ικανοποίηση για την έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη 

μετανάστευση (COM(2015)0240), το οποίο ανταποκρίνεται στην κρίση με 

ολοκληρωμένο τρόπο· πιστεύει ότι η εφαρμογή του θα πρέπει να συνοδεύεται από 

συγκεκριμένες ενέργειες για την ενίσχυση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις χώρες προέλευσης· υπογραμμίζει τη 

σημασία των εμβασμάτων ως πηγής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη· τονίζει τη 

σημασία των συμφωνιών των κρατών μελών της ΕΕ με τρίτες χώρες για τη 

διευκόλυνση της ασφαλούς κυκλοφορίας και της κινητικότητας των ξένων 

εργαζομένων· θεωρεί ότι τα προγράμματα και οι προϋπολογισμοί αναπτυξιακής 

βοήθειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου της μετανάστευσης· 

τονίζει ότι η όποια κοινή μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να εστιάζει σε νόμιμες 

οδούς προς την Ευρώπη και στην υποδοχή των μεταναστών· 

21. τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση της πολιτικής της στους τομείς της 

μετανάστευσης και του ασύλου, τόσο εντός της ίδιας της Ένωσης όσο και με τους 

διεθνείς εταίρους της· υποστηρίζει ότι μία όντως αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 

πολιτική μετανάστευσης και ασύλου πρέπει να ενσωματώνει πλήρως τις εσωτερικές και 

εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, ιδίως εντός των δομών εργασίας της ΕΕ· υπογραμμίζει τη 

σημασία που έχει η διαμόρφωση μιας ενιαίας κοινής πολιτικής ασύλου και 

μετανάστευσης· ζητεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, για την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης σε στενή σύνδεση με την ανάπτυξη, ώστε να 

γίνει δυνατή η βιώσιμη επίλυση της υφιστάμενης μεταναστευτικής κρίσης· υπενθυμίζει 

ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, ως πρόσφυγες και μετανάστριες, είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτες στη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση και ότι στην πολιτική της ΕΕ για τη 

μετανάστευση θα πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθεί και η διάσταση του φύλου·  

22. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των 

πολιτικών μετανάστευσης και ανάπτυξης, να μην υποβάλλουν το κόστος λόγω 

προσφύγων ως ΕΑΒ, καθώς αυτό συνεπάγεται τεράστιο κόστος από άποψη απώλειας 

ευκαιριών σε βάρος των αναπτυξιακών προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά τις βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης· 

Εμπορικά και οικονομικά θέματα 

23. υπογραμμίζει ότι συνολικά η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν ο σημαντικότερος 

χορηγός της «Βοήθειας για το Εμπόριο» παγκοσμίως (11,7 δισ. το 2013 - 

SWD(2015)0128)· θεωρεί ότι η «Βοήθεια για το Εμπόριο» πρέπει επίσης να αποσκοπεί 

στην ενδυνάμωση των φτωχών παραγωγών, των συνεταιρισμών και των πολύ μικρών 

και μικρών επιχειρήσεων, να διευκολύνει τη διαφοροποίηση των τοπικών αγορών, να 

ενισχύει την ισότητα των γυναικών και να προωθεί την περιφερειακή ολοκλήρωση και 

τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων· επιδοκιμάζει τον στόχο της Επιτροπής να 

εστιάσει περισσότερο στις σχετικές με την ανάπτυξη διατάξεις των εμπορικών 

συμφωνιών·  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη να 

καταβάλουν συγκεκριμένες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου του 0,7% του 

ΑΕΠ τους για την ΕΑΒ προς αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και τη σύσταση της 

Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ το στοιχείο της δωρεάς να φτάσει κατά 
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μέσον όρο το 86% του συνόλου της ΕΑΒ· υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 

πρέπει να συμβάλλουν στην προαγωγή αξιών όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλο τον κόσμο· 

24. υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου δεν είναι καθαυτή θετική για την εξάλειψη 

της φτώχειας, καθώς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη· 

25. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της «Βοήθειας για το Εμπόριο» της ΕΕ στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα χορηγηθέντα ποσά 

και η προέλευσή τους, τόσο στο πλαίσιο του τομέα 4 του προϋπολογισμού της Ένωσης 

όσο και στο πλαίσιο του ΕΤΑ· θεωρεί ότι ένα τέτοιο έγγραφο θα παρείχε μια στέρεη 

βάση για τις εκθέσεις της ΕΕ σχετικά με τη ΣΑΠ, που θα δημοσιεύονται ανά διετία· 

26. υπενθυμίζει ότι ο στόχος 17.15 της ΣΒΑ αναγνωρίζει την ανάγκη σεβασμού του 

περιθωρίου άσκησης πολιτικής κάθε χώρας για την εξάλειψη της φτώχειας και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να 

ρυθμίζουν τις επενδύσεις ώστε να διασφαλίσουν υποχρεώσεις και καθήκοντα για όλους 

τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ξένων επενδυτών, με στόχο την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·  

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη σύσταση του 

Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει 

τα δεσμευτικά πλαίσια και σε άλλους τομείς· προτρέπει, εν προκειμένω, την Επιτροπή 

να διευρύνει σε άλλους τομείς τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 

δέουσας επιμέλειας που συμπληρώνουν τον υφιστάμενο κανονισμό της ΕΕ για την 

ξυλεία ή αφορούν τον προτεινόμενο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα ορυκτά που 

αποτελούν αιτία συγκρούσεων, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ότι η ΕΕ και οι 

έμποροι και φορείς εκμετάλλευσης εκπληρώνουν την υποχρέωση σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τηρούν τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα· 

28. υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όταν αφορά δημόσιους πόρους, 

πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη να 

ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης 

(ΙΑΧ), ώστε να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι χρηματικές ροές, η βιωσιμότητα 

του χρέους και η προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 

29. υπενθυμίζει τον μοναδικό ρόλο της ΕΑΒ για την επίτευξη ουσιαστικών αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων· ζητεί την προστασία της αναπτυξιακής προσέγγισης και της φύσης της 

ΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς και υπεύθυνου συστήματος υποβολής 

εκθέσεων· υπενθυμίζει ότι η αποσύνδεση της βοήθειας αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως τοπικές επιχειρήσεις ή 

εμπειρογνώμονες τεχνικής συνδρομής, και ζητεί την αύξηση της χρήσης των 

συστημάτων δημόσιων προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες για προγράμματα 

βοήθειας υπέρ δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας, με στόχο την 

ενίσχυση του τοπικού ιδιωτικού τομέα· 

30. υπενθυμίζει ωστόσο ότι η βοήθεια από μόνη της δεν είναι αρκετή· πιστεύει ότι πρέπει 
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να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης καινοτόμων και διαφοροποιημένων πηγών 

χρηματοδότησης, όπως ο φόρος επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο φόρος 

άνθρακα, το τέλος επί του αεροπορικού εισιτηρίου, τα μισθώματα από φυσικούς 

πόρους κ.λπ., και η ευθυγράμμισή τους με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της 

ανάπτυξης· πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ δημόσιας, ιδιωτικής, 

διεθνούς και εγχώριας χρηματοδότησης· αναγνωρίζει επ’ αυτού τον ουσιώδη ρόλο του 

ιδιωτικού τομέα· επιμένει ότι πρέπει να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και να ενθαρρυνθεί η θέσπιση 

πολιτικών και νομικών πλαισίων που θα ευνοούν τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών 

και τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών· 

31. πιστεύει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά 

δεδομένα και την κατάσταση ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους της ΣΑΠ, αλλά και να σέβεται το δικαίωμα των 

αναπτυσσόμενων χωρών να ορίζουν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές· τονίζει 

ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

δεν πρέπει να υπονομεύουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τους αναπτυξιακούς στόχους ή την 

προαγωγή και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους· 

υπενθυμίζει ότι το θεμιτό και σωστά ρυθμιζόμενο εμπόριο σύμφωνα με τους κανόνες 

του ΠΟΕ, θα μπορούσε να παρουσιάζει δυνατότητες για ανάπτυξη· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη ολοκληρωμένων κεφαλαίων για το εμπόριο και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· 

32. ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει ένα  κατάλληλο πλαίσιο για τη διευθέτηση του τρόπου με 

τον οποίο οι εταιρείες ενσωματώνουν τα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για να καταστούν οι υπερεθνικές εταιρείες υπόλογες για 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

33. στηρίζει τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και διαφανούς φορολογικού 

συστήματος που θα ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης· 

επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων φορολογικής διαφάνειας, η οποία παρουσιάστηκε από 

την Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2015, και τη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής, που παρουσιάστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2016, συμπεριλαμβανομένης 

της ανακοίνωσής της σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για την προώθηση της 

χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης διεθνώς· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 

διενέργεια μιας ανάλυσης των άμεσων και δευτερογενών επιπτώσεων της νέας 

φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων 

πόρων μέσω της φορολογίας είναι η πλέον σημαντική πηγή εσόδων για τη δημόσια 

χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις 

αναπτυσσόμενες χώρες ενισχύοντας τις ικανότητές τους στους τομείς της φορολογικής 

διοίκησης, της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών καθώς και στην καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών 

ροών· καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες θα καταβάλλουν φόρους στις χώρες 

στις οποίες αποκτούν ή δημιουργούν αξία· επισημαίνει, συνεπώς, την ευθύνη της ΕΕ να 

προωθήσει και να καταστήσει λειτουργική σε παγκόσμιο επίπεδο την αρχή της ΣΑΠ σε 

φορολογικά θέματα· ενθαρρύνει, στην κατεύθυνση αυτή, την ΕΕ να καταβάλει 
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προσπάθειες για τη σύσταση ενός νέου διακυβερνητικού φορέα υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ για τη διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα, και να διαθέσει τους 

αναγκαίους πόρους ώστε ο φορέας αυτός να μπορέσει να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν ισότιμα στη συνολική μεταρρύθμιση των υφιστάμενων διεθνών 

φορολογικών κανόνων·  

 

34.  θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι 

παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και η φοροδιαφυγή και καλεί την ΕΕ να 

ενθαρρύνει την περαιτέρω διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα·  καλεί την ΕΕ να 

εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη 

διαπραγμάτευση φορολογικών συνθηκών, σε ευθυγράμμιση με την πρότυπη σύμβαση 

του ΟΗΕ σχετικά με τη διπλή φορολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 

κατάστασή τους και διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή φορολογικών δικαιωμάτων· 

χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάσκεψη για τη χρηματοδότηση 

της ανάπτυξης στην Αντίς Αμπέμπα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015, 

όπως η αξιολόγηση της πολυμερούς χρηματοδότησης της ανάπτυξης και η φορολογική 

πρωτοβουλία Addis με στόχο την υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών στην 

οικοδόμηση των εγχώριων συστημάτων τους συγκέντρωσης πόρων· ζητεί από την ΕΕ 

να αξιοποιήσει πλήρως το υπόδειγμα φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ που 

περιλαμβάνει μια προαιρετική διάταξη για παροχή συνδρομής στην είσπραξη φόρων· 

35.  ζητεί τη διενέργεια αξιολόγησης του αντικτύπου των επιδοτήσεων τιμών για τις 

εξαγωγές, των δασμών και των εμπορικών φραγμών στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

36. υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε πρώτες ύλες από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να υπονομεύει την τοπική ανάπτυξη και την 

εξάλειψη της φτώχειας, αλλά μάλλον να στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στη 

μετατροπή του ορυκτού τους πλούτου σε πραγματική ανάπτυξη· 

Επισιτιστική ασφάλεια 

37. τονίζει ότι η επίτευξη της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας θα απαιτήσει ΣΑΠ σε 

όλα τα επίπεδα, ιδίως αν πρόκειται να επιτευχθούν οι πιο φιλόδοξοι στόχοι του 

θεματολογίου του 2030, και συγκεκριμένα η πλήρης εξάλειψη της πείνας και όλων των 

μορφών υποσιτισμού· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη θέσπιση ισχυρών 

κανονιστικών πλαισίων με σαφή κριτήρια για την προστασία των δικαιωμάτων και της 

επισιτιστικής ασφάλειας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων· 

38. ζητεί από την ΕΕ να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο, μεταξύ άλλων παραγόντων, 

της αγροτικής, εμπορικής και ενεργειακής πολιτικής (όπως η πολιτική βιοκαυσίμων) 

στην επισιτιστική ασφάλεια του αναπτυσσόμενου κόσμου και στο βιοτικό επίπεδο των 

πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων· προτρέπει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να 

εστιάζεται στους συνεταιρισμούς, στη γεωργία πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας 

κλίμακας και στους εργαζόμενους του αγροτικού τομέα και να προωθεί βιώσιμες  αγρο-

οικολογικές πρακτικές, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διεθνούς αξιολόγησης της 

γεωργικής επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη (IAASTD), τις συστάσεις του 

ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή και τους ΣΒΑ· υπενθυμίζει 

την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή μέτρων της ΚΓΠ δεν θέτει σε κίνδυνο την 



 

PE575.202v02-00 12/27 RR\1094064EL.doc 

EL 

ικανότητα παραγωγής τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια των 

αναπτυσσόμενων χωρών· τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά ζητήματα 

συνοχής πολιτικής και επιπτώσεων, κατά την εν εξελίξει παρακολούθηση του πολιτικού 

πλαισίου επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ (COM(2010)0127)· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία βιομηχανιών μεταποίησης στον γεωργικό 

τομέα και τη βελτίωση των τεχνικών αποθήκευσης των διατροφικών προϊόντων· 

υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των συμφωνιών αλιείας 

στην επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών· ζητεί από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να συμβάλουν στην πρόληψη της αρπαγής γαιών στηρίζοντας τις 

αναπτυσσόμενες χώρες ως προς την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των προαιρετικών 

κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης, των 

αλιευμάτων και των δασών· 

 

Υγεία 

39. τονίζει την ανάγκη οι αναπτυσσόμενες χώρες να θέτουν ως προτεραιότητα του 

προϋπολογισμού τους τη χρηματοδότηση με στόχο τη συγκρότηση ισχυρών 

συστημάτων υγείας, τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών υγείας και την παροχή 

βασικών υπηρεσιών και ποιοτικής περίθαλψης·  καλεί την ΕΕ να στηρίξει τη θέσπιση 

μιας καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης που θα εγγυάται την αλληλασφαλιστική 

κάλυψη των κινδύνων που αφορούν την υγεία στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

Κλιματική αλλαγή 

40. ζητεί να υπάρξει αποφασιστική δράση από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και όλους τους 

διεθνείς εταίρους της για την εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας του Παρισιού 

(COP21) για το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη δράση με αντικείμενο το κλίμα, για τη μείωση των 

εκπομπών και τη δημιουργία ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

(ΛΑΧ)· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την εξαιρετική σημασία της επαρκούς 

χρηματοδότησης για το κλίμα· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διαδικασία 

ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ και τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

τονίζει ότι η αδυναμία περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 2 

°C θα μπορούσε να υπονομεύσει αναπτυξιακά οφέλη· καλεί την ΕΕ να αναλάβει 

προληπτική δράση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής πρόκλησης, 

ορίζοντας στρατηγικές προτεραιότητες σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, 

καθώς και να προσδιορίσει και να εφαρμόσει νέους δεσμευτικούς κανόνες για το κλίμα, 

την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ευθυγράμμιση με τη 

συμφωνία του Παρισιού·  

41. αναγνωρίζει ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για το 

κλίμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δημόσια· τονίζει την ανάγκη για διαφανή 

υποβολή εκθέσεων και λογοδοσία ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των σχετικών 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασφαλίσεων που αφορούν την ιδιωτική 

χρηματοδότηση για το κλίμα· 

Φύλο 

42. επιδοκιμάζει το ενωσιακό σχέδιο δράσης για θέματα φύλου για την περίοδο 2016-2020 
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και ενθαρρύνει την παρακολούθηση και την υλοποίηση των στόχων του σε όλες τις 

εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 

σε επίπεδο χώρας· καλεί ακόμη την ΕΕ να ενσωματώσει αποτελεσματικά σε όλες τις 

πολιτικές της, μεταξύ των οποίων και στους προϋπολογισμούς, την ισότητα των φύλων 

και τη χειραφέτηση των γυναικών, και να εξασφαλίσει ότι οι εξωτερικές πολιτικές της 

συμβάλλουν στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, μεταξύ άλλων και εις 

βάρος των ΛΟΑΔ· 

Ασφάλεια 

43. αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη ή εξάλειψη της φτώχειας 

χωρίς ασφάλεια· αναγνωρίζει επίσης ότι το πλέγμα ασφάλειας-ανάπτυξης είναι 

σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης 

της ΕΕ· 

44.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η συνοχή των πολιτικών και ο 

συντονισμός μεταξύ της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των πολιτικών ασφάλειας, 

άμυνας, εμπορίου, ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας· 

υπενθυμίζει την πρόκληση της χρηστής διακυβέρνησης στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

επαναλαμβάνει ότι η ΣΑΠ πρέπει να συμβάλει στην εδραίωση του κράτους δικαίου και 

αμερόληπτων θεσμών, στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων με σκοπό τον αφοπλισμό 

και στην εξασφάλιση δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επισιτιστικής 

ασφάλειας, καθώς και σε σχετικές πολιτικές που εδραιώνουν την ασφάλεια και την 

ανάπτυξη· 

 

45. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητές της για την αποτροπή και την έγκαιρη 

αντιμετώπιση κρίσεων και να ενδυναμώσει τις συνέργειες μεταξύ της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και αναπτυξιακών μηχανισμών, βρίσκοντας την 

ισορροπία μεταξύ μέσων για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση κρίσεων και πιο 

μακρόπνοων στρατηγικών ανάπτυξης· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου μηχανισμού 

με αντικείμενο το πλέγμα ανάπτυξης-ασφάλειας μπορεί να περιορίσει τις ελλείψεις και 

να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ΣΑΠ· τονίζει ότι αυτός ο μηχανισμός δεν θα 

πρέπει να χρηματοδοτείται από υφιστάμενους αναπτυξιακούς μηχανισμούς, αλλά μέσω 

νέων πιστώσεων του προϋπολογισμού· ζητεί να περιληφθούν οι προτεραιότητες και οι 

πολιτικές των εμπλεκόμενων περιοχών και χωρών στην εκπόνηση των στρατηγικών της 

ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη·  επικροτεί τη χρήση του πολιτικού πλαισίου 

προσέγγισης των κρίσεων ως σημαντικού μέσου που καθιστά δυνατή την έγκαιρη και 

κοινή κατανόηση μιας κρίσης· ζητεί την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, 

της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάλυση η οποία θα 

δίνει τη δυνατότητα για μια ενημερωμένη επιλογή μεταξύ δράσεων ΚΠΑΑ και μη 

ΚΠΑΑ κατά την αντιμετώπιση κρίσεων· 

46.  πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ1, η 

αφρικανική δύναμη ταχείας αντίδρασης, καθώς και το περιφερειακό σχέδιο δράσης του 

Σαχέλ για την περίοδο 2015-20202, είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επιτυχούς 

εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ, με την αποτελεσματική μίξη 

μέτρων ασφάλειας, ανάπτυξης και χρηστής διακυβέρνησης· 

                                                 
1  http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf  
2  www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/04/st07823-en15_pdf 
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47. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις συνδέσεις 

μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της 

ανθεκτικότητας σε καταστροφές, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο ευέλικτη και 

αποτελεσματική απόκριση σε αυξανόμενες ανάγκες· 

o 

o o 

48. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

Η πέμπτη διετής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή της αναπτυξιακής 

πολιτικής (ΣΑΠ) δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2015, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής 

του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου υιοθετήθηκε επίσημα το θεματολόγιο για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο περιλαμβάνει ως στόχο την «ενίσχυση 

της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» (στόχος 17.14)1.   Τα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου σχετικά με την πέμπτη διετή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 

εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015, τόνιζαν ότι η ΣΑΠ θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της 

συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της συνοχής της πολιτικής για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ).  Ενώ η ΕΕ έχει επανειλημμένως επαναλάβει την πολιτική της 

δέσμευση στη ΣΑΠ, η πρόκληση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει είναι ο τρόπος 

υλοποίησης αυτής της δέσμευσης στην πράξη.  

 

Οι προηγούμενες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

προώθηση της έννοιας της ΣΑΠ με τη θεσμοθέτηση μόνιμου εισηγητή για τη ΣΑΠ στην 

Επιτροπή Ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας ότι η ΣΑΠ είναι ένα θέμα για το οποίο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είναι πολιτικά υπεύθυνο (ως συννομοθέτης και στο πλαίσιο του ρόλου του ως 

δημοκρατικά εκλεγμένου θεσμικού οργάνου), και διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις 

περαιτέρω εφαρμογής της έννοιας σε επίπεδο ΕΕ.   

 

Εκτός από τον απολογισμό της προόδου που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον 

εντοπισμό περιοχών για τη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών της ΕΕ για τη ΣΑΠ, η 

παρούσα έκθεση επιδιώκει να ενθαρρύνει τη συζήτηση για το μέλλον της έννοιας σε επίπεδο 

ΕΕ.  

 

 

1. Αξιολόγηση των μηχανισμών ΣΑΠ  

 

ΣΑΠ, ΣΠΒΑ και Θεματολόγιο για το 2030  

 

Η ΣΑΠ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 και θεσμοθετήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992.  Ωστόσο, μόλις το 2005 

συμφώνησε η ΕΕ σε μια φιλόδοξη ατζέντα για τη ΣΑΠ, η οποία στη συνέχεια αποτελούσε 

σταθερά σημείο αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη της ΕΕ το 2005.  

Εν τω μεταξύ, η υιοθέτηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) λειτούργησε ως 

καταλύτης για την εξέλιξη αυτή, καθώς κατέστη σαφές ότι η επίτευξη των στόχων αυτών θα 

απαιτούσε κάτι περισσότερο από αναπτυξιακή βοήθεια και θα χρειάζονταν εκτεταμένες 

συνέργειες μεταξύ των αναπτυξιακών και μη αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ.  Η Συνθήκη 

της Λισαβόνας, η οποία ετέθη σε ισχύ το 2009, επανέλαβε τη νομική υποχρέωση της ΕΕ για 

επίτευξη της ΣΑΠ και για περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής εστίασης στην επίτευξη 

συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ.   

                                                 
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1   

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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Ενώ η διασφάλιση του ότι οι πολιτικές στις αναπτυγμένες χώρες είναι «φιλικές προς την 

ανάπτυξη» και «δεν βλάπτουν» αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει κομβικό στοιχείο, σήμερα 

υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση για την ανάγκη υπέρβασης αυτού του ορίου. Η ΣΑΠ έχει 

εξελιχθεί σε απαίτηση για αναζήτηση συνεργειών μεταξύ της αναπτυξιακής συνεργασίας και 

άλλων πολιτικών, καθώς και για τη διόρθωση της υφιστάμενης έλλειψης συνοχής.  

 

Με την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), το 2015 αποτέλεσε ακόμη ένα 

σημείο καμπής στην εξέλιξη της ΣΑΠ.  Οι ΣΒΑ θα απαιτήσουν πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής, με μεγαλύτερη έμφαση στη συνοχή:  η επίτευξη της 

ΣΑΠ θα έχει πολύ ισχυρή επίδραση και στην εφαρμογή του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.  Ενώ η ΣΑΠ προήλθε από το πλαίσιο Βορρά-Νότου, 

τονίζοντας τις ευθύνες των «πλούσιων ανεπτυγμένων» χωρών έναντι των «φτωχών» 

αναπτυσσόμενων χωρών, η υιοθέτηση του θεματολογίου για το 2030 αμφισβητεί αυτή την 

άποψη, καθιερώνοντας μια ενιαία, καθολική δέσμη αναπτυξιακών στόχων που ισχύουν για 

όλους και ξεπερνώντας, έτσι, το σχήμα δωρητή- παραλήπτη.   

 

Η ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση ενός καθολικού 

θεματολογίου ΣΑΠ που θα ωθήσει την έννοια προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Ενώ άλλοι οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, έχουν αγκαλιάσει την έννοια της ΣΠΒΑ, η ΕΕ δεν έχει 

ακόμη λάβει σαφή θέση.  Με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πέμπτη διετή 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015, ανατέθηκε 

στην Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, σε στενή συνεργασία με άλλους εταίρους, να υποβάλουν 

συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο καλύτερης ενσωμάτωσης της ΣΑΠ στη μέθοδο με 

την οποία προσεγγίζει η ΕΕ την εφαρμογή του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

ορίζοντα το 2030.  Το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή την 

προσπάθεια.  

 

Η ΣΑΠ δεν είναι ακόμη ευρέως κατανοητή διεθνώς· παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή 

ιδέα. Η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ είναι πρωτοπόροι στη συζήτηση για τη ΣΑΠ.   Σε έναν όλο και πιο 

διασυνδεδεμένο κόσμο, πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση μιας κοινής 

προσέγγισης, προκειμένου η έννοια να καταστεί πιο οικουμενική. Δεν μπορούμε να 

επιτύχουμε πραγματική πρόοδο όσον αφορά την ενσωμάτωση της ΣΑΠ στην υλοποίηση των 

ΑΣΧ, αν οι άλλοι σημαντικοί διεθνείς παράγοντες (ΗΠΑ, Ιαπωνία και οι BRIC) δεν 

εξοικειωθούν με την έννοια αυτή.  Το Κοινοβούλιο πρέπει, συνεπώς, να απευθύνει έκκληση 

για διάλογο στην ΕΕ για τη ΣΑΠ στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

ορίζοντα το 2030, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή της ΣΑΠ στην πιο καθολική 

έννοια της ΣΠΒΑ. 

 

Μηχανισμοί ΣΑΠ 

 

Από το 2005, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα βασικά εργαλεία για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και συστηματική εφαρμογή της ΣΑΠ μέσω των πολιτικών της ΕΕ.   Πρέπει 

να αναζητήσουμε τρόπο για καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων.   Η εφαρμογή της ΣΑΠ 

είναι ακόμα αρκετά δύσκολη για την ΕΕ, διότι συνεπάγεται την επίτευξη συνεργειών μεταξύ 

των πολιτικών, τόσο οριζόντια (όπως το εμπόριο, η γεωργία και η μετανάστευση) όσο και 

κάθετα (σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο).   Μία από τις κύριες προκλήσεις 

της ΣΑΠ εντός της ΕΕ είναι το πώς θα φτάσει σε άλλους τομείς πολιτικής, πέρα από το 

κλειστό ακροατήριο των αναπτυξιακών φορέων.   
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Η έκθεση της Επιτροπής είναι από μόνη της ένα χρήσιμο εργαλείο για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ΣΑΠ, αλλά η έκθεση θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμη αν 

αντιμετώπιζε την πρόοδο της ΣΑΠ με πιο αναλυτικό τρόπο.   Αναπόσπαστο μέρος της 

έκθεσης θα πρέπει να αποτελέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης 

των προκλήσεων της ΣΑΠ.   Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ΣΑΠ θα πρέπει επίσης να 

είναι υπό την ευθύνη των ηγετών της ΕΕ, καθώς είναι ένα άκρως πολιτικό ζήτημα.   Ως εκ 

τούτου, ο εισηγητής ζητεί να συγκληθεί σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη ΣΑΠ 

πριν από τη δημοσίευση της επόμενης έκθεσης της Επιτροπής το 2017.   Η ευρωπαϊκή 

σύνοδος κορυφής για τη ΣΑΠ θα εξυπηρετούσε δύο βασικούς στόχους:  αύξηση της 

ευαισθητοποίησης για τη ΣΑΠ με ενίσχυση της διοργανικής συζήτησης τόσο εντός της ΕΕ 

(Επιτροπή, ΕΥΕΔ, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) όσο και σε εθνικό επίπεδο (όλα τα 

υπουργεία).  Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ 

θα πρέπει να παραδώσουν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ έγγραφο με 

συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με το πώς θα καταστεί λειτουργική η εφαρμογή της ΣΑΠ.   

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και δεξαμενών σκέψης.   Ο δεύτερος στόχος της 

Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για τη ΣΑΠ θα ήταν να καθοριστούν με μεγαλύτερη 

σαφήνεια οι ευθύνες κάθε θεσμικού οργάνου της ΕΕ στην εκπλήρωση της δέσμευσης της 

ΣΑΠ.   Το Συμβούλιο έχει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ΣΑΠ, 

μετακινώντας το θέμα από τις δέσμες περί ανάπτυξης και εξωτερικών υποθέσεων σε άλλες 

συνθέσεις του Συμβουλίου. 

 

Η ορθή εφαρμογή της ΣΑΠ θα απαιτήσει επαρκείς πόρους και προσωπικό.   Τα σημεία 

επαφής της ΣΑΠ στα υπουργεία σε εθνικό επίπεδο και αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει να 

εφοδιαστούν με τους απαραίτητους πόρους για να τεθούν σε εφαρμογή εθνικές και 

ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη ΣΑΠ.   Τα περισσότερα σημεία επαφής της ΣΑΠ στις 

αντιπροσωπείες της ΕΕ δεν έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για να εργαστούν 

αποκλειστικά σε θέματα που σχετίζονται με τη ΣΑΠ. 

 

Από τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής του 2013 για τη ΣΑΠ και έπειτα, έχουν 

διαμορφωθεί πολλά νέα εργαλεία για τη βελτίωση της εφαρμογής της ΣΑΠ.   Ο εισηγητής 

επιδοκιμάζει τη νέα δομή της Επιτροπής Juncker, που εργάζεται με πιο συλλογικό τρόπο, με 

μια οριζόντια προσέγγιση και πιο συνεκτική χάραξη πολιτικής.   Ο εισηγητής επιδοκιμάζει 

επίσης τη δημιουργία μιας ομάδας Επιτρόπων που εμπλέκονται στον τομέα των εξωτερικών 

σχέσεων, της οποίας προεδρεύει η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος.   Αυτή 

η ομάδα επιτρόπων είναι ένα καλό παράδειγμα για την ανάγκη πολιτικής δέσμευσης στη 

ΣΑΠ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.   Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει τακτική 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εργασίες της ομάδας αυτής από την ΑΕ/ΥΕ στην Επιτροπή 

Ανάπτυξης.   

 

Μια άλλη καινοτομία είναι ο νέος ρόλος που διαδραματίζουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ 

στους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων.   Η έκθεση του 2015 για τη ΣΑΠ επωφελήθηκε από 

την ανατροφοδότηση των 41 αντιπροσωπειών της ΕΕ.   Αυτή η έκθεση θα πρέπει να 

επεκταθεί σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, και να αποκτήσει ετήσιο χαρακτήρα.    

Αποτελεί επίσης θετική εξέλιξη η καθιέρωση ετήσιων σεμιναρίων ηλεκτρονικής κατάρτισης 

ΣΑΠ για τις αντιπροσωπείες. Για τη διεύρυνση της συμμετοχής των αντιπροσωπειών της ΕΕ, 

όχι μόνο στην υποβολή εκθέσεων αλλά και στην εφαρμογή, το θέμα θα πρέπει να τεθεί στην 

ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνάντησης των αρχηγών των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις 
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Βρυξέλλες.   Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ έχουν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο, λόγω της συνολικής εικόνας που έχουν για όλες τις πολιτικές της ΕΕ σε 

συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές, και μπορούν να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις 

και την έλλειψη συνοχής – ακόμη και μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, όπως 

η κυβέρνηση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.   

 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κανονισμό για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2015 (COM (2015) 

0215). Η δέσμη και η εργαλειοθήκη που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να αξιολογήσει τον 

αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην πρόοδο της ΣΑΠ, 

επειδή η συνοχή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρχή του κύκλου πολιτικής.   Θα πρέπει 

επίσης να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι η νομική υποχρέωση για ΣΑΠ αναφέρεται ρητά στο 

Εργαλείο αριθ. 30 των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας.  Επιπλέον, 

οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας απαιτούν οι πιθανές επιπτώσεις 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες να αναλύονται σε όλα τα στάδια 

της διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας πολιτικής.   

 

Οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της ΣΑΠ.   Ο 

εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αξιολόγηση των αναπτυξιακών 

επιπτώσεων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και ελπίζει ότι ο κανονισμός για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας και οι κατευθυντήριες γραμμές της θα βελτιώσουν την κατάσταση αυτή.   Η 

μέτρηση της προόδου προς την κατεύθυνση της ΣΑΠ και οι επιπτώσεις της ΣΑΠ αποτελούν 

επίσης πρόκληση για την ΕΕ:   πρέπει να βελτιωθεί η προσέγγιση με γνώμονα τα 

αποτελέσματα, να καθοριστούν στόχοι ποιότητας και να αναπτυχθούν σαφέστεροι δείκτες 

ΣΑΠ.   Η ανεξάρτητη αξιολόγηση που θα τεθεί σε εφαρμογή αποτελεί θετικό βήμα, που θα 

δώσει τη δυνατότητα τα επιτεύγματα της ΣΑΠ να καταστούν αξιόπιστα.   Δυνητικά, μια 

ανεξάρτητη αξιολόγηση θα μπορούσε να προτείνει επίσης νέα εργαλεία μέτρησης και 

υποβολής εκθέσεων. 

 

Ο κοινός προγραμματισμός αποτελεί ακόμη ένα επιτυχημένο εργαλείο της ΕΕ για την 

εφαρμογή της ΣΑΠ, καθώς επιτρέπει τον συνεκτικό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 

της ΕΕ.   Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κοινός προγραμματισμός περιλαμβάνει 

τις διμερείς δραστηριότητες των κρατών μελών της ΕΕ σε συγκεκριμένες χώρες, καθώς αυτό 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των επί τόπου δράσεων της ΕΕ.   Η αποτυχία σύνδεσης 

της δράσης της ΕΕ με τις δραστηριότητες των κρατών μελών έχει οδηγήσει στο παρελθόν σε 

απώλειες ευκαιριών για αξιοποίηση των συνεργειών.   

 

Η δέσμευση για τη ΣΑΠ από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2013·   

σημειώθηκε αύξηση των σημείων αναφοράς της ΣΑΠ στα διάφορα εθνικά υπουργεία.   Τώρα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να θεσπίσουν 

μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων που θα συνδέονται με τη ΣΑΠ.  

 

 

2. Τομείς προτεραιότητας: εστίαση στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ  

 

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη ΣΑΠ για το 2016 αναλύει και 

διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για πέντε τομείς προτεραιότητας (εμπόριο και 

χρηματοδότηση, επισιτιστική ασφάλεια, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση και ασφάλεια).   Ο 

εισηγητής προτείνει να υπάρξει επικέντρωση στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ. 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική κρίση και η αποσταθεροποίηση στην γειτονιά της ΕΕ 

θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της ίδιας της ΕΕ (για παράδειγμα, την ευρωπαϊκή 

αλληλεγγύη και το σύστημα Σένγκεν), η εξωτερική δράση αποτελεί τομέα στον οποίο θα 

πρέπει να επικεντρωθεί η ΣΑΠ.   Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί η 

σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών της ΕΕ.   Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη ΣΑΠ 

που εφαρμόζεται στην εξωτερική δράση της ΕΕ, λόγω του συνδυασμένου ρόλου που 

διαδραμάτισε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (ΑΕ/ΥΕ).   Η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ γίνεται πραγματικότητα, μολονότι εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.   

 

* 

*   * 

 

Το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 αποτελεί μοναδική ευκαιρία 

για την αντιμετώπιση των αλληλένδετων προκλήσεων για εξάλειψη της φτώχειας και 

βιώσιμη ανάπτυξη.   Η ΣΑΠ παραμένει μια πολιτική αλλά και οικονομική επιταγή για την 

ΕΕ.   Δεν πρέπει να αποτελέσει, όπως το έθεσε ένας σχολιαστής, «αδύνατη αποστολή»1, εάν 

υπάρξει η πολιτική βούληση, καθώς και η συνεπής εφαρμογή και συνεχής βελτίωση όλων 

των εργαλείων πολιτικής της ΕΕ.   

 

 

 

                                                 
1 «Αδύνατη αποστολή: η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής», Carbone, M., Journal 

of European Integration, 2008, 30:3.  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης 

σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 

(2015/2317(INI)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lola Sánchez Caldentey 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι το εμπόριο και ο χρηματοπιστωτικός τομέας συνιστούν έναν από τους 

πέντε τομείς προτεραιότητας για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ)· 

υπενθυμίζει ότι όλες οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του 

εμπορίου και των επενδύσεων, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το άρθρο 21 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων· 

υπενθυμίζει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 24, παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

260/2009 του Συμβουλίου· υπενθυμίζει ότι η ΣΑΠ αποτελεί ευθύνη των ανεπτυγμένων 

χωρών, αλλά ότι και οι αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητάς της· 

2. τονίζει ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), ορίζει τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας ως κύριο 

στόχο της πολιτικής της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία, και θεσπίζει την αρχή 

της ΣΑΠ, που επιβάλλει ο εν λόγω στόχος να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές της 

ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, περιλαμβανομένης της 

εμπορικής πολιτικής· 

3. υπενθυμίζει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 

όλες τις πολιτικές της, και τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι άνδρες και γυναίκες 

απολαμβάνουν εξίσου τα οφέλη της κοινωνικής αλλαγής, της οικονομικής ανάπτυξης και 

της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, εξαλείφοντας τις διακρίσεις και 

προωθώντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο· 

4. ζητεί τη θέσπιση μιας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής για από κοινού ανάπτυξη, η οποία 
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θα εστιάζει στρατηγικής σημασίας ζητήματα όπως η ενέργεια, η βιώσιμη διαχείριση των 

φυσικών πόρων και η καινοτομία· 

5. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο εξακολουθεί να είναι άκρως σημαντικό για την οικονομική 

μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχει βοηθήσει να απαλλαγούν από τη φτώχεια 

εκατομμύρια ανθρώπων· αναγνωρίζει ωστόσο ότι δεν έχουν επωφεληθεί από αυτό όλες οι 

αναπτυσσόμενες χώρες και ότι ειδικότερα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) 

παραμένουν στο περιθώριο του παγκόσμιου εμπορίου· 

6. υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό αλλά 

μέσο που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομιών και κοινωνιών· υπενθυμίζει 

ότι το θεμιτό και σωστά ρυθμιζόμενο εμπόριο εάν ευθυγραμμίζεται προς τους στόχους 

της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), θα μπορούσε να προσφέρει αναπτυξιακό δυναμικό· καλεί 

την Επιτροπή να ενισχύσει τον πραγματικά δεσμευτικό χαρακτήρα των ΣΒΑ και να 

συμπεριλάβει ολοκληρωμένα κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις εμπορικές 

συμφωνίες· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 

από τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, χρειάζεται να συνεχίσει η στήριξη των 

μεταρρυθμίσεων στην κινητοποίηση των εγχώριων οικονομικών εσόδων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου αυτές να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 

αυξάνουν τα έσοδά τους και να αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή με 

τη διαμόρφωση αποδοτικών, αποτελεσματικών, δίκαιων και διαφανών φορολογικών 

συστημάτων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης· 

7. τονίζει ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών 

για κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για τη 

δημιουργία περιβάλλοντος που να ευνοεί την υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα 

και τις επενδύσεις, αρχής γενομένης από την εξάλειψη της πολιτικής διαφθοράς και τη 

δίκαιη φορολόγηση, σε συνδυασμό με αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της 

φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων· υπενθυμίζει 

ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όταν αφορά δημόσιους πόρους, πρέπει να 

συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και 

η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης και των συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ώστε να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι 

χρηματικές ροές, η βιωσιμότητα του χρέους και η προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΕ να φροντίσει για μια στενότερη διεθνή 

φορολογική συνεργασία, όπως συμφωνήθηκε από την G20 και το Πρόγραμμα Δράσης 

της Αντίς Αμπέμπα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να προωθηθούν και 

εφαρμοσθούν σε ευρύτερη κλίμακα συστήματα παρακολούθησης όπως η εκπόνηση 

εκθέσεων ανά χώρα· 

8. επαινεί την ΕΕ για το ότι είναι πρωτοπόρος στη διάθεση αδασμολόγητης και χωρίς 

ποσοστώσεις πρόσβασης σε όλα τα αγαθά (πλην των όπλων και πυρομαχικών) από ΛΑΧ, 

μέσω της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από όπλα», ως μέρος του συστήματος γενικευμένων 

προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ· 

9. αναγνωρίζει ότι το ένα τρίτο της συνολικής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σήμερα 

στηρίζει ανάγκες που έχουν σχέση με το εμπόριο· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να δρα ως 

παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή στήριξης σε προγράμματα της Βοήθειας για το Εμπόριο, 

τα οποία καταρτίζονται για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντλήσουν τα 
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οφέλη από νέες εμπορικές συμφωνίες· 

10. επιδοκιμάζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Εμπόριο για 

όλους» να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των δυνητικών αποτελεσμάτων των νέων 

συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στις ΛΑΧ, περιλαμβανομένων των συνεπειών τους 

για τη ζήτηση προϊόντων των ΛΑΧ, για ρυθμιστικά ζητήματα και για την πρόσβαση στην 

αγορά· καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση ανεξάρτητων και διεξοδικών 

μελετών σχετικά με τις ενδεχόμενες συνέπειες των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων 

για τις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει μέτρα που θα 

εξασφαλίζουν ότι τα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών θα καταλήγουν στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές 

συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύεται με χώρες εταίρους, και ιδίως με τις χώρες της 

γειτονικής της περιοχής, έχουν ως σαφή σκοπό να διευκολύνουν την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει με τους 

ΣΒΑ όλα τα σχετικά με το εμπόριο μέσα της ΕΕ, που περιλαμβάνουν συμφωνίες 

ελεύθερων συναλλαγών και συγκεκριμένα τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 

Αφρικανικές χώρες, πλειονομερείς και πολυμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), το ΣΓΠ, τη Βοήθεια για το Εμπόριο, 

κανονισμούς της ΕΕ, καθώς και διεθνή πρότυπα και κώδικες δεοντολογίας, ώστε να 

αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των μέσων αυτών· ζητεί να ληφθούν τα παραπάνω 

υπόψη κατά την εξέταση συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και συμφωνιών για 

τα περιβαλλοντικά αγαθά, ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι ευκαιρίες που 

προσφέρονται για βιώσιμη ανάπτυξη· 

11. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος στα 

δημοκρατικά πολυμερή φόρα για εμπορικά θέματα, στο πλαίσιο των οποίων όλες οι 

χώρες θα εκπροσωπούνται ισότιμα, και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των 

αναπτυσσομένων χωρών στον τομέα του εμπορίου· 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο των φιλοδοξιών από διαδοχικά 

κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της 

ΕΕ συχνά δεν ανταποκρίνεται στα βέλτιστα πρότυπα· υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό 

να εξασφαλισθεί κατάλληλη παρακολούθηση και επιβολή των διατάξεων που 

περιλαμβάνονται στα εν λόγω κεφάλαια, και ζητεί την πλήρη συμμετοχή των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στον τομέα αυτόν, 

τόσο στις χώρες-εταίρους όσο και στην ΕΕ· 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη θέσπιση του 

Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές, ενώ αναγνωρίζει ότι παραμένουν σημαντικές 

προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν· 

14. καλεί την Επιτροπή να λάβει το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές ως 

παράδειγμα προς μίμηση και να το αναπτύξει περαιτέρω στο μέλλον για παρόμοιες 

περιπτώσεις σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες· 

15. υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προβαίνει σε εκτιμήσεις επιπτώσεων στη 

βιωσιμότητα, σε σχέση με όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στη βιωσιμότητα δεν διενεργήθηκαν 

εγκαίρως· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τη δέσμευσή της και να εξασφαλίσει ότι ο 

αντίκτυπος πιθανών εμπορικών συμφωνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες θα λαμβάνεται 
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δεόντως υπόψη· 

16. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν για αύξηση της Βοήθειας για το 

Εμπόριο (ΒγΕ), υποστήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), φροντίζοντας ταυτόχρονα για την υπεράσπιση του θεμιτού 

και ηθικού εμπορίου κατά την επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής της Βοήθειας για 

το Εμπόριο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους»· ζητεί η Βοήθεια 

για το Εμπόριο και η τεχνική βοήθεια της ΕΕ να ενισχύσουν τους φτωχούς παραγωγούς, 

τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τις επιχειρήσεις και τους 

συνεταιρισμούς και με επικεφαλής γυναίκες, προκειμένου να αυξηθούν τον οφέλη από το 

εμπόριο σε τοπικές και περιφερειακές αγορές· 

17. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες αξίας, 

ότι τα βασικά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν σε αυτές τις αλυσίδες 

αξίας χρειάζονται σαφή ρύθμιση σε όλα τα στάδιά τους και ότι η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο αυτό· 

18. τονίζει πως είναι σημαντικό να διασφαλίζεται το δικαίωμα των χωρών να καθορίζουν 

κανόνες και να διατηρούν ένα περιθώριο για την χάραξη της πολιτικής τους για την 

ανάπτυξη νεοσύστατων βιομηχανιών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών 

αυτών, με ταυτόχρονο σεβασμό των εμπορικών συμφωνιών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες και πολιτικές υποστηρίζουν τους στρατηγικούς 

οικονομικούς τομείς των αναπτυσσόμενων χωρών και δεν υπονομεύουν τις προσπάθειες 

των χωρών εταίρων να αυξάνουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία τους, με σκοπό να 

αναβαθμιστεί η θέση τους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και να δημιουργούνται σε 

τοπικό επίπεδο αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στη συμβολή των 

γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, ως ουσιαστικών 

στοιχείων για την ενδογενή ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια 

αξιολόγηση αυτής της πτυχής στις τακτικές εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή των 

διμερών συμφωνιών· 

19. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της δέσμης του Ναϊρόμπι και της 

δέσμης του Μπαλί (του ΠΟΕ), ιδίως όσον αφορά την κατάργηση των γεωργικών 

εξαγωγικών επιδοτήσεων σε πολυμερές επίπεδο, των αποφάσεων ειδικού οφέλους για τις 

ΛΑΧ, καθώς και της Συμφωνίας Διευκόλυνσης των Συναλλαγών· 

20. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών για την υποστήριξη και την 

καλύτερη καθολική πρόσβαση σε φάρμακα σε προσιτές τιμές, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την κατάλληλη ισορροπία με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και να 

προβεί σε πολιτικές ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή της δημόσιας υγείας 

και της καθολικής πρόσβασης στα φάρμακα στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις· προς την 

ίδια κατεύθυνση, ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανακήρυξη ενός 

Ευρωπαϊκού έτους υγείας και πρόσβασης στα φάρμακα· 

21. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής, μέσα από ευρείες και διαφανείς διαβουλεύσεις, των 

εθνικών κοινοβουλίων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 

ενδιαφερόμενων φορέων από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στη διαπραγμάτευση, 

εφαρμογή και παρακολούθηση των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και 

πολιτικών της ΕΕ· 
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22. αναγνωρίζει τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα και τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην 

προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα διεθνή φόρα· καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να προωθήσουν την πολυμερή συζήτηση για τις συμφωνίες περί 

επενδύσεων, να λάβουν υπόψη τις συστάσεις του πλαισίου επενδυτικής πολιτικής της 

UNCTAD για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να τονώσουν τις υπεύθυνες, διαφανείς 

και αξιόπιστες επενδύσεις, καθώς και να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του 

Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για μια διεθνή συνθήκη για να 

καταστούν οι υπερεθνικές εταιρείες υπόλογες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, και υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα («αρχές Ruggie» - προστασία, σεβασμός, επανόρθωση) δεν 

έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στις πολιτικές της ΕΕ· 

23. καλεί την Επιτροπή, στην κατεύθυνση αυτή, να ενθαρρύνει την ΕΕ και τις κυβερνήσεις 

τρίτων χωρών να κάνουν χρήση της πολιτικής δημοσίων προμηθειών για την προώθηση 

μεταξύ των επιχειρήσεων της τήρησης και του σεβασμού των διεθνών κατευθυντηρίων 

γραμμών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των 

εταιρειών όσον αφορά την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων κατά την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων· 

24. ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει συστήματα ανίχνευσης προϊόντων, καθώς και ένα 

ευρωπαϊκό μητρώο των εταιρειών που συμμετέχουν σε ενωσιακά αναπτυξιακά έργα, με 

σκοπό να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους και να καταστεί δυνατή η 

εκ μέρους των πολιτών παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ενωσιακών 

επιχειρήσεων εκτός της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται η διάδοση των εμπειριών 

σε διεθνή κλίμακα και, κάτι εξίσου σημαντικό, η ορατότητα και η καλή εικόνα των 

επιχειρήσεων της ΕΕ· 

25. καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη διαμόρφωση σχημάτων συντονισμού και τη 

διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων διεθνών επιχειρήσεων, τις δημόσιων αρχών και 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η διαμόρφωση 

συνεργειών που ευνοούν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. 
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