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Τροπολογία 1
Nirj Deva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το άρθρο 208, παράγραφος 1 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η 
«πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι 
αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών 
αλληλοσυμπληρώνονται και 
αλληλοενισχύονται» σε αντίθεση με το 
ισχύον άρθρο 177, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, το οποίο αναφέρει «η 
πολιτική της Κοινότητας στον τομέα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, η οποία 
συμπληρώνει την πολιτική των κρατών 
μελών»· τονίζει ότι αυτό αποδίδει στην 
Ένωση μεγαλύτερο ρόλο πρωτοβουλίας 
στη χάραξη πολιτικής γεγονός το οποίο, 
παρότι θα οδηγήσει σε καλύτερο 
συντονισμό των χορηγών και επιμερισμό 
της εργασίας και σε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας, 
συνεπάγεται επίσης περισσότερες 
αρμοδιότητες για τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
Κοινοβουλίου

1. σημειώνει το γεγονός ότι το άρθρο 208, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι η «πολιτική της Ένωσης στον τομέα 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι 
αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών 
αλληλοσυμπληρώνονται και 
αλληλοενισχύονται» σε αντίθεση με το 
ισχύον άρθρο 177, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, το οποίο αναφέρει «η 
πολιτική της Κοινότητας στον τομέα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, η οποία 
συμπληρώνει την πολιτική των κρατών 
μελών» και κατά συνέπεια συνεπάγεται
περισσότερες αρμοδιότητες για τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου 
εκφράζει τη λύπη του για τον περιορισμό 
της εθνικής κυριαρχίας των κρατών 
μελών που επιφέρει αυτή η μεταστροφή· 
πολλά μέλη του ΕΚ έχουν εκλεγεί για να 
αντιταχθούν σε μια τέτοια μεταστροφή, 
και ζητεί δημοψηφίσματα (όπου είναι 
συνταγματικά δυνατό) σε ολόκληρη την 
Ένωση έτσι ώστε η ΣΛΕΕ να μπορεί 
ενδεχομένως να νομιμοποιηθεί με λαϊκή 
εντολή·

Or. en
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Τροπολογία 2
Corina Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει πιο 
έντονο αίτημα για ανάπτυξη εντός της
ΕΕ, που να ενισχύεται από μια διοικητική 
δομή αρμόδια για την πολιτική και την 
εφαρμογή της· τονίζει ότι ο Επίτροπος 
αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης θα 
έπρεπε να ηγείται της αναπτυξιακής
πολιτικής με πιο δυναμικό τρόπο από ό,τι 
επί του παρόντος·

Or. en

Τροπολογία 3
Danutė Budreikaitė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) θα βοηθήσει την 
Επιτροπή να συνεχίσει και να επιταχύνει 
τη μεταρρύθμιση και απλούστευση των 
γενικών διευθύνσεων που είναι αρμόδιες 
για την εξωτερική δράση, και ότι, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η 
αρμοδιότητα για την πολιτική στον τομέα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και 
για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, θα 
πρέπει να υπαχθεί και πάλι στο πεδίο 
αρμοδιότητας του αρμόδιου Επιτρόπου για 
θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και 
ανθρωπιστικής βοήθειας· επιμένει ότι η 
νέα αυτή υπηρεσία πρέπει να είναι 

5. τονίζει ότι η δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) θα βοηθήσει την 
Επιτροπή να συνεχίσει και να επιταχύνει 
τη μεταρρύθμιση και απλούστευση των 
γενικών διευθύνσεων που είναι αρμόδιες 
για την εξωτερική δράση· επιμένει ότι το 
Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει 
πλήρως στον καθορισμό της μορφής της 
ΕΥΕΔ· επιμένει ότι η νέα αυτή υπηρεσία 
πρέπει να είναι πλήρως υπόλογη ενώπιον 
του Κοινοβουλίου· επιμένει ωστόσο πως η 
αρμοδιότητα για την πολιτική στον τομέα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και 
για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, θα 
πρέπει να υπαχθεί στο πεδίο αρμοδιότητας 
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πλήρως υπόλογη ενώπιον του 
Κοινοβουλίου·

του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα 
αναπτυξιακής συνεργασίας και 
ανθρωπιστικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 4
Corina Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επιμένει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής εξακολουθεί να κρίνεται 
αναγκαία μια ειδική γενική διεύθυνση για 
την ανάπτυξη σε διοικητικό επίπεδο, 
αρμόδια για τη θέσπιση της πολιτικής, 
παροχή συμβουλών σχετικά με την 
πολιτική και τη διαχείριση της πολιτικής 
της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Danutė Budreikaitė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η τρέχουσα πρακτική της 
διάσπασης της χάραξης πολιτικής, του 
προγραμματισμού και της εφαρμογής στον 
τομέα της πολιτικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία πρέπει να τερματιστεί, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ 
καθώς και να αναπτυχθούν λειτουργικοί 
μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των 

6. τονίζει ότι η τρέχουσα πρακτική της 
διάσπασης της χάραξης πολιτικής, του 
προγραμματισμού και της εφαρμογής στον 
τομέα της πολιτικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία πρέπει να τερματιστεί, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·
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διαφορετικών υπηρεσιών για την 
εξωτερική δράση κατά την προετοιμασία 
της ΕΥΕΔ· επιμένει ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στον 
καθορισμό της μορφής της εν λόγω 
ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 6
Corina Cretu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα και να ενσωματωθούν
αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά 
προγράμματα για χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ),
της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής·

Or. en

Τροπολογία 7
Corina Cretu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή να διορθώσει 
τις υφιστάμενες ανακολουθίες στη δομή
και τις αρμοδιότητες των Γενικών 
Διευθύνσεών της σε ό,τι αφορά τις 
πολιτικές και τον προϋπολογισμό· ζητεί η 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης να 
καταστεί αρμόδια για το σύνολο της 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
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με αναπτυσσόμενα κράτη που δεν είναι 
χώρες ΑΚΕ, και να ενσωματωθεί η 
EuropeAid στη Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης

Or. en

Τροπολογία 8
Corina Cretu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επιδοκιμάζει την επέκταση της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας 
(συναπόφαση), και τονίζει ότι αυτό 
πρέπει να σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα 
διαθέτει ένα πραγματικό και 
αποτελεσματικό δικαίωμα δημοκρατικού 
ελέγχου επί όλων των πτυχών της 
πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 9
Corina Cretu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει 
δεσμευτικές διατάξεις για την προστασία 
των δικαιωμάτων των παιδιών στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς στόχους 
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 10
Corina Cretu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. επιδοκιμάζει τη διαγραφή από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας του άρθρου 197,
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το 
οποίο εξαιρεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης(ΕΤΑ) από το πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω Συνθήκης· 
σημειώνει ότι αυτό ανοίγει τον δρόμο για 
την ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης χωρίς να χρειάζεται να 
αναθεωρηθεί η εν λόγω Συνθήκη· καλεί
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εντάξουν το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ στην ενδιάμεση αναθεώρηση 
2008/2009, κάτι που θα ενισχύσει τη 
δημοκρατική νομιμοποίηση ενός 
σημαντικού μέρους της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ και του 
προϋπολογισμού της·

Or. en

Τροπολογία 11
Corina Cretu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. τονίζει ότι μόνο αν δοθεί ύψιστη
προτεραιότητα στη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής θα είναι η 
Ένωση σε θέση να εκπληρώσει τους 
αναπτυξιακούς στόχους και αξίες της ΕΕ 
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όπως ορίζονται στην Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 12
Corina Cretu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επιδοκιμάζει την προοπτική μιας πιο
βελτιωμένης θεσμικής αρχιτεκτονικής σε
επίπεδο ΕΕ για τον συντονισμό των 
πολιτικών εξωτερικών σχέσεων της 
Ευρώπης, αλλά προειδοποιεί ότι, για να 
είναι πραγματικά αποτελεσματική η 
αναπτυξιακή πολιτική, πρέπει να 
βασίζεται στη συνεργασία και ιδιοποίηση
των δικαιούχων χωρών·

Or. en
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