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Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της 

αναπτυξιακής συνεργασίας  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον 

δημοκρατικό έλεγχο της εφαρμογής του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής 

συνεργασίας (DCI)  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αρχίσει διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου 

της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού 

χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας1 (DCI), 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, του DCI πρωταρχικός 

στόχος της συνεργασίας δυνάμει του μηχανισμού αυτού είναι η εξάλειψη της φτώχειας 

στις χώρες και περιφέρειες εταίρους, περιλαμβανομένης της επιδίωξης των αναπτυξιακών 

στόχων της Χιλιετηρίδας, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τρία ψηφίσματα2 δυνάμει του 

άρθρου 81 του Κανονισμού του, πληροφορώντας την Επιτροπή ότι κατά την άποψή του 

έχει υπερβεί τις εκτελεστικές της εξουσίες σε ορισμένα σχέδια αποφάσεων της 

Επιτροπής, τα οποία θεσπίζουν στρατηγικά έγγραφα, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του ελέγχου των εθνικών, περιφερειακών και 

θεματικών σχεδίων στρατηγικών εγγράφων της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο 

εστάλησαν στην Επιτροπή υπό μορφήν διαβιβαστικής επιστολής3, στην οποία τονίζονταν 

οι βασικές οριζόντιες ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιλαμβάνονταν 

150 και πλέον σελίδες στις οποίες συνοψίζονταν η εκ μέρους του Κοινοβουλίου 

                                                 
1  ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41. 

2  Ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής για τη 

θέσπιση εθνικών στρατηγικών εγγράφων και ενδεικτικών προγραμμάτων για τη Μαλαισία, τη 

Βραζιλία και το Πακιστάν (P6_TA(2007)0045). 

 Ψήφισμα της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την 

θέσπιση εγγράφων περιφερειακής στρατηγικής και ενδεικτικών περιφερειακών προγραμμάτων για 

τη Mercosur και τη Λατινική Αμερική (P6_TA(2007)0233). 

Ψήφισμα της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την 

εκπόνηση εγγράφου περιφερειακής στρατηγικής 2007-2013 και ένα Πολυετές Ενδεικτικό 

Πρόγραμμα για την Ασία (P6_TA(2007)0280). 

3  Επιστολή D (2007) 303749 της 5ης Μαρτίου 2007 του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης, Josep 

Borrell Fontelles, προς τους Επιτρόπους Ferrero-Waldner και Michel (καταχωρημένη ως έγγραφο 

επιτροπολογίας αριθ. CMT-2007-1709 - το παράρτημα έχει καταχωρηθεί ως έγγραφο 

επιτροπολογίας αριθ. CMT-2007-1709-2). 

 



αξιολόγηση των επιμέρους εγγράφων στρατηγικής και εκαλείτο η Επιτροπή να παράσχει 

συγκεκριμένες πληροφορίες επί μεμονωμένων περιπτώσεων, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση της Επιτροπής ελήφθη υπό μορφήν της από 26ης 

Μαρτίου 2007 επιστολής των Επιτρόπων Ferrero-Waldner και Michel προς την Επιτροπή 

Ανάπτυξης, η οποία θεωρείται ως κοινή απάντηση τόσο στην επιστολή όσο και στο 

ψήφισμα4, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Επίτροποι δηλώνουν ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της 

Χιλιετηρίδας δεν μπορούν να επιτευχθούν με απλή εστίαση μόνο στις βασικές υπηρεσίες, 

και επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα τη δέσμευσή τους να επιτύχουν το στόχο της παροχής έως 

το 2009 του 20% της βοήθειας που χορηγείται βάσει των εθνικών προγραμμάτων του 

DCI στη βασική και δευτεροβάθμια παιδεία και στη βασική υγεία, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δηλώνει περαιτέρω ότι η συνεργασία στον τομέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός εθνικού επαγγελματικού 

πλαισίου ικανού να διαχειρίζεται και εκπονεί τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την 

εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

να βελτιώσει τη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και τονίζει ότι κατά την 

εκπόνηση των ετησίων προγραμμάτων δράσης θα διεξάγεται όπου χρειάζεται 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων από απόψεως φύλου, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναληφθεί εξορθολογισμός σε όλα τα προγράμματα 

των οριζόντιων θεμάτων - προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα των φύλων, 

δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, δικαιώματα του παιδιού, των αναπήρων και των 

αυτοχθόνων πληθυσμών, περιβαλλοντική αειφορία και καταπολέμηση του HIV/AIDS, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β), του DCI, η 

κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή δημοσιονομικής στήριξης όταν 

η διαχείριση των δημοσίων δαπανών της χώρας εταίρου είναι αρκετά διαφανής, και η 

Επιτροπή πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων για την ανάπτυξη 

κοινοβουλευτικού ελέγχου και ικανοτήτων λογιστικού ελέγχου, 

1. χαιρετίζει την επιστολή της 26ης Μαρτίου 2007 των Επιτρόπων Ferrero-Waldner και 

Michel προς την Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά λυπάται για το γεγονός ότι δεν δίνει 

συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματα που έθετε η επιστολή του Κοινοβουλίου, καθώς 

και για το ότι δεν έχει δοθεί μέχρι τούδε απάντηση τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που 

περιέχονται στα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα μεμονωμένα έγγραφα 

στρατηγικής· 

2. παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των 

αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας, ιδίως με έντονη εστίαση στη βασική υγεία και 

παιδεία· τονίζει ότι, για τις χώρες στις οποίες τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται ως τομείς 

προτεραιότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 

τις δραστηριότητες άλλων δωρητών, καταδεικνύοντας πώς προσπαθεί η χώρα εταίρος να 

                                                 
4  Επιστολή A (2007) 5238 της 26ης Μαρτίου 2007 της Επιτρόπου Ferrero-Waldner προς τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, Josep Borrell Fontelles (καταχωρημένη ως έγγραφο 

επιτροπολογίας αριθ. CMT-2007-1709-3). 



επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας μέχρι το 2015· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εθνικά στρατηγικά έγγραφα δεν αφιερώνουν 

επαρκές μέρος των πόρων για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του DCI που αφορά 

στην εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 

Χιλιετηρίδας· εκφράζει ιδίως στη λύπη του για το γεγονός ότι είναι απολύτως ασαφές το 

πώς θα καταφέρει η ΕΕ «το ποσοστό αναφοράς 20% της βοήθειας που χορηγεί στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων ανά χώρα τα οποία καλύπτονται από το DCI να αφιερωθεί 

έως το 2009 στη βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη βασική υγεία»· 

παροτρύνει την Επιτροπή να αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί αυτή 

τη δέσμευση καθώς και εάν έχουν δοθεί σχετικές εντολές σε υπαλλήλους και 

αντιπροσωπείες και εάν έχει θεσπιστεί συγκεκριμένη στατιστική βάση· 

4. αναγνωρίζει τη σημασία ορισμένων μη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως η ενίσχυση 

της ορατότητας της ΕΕ στην αλλοδαπή και πτυχές της ανώτατης εκπαίδευσης, της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης και της εμπορικής και πολιτικής αεροπορίας, δεδομένου ότι 

μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις επί των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών 

εταίρων της· υπενθυμίζει όμως ότι το DCI αποτελεί ειδικό μηχανισμό για ανάπτυξη και 

ότι υπάρχει νομική απαίτηση η χρηματοδότηση στα πλαίσια των γεωγραφικών του 

προγραμμάτων και τουλάχιστον το 90% των δαπανών που προβλέπονται στο πλαίσιο των 

θεματικών προγραμμάτων να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τα κριτήρια της 

ΔΑΒ τα οποία έχει θεσπίσει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Ογανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης· παρατηρεί ότι οι δραστηριότητες εκτός ΕΑΒ 

πρέπει να χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές· 

5. καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες για την επίπτωση επί των 

αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας όλων των δραστηριοτήτων που 

προγραμματίζονται δυνάμει του DCI· καλεί την Επιτροπή να αναφέρει, κατά σειρά 

προτεραιότητας, τα κριτήρια που χρησιμοποίησε για την κατανομή πόρων μεταξύ των 

γεωγραφικών προγραμμάτων του DCI, καθώς και τα κριτήρια για την εκπόνηση 

εγγράφων στρατηγικής για ορισμένες χώρες και περιοχές και όχι για άλλες· 

6. επικροτεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την κατανομή εργασίας και 

το συντονισμό των δωρητών· επισημαίνει όμως την ανάγκη να υπάρχει συνολική εικόνα 

όλων των δραστηριοτήτων των δωρητών και καλεί επομένως την Επιτροπή να υποβάλει 

στο Κοινοβούλιο λεπτομερή και ενημερωμένο πίνακα των δωρητών για κάθε χώρα και 

περιοχή· 

7. καλεί την Επιτροπή να πληροφορήσει το Κοινοβούλιο πώς σκοπεύει να εξασφαλίσει τη 

δέουσα και αποτελεσματική διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας προγραμματισμού, ιδίως όταν προτίθεται να εισαγάγει νέες 

δραστηριότητες· 

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα οριζόντια θέματα δεν έχουν εξορθολογιστεί 

σαφώς στα έγγραφα στρατηγικής και στα ενδεικτικά προγράμματα, και παροτρύνει 

συνεπώς την Επιτροπή να τα περιλάβει κατά πραγματικά οριζόντιο τρόπο στα ετήσια 

προγράμματα δράσης και να παράσχει σαφή σημεία αναφοράς εξορθολογισμού και/ή 

δείκτες επίπτωσης επί των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων· 

9. παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για 

δημοσιονομική στήριξη, αποφεύγοντας ιδίως τέτοιες δράσεις σε χώρες στις οποίες δεν 



εξασφαλίζεται η διαφάνεια των δημοσίων δαπανών· καλεί επίσης την Επιτροπή να 

υποβάλει στο Κοινοβούλιο συμπληρωματικά στοιχεία, ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο, 

σε όλες τις χώρες που χαίρουν δημοσιονομικής στήριξης, εφαρμόζει τη νομική απαίτηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β) του DCI να «στηρίζει τις 

προσπάθειες των χωρών εταίρων για την ανάπτυξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και 

ικανοτήτων λογιστικού ελέγχου»· 

10. καλεί την Επιτροπή να στείλει στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα 

γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα, καθώς και τον πλήρη κατάλογο των μελών της 

επιτροπής του DCI· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει κατά τρόπο συστηματικό και 

άμεσο στα μέλη της διαχειριστικής Επιτροπής του DCI τα πλήρη συμπεράσματα του 

ελέγχου που ασκεί το Κοινοβούλιο· 

11. προσδοκεί ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου που 

εκφράζονται στα συμπεράσματα του ελέγχου των στρατηγικών εγγράφων, και θα 

εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου στα ετήσια 

προγράμματα δράσης· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια των κρατών μελών και στα μέλη της 

επιτροπής του DCI. 

 

 


