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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 ακόλουθες προτάσεις:

1. Επισημαίνει ότι το άρθρο 9 Γ (6) της Συνθήκης της Λισαβόνας (της νέας Συνθήκης) 
ορίζει ότι «το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων διαμορφώνει την εξωτερική δράση της 
Ένωσης σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και διασφαλίζει τη συνοχή της δράσης της Ένωσης» και ότι το 
άρθρο 9 Ε(4) ορίζει ότι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής / ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης 
για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας «μεριμνά για τη συνοχή της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης»·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι  το άρθρο 10α(2) της νέας Συνθήκης, στο κεφάλαιο V, τίτλος Ι, 
αναφέρει ρητώς ως στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης «την προώθηση, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας» και «την 
παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές»·

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), πέμπτο μέρος (Εξωτερική Δράση της Ένωσης), τίτλος ΙΙΙ (Η συνεργασία με 
τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια), η αναπτυξιακή συνεργασία αντιμετωπίζεται 
ως αυτόνομος τομέας για τη χάραξη πολιτικής, ισότιμα με άλλους·

4. χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(άρθρο 188 Ι) αναγνωρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια ως πολιτική κατ’ εξοχήν της 
Ένωσης, η οποία άλλωστε είναι ο πρώτος παγκοσμίως χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας· 
επισημαίνει ότι αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός τα τρία θεσμικά όργανα ενέκριναν στις 
18 Δεκεμβρίου 2007 μία ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια 
κατόπιν γονιμότατου κοινού προβληματισμού·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι στη ΣΛΕΕ (άρθρο 188 Δ) αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός 
στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης «ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η 
εξάλειψη της φτώχειας»· επιμένει ότι αυτός ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να ενταχθεί στο 
πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της χιλιετίας, ως συνέπεια της δέσμευσης της διεθνούς 
κοινότητας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Χιλιετία το 2000·

6. χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα Συνθήκη περιλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στους εσωτερικούς και εξωτερικούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής ένωσης·

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΛΕΕ (άρθρο 188 Δ) απαιτεί να αλληλοσυμπληρώνονται και 
να αλληλοενισχύονται η πολιτική της Ένωσης για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες 
πολιτικές των κρατών μελών, ζητώντας από τα κράτη μέλη και την Ένωση να επιδιώξουν 
έναν ενισχυμένο συντονισμό χορηγιών και μια καλύτερη κατανομή εργασιών, πράγμα 
που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας· 



PE398.683v02-00 4/6 AD\703217EL.doc

EL

8. ελπίζει ότι αυτή η απαίτηση για αμοιβαία συμπληρωματικότητα μεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών μελών θα αποσαφηνίσει το ρόλο της Επιτροπής και των κρατών μελών, όπως 
ζητεί και η έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους του ΟΟΣΑ και της ΕΑΒ του Ιουνίου 
2007, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια ισχυρή κοινή αναπτυξιακή πολιτική, ικανή να 
συντονίζει καλύτερα την πολιτική των διαφόρων κρατών μελών, να αποφεύγει την 
αλληλεπικάλυψη μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής, ώστε να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα του κόστους και της παρεχόμενης βοήθειας·

9. επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 188 Δ της ΣΛΕΕ, «η Ένωση λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών 
που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»· τονίζει ότι, μόνο αν δοθεί 
ύψιστη προτεραιότητα στην πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη, θα καταστεί η Ένωση 
ικανή να ανταποκριθεί τόσο στους αναπτυξιακούς στόχους και στις αξίες της Ένωσης, 
όπως ορίζονται στη νέα Συνθήκη· τονίζει ότι η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένα και αποφασιστικά
μέτρα για την επίτευξη πλήρους συνοχής με τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για 
την ανάπτυξη, όπως η γρήγορη κατάργηση όλων των στρεβλωτικών επιδοτήσεων·

10. επιμένει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη, 
υπάρχει η διαρκής ανάγκη σε διοικητικό επίπεδο για ιδιαίτερη Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης, που θα είναι αρμόδια για τη χάραξη πολιτικής, παροχή συμβουλών επί της 
πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και διαχείριση αυτής της πολιτικής,  και σε 
πολιτικό επίπεδο για Επίτροπο αρμόδιο για την κοινοτική πολιτική ανάπτυξης, ο οποίος 
να προάγει τα συμφέροντα της κοινοτικής πολιτικής ανάπτυξης εντός της Επιτροπής και 
σε σχέση με το Συμβούλιο·

11. καλεί την Επιτροπή να διορθώσει τις υφιστάμενες ασυνέπειες στη διάρθρωση και στις 
αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων, τόσο στις επιμέρους πολιτικές όσο και στον 
προϋπολογισμό· ζητεί να καταστεί η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης αρμόδια για κάθε 
είδους αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
αναπτυσσόμενες χώρες εκτός ΑΚΕ, και να ενσωματωθεί το EuropeAid στη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης·

12. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των σημερινών 
και των μελλοντικών εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ συνδέονται με την αναπτυξιακή 
συνεργασία, να διασφαλίσουν ότι εμπειρογνώμονες περί την ανάπτυξη από τη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και τα υπουργεία των κρατών μελών θα εκπροσωπούνται επαρκώς 
και στη διαδικασία σχεδιασμού της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και στην ίδια την 
υπηρεσία·

13. χαιρετίζει την επέκταση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (συναπόφασης) και 
τονίζει ότι τούτο πρέπει να σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα απολαύει γνήσιου και 
αποτελεσματικού δικαιώματος δημοκρατικού ελέγχου σε όλες τις παραμέτρους της 
κοινοτικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας·

14. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαρθρωθεί και να οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να 
είναι ικανό να ελέγχει αποτελεσματικά την εφαρμογή των νόμων που θέτουν σε ισχύ τις 
διατάξεις της νέας Συνθήκης·
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15. εκφράζει τη λύπη του που και το Συμβούλιο και η Επιτροπή στάθηκαν απρόθυμοι κατά το 
παρελθόν να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου να ασκεί πλήρη έλεγχο· 
χαιρετίζει τις πρόσφατες βελτιώσεις από τη διοργανική συμφωνία για την επιτροπολογία 
ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση·

16. ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να επεκταθούν οι τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο·

17. χαιρετίζει την απαλοιφή από το κείμενο της νέας Συνθήκης του άρθρου 179, παρ. 3, της 
Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο απέκλειε το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) από το πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης, επισημαίνει δε ότι έτσι 
διανοίγεται η δυνατότητα να συμπεριληφθεί το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
χωρίς να χρειάζεται η μεταρρύθμιση της Συνθήκης• καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να συμπεριλάβουν το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης με την έκθεση ενδιάμεσης 
αξιολόγησης της περιόδου 2008/2009, πράγμα που θα ενισχύσει τη δημοκρατική 
νομιμότητα σημαντικού τμήματος της κοινοτικής πολιτικής για την ανάπτυξη και τον 
προϋπολογισμό της.
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