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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

1. χαιρετίζει την έγκριση του τελικού κειµένου της συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκης 
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών τον Ιούνιο 2004, κειµένου που προήλθε 
από το δύσκολο και πολυσύνθετο έργο που επιτέλεσε η Συνέλευση για το Μέλλον της 
Ευρώπης και η διακυβερνητική διάσκεψη· 

2. θεωρεί τη σύνταξη της συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκης ιστορικό βήµα προόδου στη 
διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθόσον για πρώτη φορά αναγνωρίζει την 
ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια ως αρχή και ευθύνη που προσδιορίζει τη φύση 
και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ως ένα σηµαντικό βήµα προόδου το ότι 
οι στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει στο εξής να συνυπολογίζονται σε όλους 
τους τοµείς πολιτικής της Ένωσης·   

3. επισηµαίνει ότι ενισχύθηκε ο ρόλος της Επιτροπής στις διαπραγµατεύσεις για τις 
εµπορικές συµφωνίες και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωµα ενηµέρωσης, 
έστω και περιορισµένο· θεωρεί τούτο ως ένα βήµα προόδου προς την κατεύθυνση 
περισσότερης αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας·  

4. χαιρετίζει το ότι µε την έγκριση της συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκης η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα καταστεί νοµικό πρόσωπο, στοιχείο το οποίο ανεµένετο από µακρού και το 
οποίο θα της δώσει ισχυρότερη φωνή στη διεθνή σκηνή, συγκεκριµένα στις σχέσεις της 
µε τα Ηνωµένα Έθνη και τις διάφορες υπηρεσίες τους· τονίζει ότι η ΕΕ θα έχει ως τούτου 
µεγαλύτερη εκπροσώπηση, αρµοδιότητα και αποτελεσµατικότητα, οι δε σχέσεις της µε τα 
αναπτυσσόµενα κράτη θα αποκτήσουν µεγαλύτερο δυναµικό· τονίζει περαιτέρω ότι η 
απόκτηση νοµικής προσωπικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει το 
καθεστώς των υφισταµένων αντιπροσωπειών της Επιτροπής ανά τον κόσµο, ιδίως 
εκείνων που λειτουργούν στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(ΑΚΕ), αλλά και γενικότερα σε όλον τον αναπτυσσόµενο κόσµο· 

5. επισηµαίνει ότι χάρις στην συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη η αρχή της αλληλεγγύης 
µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο έχει καταστεί µία των θεµελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίες καθορίζουν την ταυτότητά της και κατευθύνουν τις δράσεις της· 

6. υπενθυµίζει ότι από την έναρξη της διεργασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η 
ενδοευρωπαϊκή αλληλεγγύη - µία των θεµελιωδών αξιών - έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι 
συνιστά εχέγγυο σταθερότητας και ειρήνης στην Ευρώπη· τονίζει περαιτέρω ότι µε αυτό 
το ιστορικό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης η ΕΕ έχει τώρα σηµειώσει ένα σηµαντικό βήµα 
προς τα εµπρός αναγνωρίζοντας στην συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη ότι η 
αλληλεγγύη δεν µπορεί να περιορίζεται στις δικές της επικράτειες και λαούς αλλά πρέπει 
επίσης να απλώνεται και πέραν από τα σύνορά της· 

7. χαιρετίζει την αναγνώριση της παγκόσµιας αλληλεγγύης ως κατευθυντήριας αρχής για τις 
διάφορες πολιτικές της ΕΕ· χαιρετίζει επίσης το ότι µε την έγκριση της συνταγµατικού 
χαρακτήρα Συνθήκης η παγκόσµια αλληλεγγύη θα εµπνέει τη δράση της ΕΕ στο πεδίο της 
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αναπτυξιακής και της ανθρωπιστικής βοήθειας· πιστεύει ότι η τοποθέτηση της 
αλληλεγγύης σε παγκόσµιο επίπεδο θα συµβάλει στην εξασφάλιση ειρήνης και 
σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσµο· 

8. παρατηρεί ότι η προηγουµένη γνώµη του είχε ως βάση το βασικό κείµενο που συνέταξε η 
Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, εκφράζει δε την ευαρέσκειά του διότι το τελικό 
κείµενο του συντάγµατος διατηρεί στην πλειονότητά τους τα επιτεύγµατα στους τοµείς 
της αναπτυξιακής πολιτικής, της διεθνούς συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας· 
επαναλαµβάνει συνεπώς τόσο ό,τι δήλωνε στην προηγούµενη γνωµοδότηση που 
συνέταξε, η οποία παρουσιάσθηκε από τον Anders Wijkman1, όσο και τα συµπεράσµατα 
στα οποία κατέληγε, τα οποία εγκρίθηκαν από την επιτροπή τον Ιούλιο 2003· 

9. επικροτεί και θεωρεί στοιχείο υψίστης σηµασίας το ότι η εξάλειψη της φτώχειας έχει 
περιληφθεί στην συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη ως κύριος στόχος της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ· θεωρεί εξαιρετικής σπουδαιότητας την ένταξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας σε όλες τις ενέργειες της ΕΕ στο εξωτερικό· 

10. εκφράζει ικανοποίηση διότι πολλές από τις συστάσεις του έχουν ενσωµατωθεί στο τελικό 
κείµενο του συντάγµατος, συγκεκριµένα εκείνες που σχετίζονται µε την ανθρωπιστική 
βοήθεια, πεδίο όπου η αρχή της ουδετερότητας έχει καταστεί µία από τις βασικές 
κατευθυντήριες γραµµές του συντάγµατος· 

11. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι η διακυβερνητική διάσκεψη δεν ενστερνίσθηκε άλλες 
προτάσεις που έχουν σηµασία για την αναπτυξιακή πολιτική, όπως είναι η εγγραφή 
ειδικού τίτλου "Κοινή Πολιτική Συνεργασίας για την Ανάπτυξη" ή η ρητή παραποµπή σε 
θεµελιώδεις αρχές της πολιτικής της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία, ήτοι την 
ισότητα µεταξύ των εταίρων, την ιδιοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών από τις 
ενδιαφερόµενες χώρες και τους πληθυσµούς τους και τη συµµετοχή όλων των στρωµάτων 
της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών· 

12. χαιρετίζει την αναγνώριση της "χρηστής διακυβέρνησης" ως ενός των κοινών στόχων που 
έχουν οι εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις γενικές διατάξεις περί 
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του, διότι η "προµήθεια 
παγκοσµίων δηµοσίων αγαθών" δεν συµπεριελήφθη σε αυτούς τους στόχους· 

13. τονίζει πόσο σηµαντικό είναι το ότι η αναπτυξιακή πολιτική συνεχίζει να αποτελεί 
αρµοδιότητα καταµερισµένη ανάµεσα στην ΕΕ και τα κράτη µέλη, σηµειώνει δε ότι τούτο 
συνεπάγεται ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και των κρατών µελών πρέπει να 
αλληλοσυµπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται και ότι οι διαδικασίες εφαρµογής 
πρέπει να είναι εναρµονισµένες όσον αφορά τα συγκεκριµένα κράτη ή συγκεκριµένες 
περιοχές· χαιρετίζει το ότι η συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη προωθεί την αρχή  της 
συµπληρωµατικότητας· τονίζει ότι τα προγράµµατα της ΕΕ και η διάθεση των πόρων 
πρέπει να έχουν σχεδιασµό και διαχείριση σύµφωνα µε µια µακροπρόθεσµη στρατηγική 
προσέγγιση η οποία να βασίζεται σε αναπτυξιακούς στόχους· 

                                                 
1 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας προς την Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
σχετικά µε το σχέδιο Συνθήκης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά  µε τη σύγκληση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (∆∆), εγκρίθηκε στις 10 Ιουλίου 2003. 
(2003/0902(CNS)) - PE 326.747 
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14. στηρίζει θερµά τη διάταξη εκείνη του Συντάγµατος που απαιτεί συνοχή µεταξύ των 
διαφορετικών πεδίων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και µεταξύ αυτών και των άλλων 
πεδίων πολιτικής· πιστεύει ότι η συνοχή µεταξύ των διαφόρων πεδίων πολιτικής είναι 
ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης της φτώχειας και 
επαναλαµβάνει τη δέσµευση του Κοινοβουλίου ότι θα επιβλέπει την ύπαρξη συνοχής· 

15. παρατηρεί ότι η συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη έχει παράσχει σαφές µήνυµα υπέρ 
της εγγραφής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης στον γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ, 
το οποίο αποτελεί από µακρού αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε αυτή την αλλαγή και τονίζει επ' αυτού πόσο 
σηµαντικό είναι να υπάρξουν εχέγγυα ότι πόροι που επί του παρόντος είναι του ΕΤΑ δεν 
θα εκτραπούν προς άλλες περιοχές ή σκοπούς· 

16. χαιρετίζει τη διάταξη που περιλαµβάνεται στη συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη για τη 
σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Σώµατος Ανθρωπιστικής Βοήθειας· τούτο 
φανερώνει σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τον τοµέα της ανάπτυξης· 
τονίζει όµως την πρόκληση που αντιµετωπίζει η ΕΕ, η οποία πρέπει να µεριµνήσει και να 
προσέξει ιδιαιτέρως τον καθορισµό του τρόπου λειτουργίας αυτού του σώµατος 
επιτρέποντας µόνον σε έµπειρους εθελοντές να συµµετέχουν σε αυτό· πιστεύει ότι η 
πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας και της 
επαγγελµατικότητας των ανθρώπινων πόρων που χρησιµοποιούνται κατά τις 
ανθρωπιστικές κρίσεις, µέσω της συµπλήρωσης των ήδη διαθέσιµων προγραµµάτων 
κατάρτισης, µέσω της στενής συνεργασίας µε τις ΜΚΟ, µέσω της κατάρτισης ενός 
µητρώου διαθέσιµων πόρων και µέσω της διάδοσης των καλών επιχειρησιακών 
πρακτικών που έχουν ήδη καταγραφεί·  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει µελέτες 
σκοπιµότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριµένης διάταξης· τονίζει την 
ανάγκη αναγνώρισης της διαφοράς µεταξύ µη στρατιωτικού και στρατιωτικού 
περιβάλλοντος στις κοινές δράσεις στους τοµείς του αφοπλισµού, των ανθρωπιστικών 
αποστολών, της πρόληψης των συγκρούσεων και της διατήρησης και αποκατάστασης της 
ειρήνης, όπως ορίζονται στο Άρθρο ΙΙΙ-309(1)· 

17. υπενθυµίζει ότι ειδικό µέληµά του αποτελεί η κατάσταση των παιδιών στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, διότι τα νεαρής ηλικίας άτοµα είναι τα πρώτα θύµατα των 
ασθενειών, του αναλφαβητισµού, της πείνας, της εµπορίας ατόµων και της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης αλλά ακόµη και του καταναγκασµού να γίνουν στρατιώτες σε διάφορες 
ένοπλες συγκρούσεις·  

18. χαιρετίζει ως εκ τούτου το ότι η συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη δίδει υψηλή 
προτεραιότητα στα δικαιώµατα των παιδιών, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτικές και οι 
δράσεις της ΕΕ στον τοµέα θα καθοδηγούνται από τις αρχές της Συµβάσεως των 
Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού· 

19. επαναλαµβάνει επίσης τη σοβαρή ανησυχία του όσον αφορά την κατάσταση των 
γυναικών στις αναπτυσσόµενες χώρες και το ενδιαφέρον του για τον αποφασιστικό ρόλο 
που διαδραµατίζουν στην αναπτυξιακή διεργασία· χαιρετίζει ως εκ τούτου όλες τις ρήτρες 
στο κείµενο του συντάγµατος που αποσκοπούν στην προώθηση των δικαιωµάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων, οι οποίες θα είναι ιδιαιτέρας σηµασίας για την 
πρόοδο του αναπτυσσόµενου κόσµου εν γένει, όπως προβλέπεται στην Πλατφόρµα 
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∆ράσης του Πεκίνου1
 και στο Σχέδιο ∆ράσης του Καΐρου· διαπιστώνει µε ικανοποίηση 

ότι, χάρη στη συγχώνευση των δυο Συνθηκών, σε ολόκληρη πλέον την εξωτερική δράση 
της Ένωσης ισχύει η αρχή του συνυπολογισµού της ισότητας των φύλων σε όλους τους 
τοµείς πολιτικής, που παλαιότερα προβλεπόταν από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας· 

20. θεωρεί ότι από απόψεως αναπτυξιακής πολιτικής και ανθρωπιστικών ευθυνών µπορεί 
κανείς να βλέπει πολύ θετικά τόσο το γράµµα όσο και το πνεύµα της συνταγµατικού 
χαρακτήρα Συνθήκης·  

21. είναι αποφασισµένο να υποστηρίξει τη συνταγµατικού χαρακτήρα Συνθήκη και να 
αναλάβει πλήρη δέσµευση να προβεί σε παντός είδους δυνατές ενέργειες για να 
υποστηρίξει την έγκριση και επικύρωσή της από όλα τα κράτη µέλη και τη θέση της εν 
ισχύι το ταχύτερο δυνατόν. 

                                                 
1 Έκθεση των Ηνωµένων Εθνών  µε θέµα την Τετάρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις 
Γυναίκες, ∆ιακήρυξη του Πεκίνου και Πλατφόρµα ∆ράσης - Πεκίνο, 4-15 Σεπτεµβρίου 1995. 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
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