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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 

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

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της 

αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-20201 (κανονισμός για τον ΜΑΣ), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και 

διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής 

δράσης της Ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη 

συνεργασία της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις τοπικές 

αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της 

βιώσιμης ανάπτυξης3, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση των 

εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων (COM(2017)0720), 

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με τίτλο «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα 

αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid» , 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση γενικών κανόνων και 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή4, 

– έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής του μηχανισμού αναπτυξιακής 

συνεργασίας (Επιτροπή του ΜΑΣ), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τον ΜΑΣ ορίζει ότι θα πρέπει να 

χορηγούνται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011, και ότι ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα 

επικουρείται όσον αφορά το έργο αυτό από την επιτροπή του μηχανισμού 

αναπτυξιακής συνεργασίας·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνταξη εκτελεστικών πράξεων προϋποθέτει ένα 

προπαρασκευαστικό στάδιο στο εσωτερικό της Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει και 

ενδοϋπηρεσιακές διαβουλεύσεις και είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας που συνήθως 

                                                 
1 ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44. 
2 ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 95. 
3 OJ C 208, 10.6.2016, σ. 25. 
4 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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καλύπτει αρκετούς μήνες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων πρέπει να αποστέλλονται στο 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με την αποστολή τους στα 

μέλη της επιτροπής του ΜΑΣ, και ότι στο άρθρο 3 του εσωτερικού κανονισμού της 

επιτροπής του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας ορίζεται ότι τα σχέδια 

εκτελεστικών πράξεων πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη της επιτροπής του ΜΑΣ 

τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει, συνεπώς, να 

υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση της επιτροπής του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας και ότι οι 

γραπτές διαδικασίες για την έγκριση των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων αποτελούν 

εξαίρεση από τον κανόνα αυτό σε περιπτώσεις που είναι δεόντως αιτιολογημένες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της για την ενδιάμεση εξέταση, 

θεωρεί ότι το τρέχον εξωτερικό μέσο αρχιτεκτονικής είναι γενικά κατάλληλο για τον 

σκοπό για τον οποίο προορίζεται· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρει στην ενδιάμεση αξιολόγησή της ότι είναι 

δύσκολο να μετρηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των μέσων στην επίτευξη των 

στόχων τους, εν μέρει και λόγω της δυσκολίας προσδιορισμού κατάλληλων 

συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο μέσου (σ. 10)· υπενθυμίζει 

ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 18/2014, επισήμανε σοβαρές 

ανεπάρκειες στο σύστημα αξιολόγησης της EuropeAid· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινός εκτελεστικός κανονισμός (CIR) περιλαμβάνει βασικές 

διατάξεις όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα 

της βοήθειας, όπως είναι η αποσύνδεση της βοήθειας και η αξιοποίηση των θεσμικών 

οργάνων, των συστημάτων και των διαδικασιών των χωρών εταίρων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν 

εταιρικές σχέσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στον τομέα των 

εξωτερικών σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς τούτο, οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και την 

εφαρμογή των εξωτερικών μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία τέτοιας μορφής 

πιο στρατηγική δέσμευση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη· 

1. υπενθυμίζει ότι τα ενωσιακά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης (EFIs) είναι ένα 

περίπλοκο σύνολο εργαλείων προκειμένου η ΕΕ να στηρίξει και να ενισχύσει τη δράση 

της στη διεθνή σκηνή, και ότι η πολυπλοκότητα τους τελεί υπό τον συντονισμό του 

κανονισμού για τους κοινούς κανόνες εφαρμογής, ο οποίος εξασφαλίζει την ομαλή και 

συμπληρωματική προσέγγιση ως προς την εφαρμογή όλων των μέσων· 

2. επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιτροπή κατά τη μέτρηση της 

επίτευξης των στόχων· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τις παρατηρήσεις του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην υπ' αριθ. 18/2014 ειδική έκθεσή του σχετικά 

με τα συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα 

παρακολούθησης της EuropeAid· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτή την 

ευκαιρία για να βελτιώσει το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησής της σύμφωνα 
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με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· επισημαίνει τα μεγάλο 

βαθμό θετικά αποτελέσματα των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 

με τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ· 

3. υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία που έχουν οι αρχές ανάπτυξης και 

αποτελεσματικότητας στον τομέα της εξωτερικής δράσης όπως τονίστηκε στον κοινό 

εκτελεστικό κανονισμό, και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τις αρχές αυτές σε όλα 

τα μέτρα που θα λάβει ως αποτέλεσμα της έκθεσης ενδιάμεσης επανεξέτασης· 

4. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν τέθηκε στην έκθεση ενδιάμεσης 

επανεξέτασης της Επιτροπής το ζήτημα της έλλειψης συμμετοχής ΟΚΠ στον 

προγραμματισμό και την εφαρμογή των εξωτερικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να 

ενσωματώσει μια περισσότερο στρατηγική συμμετοχή των ΟΚΠ σε όλα τα εξωτερικά 

μέσα και προγράμματα όπως έχουν ζητήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· 

5. ζητεί να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για την αναπτυξιακή βοήθεια, δεδομένου 

ότι το 0,7 % του ΑΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) συνιστά δέσμευση 

που ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει τηρηθεί και δεν ανταποκρίνεται στους 

χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030· 

6. ζητεί τη διεξαγωγή ασκήσεως σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν μέχρι τώρα 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι αδυναμίες και να βελτιωθεί ο συντονισμός των 

εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ με τα χρηματοδοτικά μέσα άλλων διεθνών 

οργανισμών, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και 

άλλα ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης, για να δημιουργηθούν συνέργειες και 

να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος των χρηματοδοτικών μέσων στις αναπτυσσόμενες 

χώρες· 

7. θεωρεί ότι είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε να είναι σε 

θέση το Κοινοβούλιο να ασκήσει ,με τον κατάλληλο και προσήκοντα τρόπο τις 

ελεγκτικές του αρμοδιότητες όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων· 

8. θεωρεί ότι, δεδομένου του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από το στάδιο της 

προετοιμασίας των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων μέχρι να υποβληθούν προς εξέταση 

στην επιτροπή του ΜΑΣ, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η μη τήρηση της προθεσμίας των 

20 ημερών για την υποβολή των εγγράφων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 

τελικό στάδιο έκδοσης της εκτελεστικής πράξης· 

9. εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το γεγονός ότι η προθεσμία των 20 ημερολογιακών 

ημερών δεν τηρείται πάντα, και θεωρεί ότι φαλκιδεύεται το δικαίωμά του για άσκηση 

ελέγχου·  

10. διαπιστώνει, ενόψει της αναθεώρησης της Συμφωνίας του Κοτονού, ότι είναι 

σημαντικό να τηρούνται αυστηρά οι προθεσμίες για τα έργα ηπειρωτικής κλίμακας που 

προβλέπονται στο πλαίσιο του Παναφρικανικού Προγράμματος και έχουν ως στόχο τη 

στήριξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Αφρικής· 

11. ζητεί να υποβάλλονται όλα τα σχεδία εκτελεστικών μέτρων τουλάχιστον 20 ημέρες 

νωρίτερα, και καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τον εσωτερικό κανονισμό της 

επιτροπής του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας με σκοπό να παραταθεί η 
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εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή, ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση των 

ελεγκτικών εξουσιών του Κοινοβουλίου·  

12. ταυτόχρονα, ζητεί ενισχυμένους μηχανισμούς κοινοβουλευτικού ελέγχου για όλα τα 

μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης, καθώς και για τα μέσα εφαρμογής τους, όπως είναι 

τα καταπιστευματικά ταμεία, τα οποία επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να δεσμεύεται 

πραγματικά όταν προγραμματίζονται τα ταμεία και εξετάζεται η εφαρμογή τους·  

13. όταν η αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται για τη μόχλευση των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα, απαιτείται διαφάνεια, λογοδοσία, διεξοδικός έλεγχος, αναπτυξιακή 

προσθετικότητα, τήρηση των αρχών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 

αναπτυξιακής βοήθειας, και διασφάλιση αυστηρών προτύπων στον τομέα του 

περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωμάτων· 

14. ζητεί να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα καταπιστευματικά 

ταμεία που διαφεύγουν του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

15. τονίζει ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 

προσέγγισης της ΕΕ στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, και ότι είναι 

ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς που επωφελούνται από την 

ΕΑΒ της ΕΕ — μέσω του συνδυασμού πόρων ή εγγυήσεων — θα σέβονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα και το περιβάλλον· 

16. τονίζει ότι η βοήθεια που παρέχεται σε μία χώρα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από 

μεταναστευτικές συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η Ένωση με αυτή τη χώρα, και ότι δεν 

θα πρέπει να εκτρέπεται η χρηματοδότηση από φτωχές χώρες και περιφέρειες προς τις 

χώρες προέλευσης των μεταναστών, ή προς τις χώρες διέλευσης των μεταναστών στην 

πορεία τους προς την Ευρώπη απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται πάνω στη 

μεταναστευτική διαδρομή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η έκθεση εφαρμογής της επιτροπής AFET: «Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης: ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και αρχιτεκτονική της 

μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020» καλύπτει τα πέντε μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης 

(EFIs) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων1, καθώς και 

τον κανονισμό για τους κοινούς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζει οριζόντιες διατάξεις 

εφαρμογής για τα πέντε αυτά μέσα και ένα έκτο, τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 

ο οποίος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της επιτροπής DEVE.  

 

Η ενδιάμεση επανεξέταση του ΜΑΣ, καθώς και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής 

του μετά το 2020, εξετάζονται σε χωριστή έκθεση εφαρμογής2 για την οποία αρμόδια είναι η 

επιτροπή DEVE και ως εκ τούτου τα θέματα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης.  

 

Για τους κοινούς κανόνες εφαρμογής που αφορούν και τα έξι Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά 

Μέσα ή ειδικά τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, η Επιτροπή 

Ανάπτυξης εκπονεί επί του παρόντος γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 54. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αφορούν αποκλειστικά αυτά τα 

θέματα που απορρέουν από τον κανονισμό για τους κοινούς κανόνες εφαρμογής.  

  

                                                 
1 Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας· 

τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας· τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη· και τον 

μηχανισμό εταιρικής σχέσης. 
2 Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, το Μέσο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάπτυξης 
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