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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Γιούτα Ουρπιλάινεν 

Ορισθείσα επίτροπο Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων 

 

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού 

συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα έχετε την ευθύνη; Τι είναι αυτό που 

σας παρακινεί; Πώς θα συνεισφέρετε στην προώθηση του στρατηγικού προγράμματος 

της Επιτροπής; Πώς θα εφαρμόσετε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και θα 

συμπεριλάβετε την προοπτική του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής του 

χαρτοφυλακίου σας; 

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας 

δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της 

Επιτροπής; 

Πιστεύω ότι διαθέτω τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη επαγγελματική πείρα ώστε 

να συμβάλω στο ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον. Πρόθεσή μου είναι να βοηθήσω τους 

συναδέλφους μου του Σώματος των επιτρόπων στις προσπάθειές τους να στηρίξουν τις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η προσωπική μου ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκίνησε όταν, ως νεαρή ακτιβίστρια, αγωνιζόμουν 

υπέρ της ένταξης της Φινλανδίας στην ΕΕ. Σε ηλικία 19 ετών, είχα τη δυνατότητα να 

ψηφίσω υπέρ της ένταξης της Φινλανδίας στην ΕΕ στο δημοψήφισμα του 1994. Ως 

φοιτήτρια, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Erasmus στη Βιέννη. Κατά τη 

διάρκεια των σπουδών μου, υποστήριξα επίσης ενεργά τη συμμετοχή της Φινλανδίας στο 

ευρώ. Πάντοτε είχα ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα και πίστη στον σκοπό της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης — μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Ανέκαθεν ήθελα να συμβάλω στη διαμόρφωση 

του μέλλοντος της Ευρώπης. 

Η πεποίθηση αυτή με οδήγησε επίσης στο να είμαι συνιδρύτρια του φινλανδικού σκέλους 

των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών. Πρόκειται για μια οργάνωση που παρέχει στους 

νέους Φινλανδούς πληροφορίες σχετικά με την Ευρώπη, καθώς και μια πλατφόρμα διαλόγου 

για ευρωπαϊκά θέματα. Θεωρώ ότι είναι ζωτικής σημασίας να γίνει κατανοητή η ιστορία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προσωπικά, μου είναι πολύτιμες οι εμπειρίες που αποκόμισα από 

τη συμμετοχή μου στο Διεθνές Σεμινάριο για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Βεντοτένε της 

Ιταλίας, τη δεκαετία του 1990. Σε αυτό το διαβόητο νησί —το οποίο υπήρξε η φυλακή, 

μεταξύ άλλων, του Αλτιέρο Σπινέλι— άρχισα για πρώτη φορά να μελετώ την ιδέα του για 

μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. 
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Αυτό το πνεύμα, αυτή η ιδέα μιας Ευρώπης που είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό σύνολο 

κρατών διαπνέει ολόκληρη την καριέρα μου και τη ζωή μου ως Ευρωπαίας. Ως μέλος του 

κοινοβουλίου, ως πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Φινλανδίας και ως 

υπουργός Οικονομικών, προσπαθούσα ανέκαθεν να ενισχύω την προσήλωσή μου στην 

Ευρώπη και να ενεργώ με αυτήν ως γνώμονα. 

Από το Βεντοτένε και τη συνίδρυση της οργάνωσης των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών 

στη Φινλανδία έως σήμερα, η Ευρωπαϊκή μου διαδρομή υπήρξε μεγάλη. Η ήπειρός μας —

και οι κοινές της φιλοδοξίες για ένα μέλλον ευημερίας για όλους— παραμένει για μένα ένα 

από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος. Αυτές οι ιδέες και πεποιθήσεις με οδήγησαν 

να αναλάβω δράση τόσο στην κοινωνία των πολιτών όσο και στην πολιτική. Ανακαλώντας 

όλες αυτές τις εμπειρίες, συνειδητοποιώ πόσο μπορούν να με βοηθήσουν στο έργο που 

ενδεχομένως θα αναλάβω ως επίτροπος διεθνών εταιρικών σχέσεων. 

Αυτή η πρόκληση, η οποία συνίσταται στη δημιουργία παγκόσμιας ανάπτυξης μέσω των 

εταιρικών σχέσεων, μου θυμίζει τα χρόνια που πέρασα στην κοινοβουλευτική επιτροπή 

εξωτερικών σχέσεων, στα διοικητικά συμβούλια της World Vision Φιλανδίας και της 

Πρωτοβουλίας Διαχείρισης Κρίσεων, στην Επιτροπή Πολιτικής για την Ανάπτυξη 

(Utvecklingspolitiska kommissionen) και στην Επιτροπή Ανάπτυξης της Παγκόσμιας 

Τράπεζας/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου — αλλά και τα χρόνια της προεδρίας μου, 

υπό την ιδιότητα της αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στον Φινλανδικό Σύνδεσμο των 

Ηνωμένων Εθνών, στη Φινλανδική Επιτροπή της UNESCO και στην Εθνική Επιτροπή για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη της Φινλανδίας. Ο πιο πρόσφατος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα είναι το 

έργο μου ως ειδικής εκπροσώπου του υπουργού Εξωτερικών για τη Διαμεσολάβηση, όπου 

εστίασα την προσοχή μου στην Αφρική και στην ενασχόληση με τις γυναίκες και τους νέους. 

Δεσμεύομαι απαρέγκλιτα να θέσω την πείρα που έχω αποκομίσει στην υπηρεσία ενός 

περισσότερο στρατηγικού και πιο αποτελεσματικού ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης, το 

οποίο θα προωθεί το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα προάγει τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το έργο που άσκησα σε πολλά μέτωπα της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης με δίδαξε 

ότι οι μεγάλες προκλήσεις της γενιάς μας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο μέσω 

της συνεργασίας. Είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, την ανισότητα, τη φτώχεια, τις 

νέες απειλές για την ασφάλεια, είτε για την υποβάθμιση της δημοκρατίας, μόνο η σύμπραξη 

και η συνεργασία μπορούν να μας προσφέρουν τα αποτελέσματα που έχουμε ανάγκη. Κατά 

κάποιον τρόπο, η στάση αυτή απηχεί και τη στρατηγική προσέγγιση της εκλεγείσας 

προέδρου, δεδομένου ότι στο Σώμα των επιτρόπων της οι προκλήσεις θα αντιμετωπίζονται 

σε ομάδες που θα συγκεντρώνουν γύρω από το ίδιο τραπέζι όλες τις συναφείς γνώσεις και 

όλα τα συναφή εργαλεία. 

Η προάσπιση των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών υπήρξε πάντοτε σημαντική 

προτεραιότητα για μένα. Ως η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, είχα 

την τιμή να πρωτοστατήσω στην προώθηση της ισότητας των φύλων και του ηγετικού ρόλου 

των γυναικών στην οικονομία και την πολιτική. Τα ζητήματα των φύλων και της ισότητας 

βρίσκονταν στο επίκεντρο τόσο των διαφόρων καθηκόντων μου που συνδέονταν με την 

ανάπτυξη, όσο και στο πλαίσιο της αποστολής μου ως ειδικής εκπροσώπου του υπουργού 

Εξωτερικών για τη Διαμεσολάβηση. Θα μεριμνήσω ώστε η ισότητα των φύλων και η 

ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών να συνεχίσουν να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα 

στις πολιτικές μας για τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη. 
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Μετά την παραλαβή της επιστολής ανάθεσης καθηκόντων και τη συζήτηση με την εκλεγείσα 

πρόεδρο, ανυπομονώ να αξιοποιήσω την πείρα που αποκόμισα ως υπουργός Οικονομικών 

στη Φινλανδική Κυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά την πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του 

ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων για την αποδέσμευση ιδιωτικών και επενδυτικών 

κεφαλαίων στο πλαίσιο του τρέχοντος και του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου. Οι σχέσεις με τις χώρες εταίρους — της Αφρικής, της Ασίας, της Καραϊβικής, του 

Ειρηνικού ή της Λατινικής Αμερικής — πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και στις επενδύσεις. Οι οικονομικές ευκαιρίες δημιουργούνται με επενδύσεις στην 

εκπαίδευση και στις βιώσιμες και ψηφιακές λύσεις, που συγκαταλέγονται στις 

προτεραιότητες της παρούσας Επιτροπής. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης παρέχουν σ’ εμάς 

και στους εταίρους μας ένα πραγματικά κοινό θεματολόγιο. Αυτή η εταιρική σχέση θα 

ενισχυθεί με τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Αφρική, και με την 

οριστικοποίηση μιας νέας συμφωνίας με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ). Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, στόχος μου θα είναι να 

διασφαλίσω την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη μιας φιλόδοξης 

συμφωνίας που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού, η οποία θα διαμορφώσει τη 

συνεργασία μας με τις χώρες ΑΚΕ για τα επόμενα χρόνια.  

Με δεδομένη την προσήλωσή μου στην Ευρώπη και την πείρα μου στην κοινωνία των 

πολιτών και στην πολιτική, προσβλέπω στην ανάληψη των καθηκόντων μου ως μέλους της 

Επιτροπής προκειμένου να συμβάλω στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης. Είμαι 

αποφασισμένη να ενισχύσω τις διεθνείς εταιρικές μας σχέσεις και να προωθήσω το 

θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εξωτερικές μας σχέσεις, σε στενή συνεργασία με 

τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας/αντιπρόεδρο και με τους ή τις συναδέλφους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι ή 

αρμόδιες για άλλες πολιτικές. Με την πείρα μου στην κοινωνία των πολιτών και στα 

κοινοβουλευτικά έδρανα είμαι αποφασισμένη να φέρω εις πέρας αυτή την αποστολή σε 

σύμπραξη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των 

πολιτών, ως βασικούς συνομιλητές στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

πολιτικής και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων. 

Κάθε πράξη μου έχει ως βάση τη λογοδοσία και την αυστηρή δεοντολογία. Ανέκαθεν 

κατέβαλλα κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφεύγω οποιαδήποτε σχέση με 

οικονομικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων. 

Δεσμεύομαι να τηρώ στο ακέραιο, από την πρώτη ημέρα του διορισμού μου, τις υποχρεώσεις 

ανεξαρτησίας, διαφάνειας, αμεροληψίας και διαθεσιμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 245 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα σεβαστώ απολύτως το γράμμα και το πνεύμα 

της Συνθήκης, ιδίως ως προς την υποχρέωση να ενεργώ προς το ευρωπαϊκό συμφέρον χωρίς 

να δέχομαι υποδείξεις. Θα σεβαστώ επίσης τον κώδικα δεοντολογίας των μελών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διατάξεις του περί σύγκρουσης συμφερόντων. Η δήλωση 

συμφερόντων μου είναι πλήρης και στη διάθεση του κοινού και θα την επικαιροποιώ αμέσως 

μόλις σημειωθεί οποιαδήποτε αλλαγή. 
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2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων; Από ποια 

άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο Κοινοβούλιο για 

τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας; 

Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη 

διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 

επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 

πρωτοβουλίες; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή συνεχιζόμενες διαδικασίες, 

είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση 

με το Συμβούλιο; 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα αναλάβω πλήρως την πολιτική ευθύνη για τις 

δραστηριότητες στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μου, όπως καθορίζονται στην επιστολή 

ανάθεσης καθηκόντων. Πιστεύω ότι η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν θα είναι μια ισχυρή ομάδα, 

προσηλωμένη στις αξίες που διασφαλίζουν μια κοινή κατεύθυνση. Προσδίδω μεγάλη 

σημασία στην αρχή της συλλογικότητας και θα συνεργασθώ πλήρως με τα άλλα μέλη του 

Σώματος. 

Δεσμεύομαι να προωθώ τις γενικές προτεραιότητες της εκλεγείσας προέδρου, όπως η 

ανάπτυξη και η απασχόληση, η Πράσινη Συμφωνία, το ψηφιακό θεματολόγιο, η πολιτική για 

μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο και η διαχείριση της μετανάστευσης. Πιστεύω 

ακράδαντα ότι η στενή συνεργασία στο πλαίσιο του Σώματος των επιτρόπων είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη συνοχή, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων πολιτικών. Η πραγματική μας δύναμη έγκειται στη συνεργασία. Ως αντιπρόεδρος 

της κυβέρνησης της Φινλανδίας, ανέλαβα ηγετική θέση σε μια κυβέρνηση συνασπισμού. Το 

έργο μου κατ’ ουσίαν συνίστατο στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ διαφορετικών κομμάτων 

και συμφερόντων. Είμαι ομαδική παίκτρια. 

Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την εκλογική μου περιφέρεια επί 16 χρόνια στο Φινλανδικό 

Κοινοβούλιο. Πιστεύω στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και, συνεπώς, στον σημαντικό 

ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 

αρμόδιες επιτροπές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και δεσμεύομαι να 

συμμετέχω σε τακτικό πολιτικό διάλογο. Η διοργανική συνεργασία είναι υψίστης σημασίας 

για την ομαλή λειτουργία του θεσμικού συστήματος της ΕΕ, καθώς και για την 

αποτελεσματικότητα και τη νομιμοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων. Χάρη στο 

ανοικτό πνεύμα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αποτελεσματικότητα και τον τακτικό 

διάλογο, μπορούμε να συνεργαστούμε για την προώθηση των κοινών μας στόχων. 

Οι πολιτικές κατευθύνσεις και οι επιστολές ανάθεσης καθηκόντων της εκλεγείσας προέδρου 

κ. φον ντερ Λάιεν απηχούν πλήρως τις αρχές αυτές και αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Θεωρώ τη συνεργασία 

αυτή εξαιρετικά πολύτιμη και δεσμεύομαι να μεριμνώ για την τακτική ροή των 

πληροφοριών, απαντώντας με ταχύτητα και ακρίβεια στις ερωτήσεις των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου, να 

επικοινωνώ απευθείας με τα μέλη των επιτροπών και να είμαι διαθέσιμη τόσο για τις 

διμερείς συναντήσεις όσο και για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας ή των επιτροπών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όποτε χρειάζεται. 
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Δεσμεύομαι να εφαρμόζω τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει το δικαίωμα 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα αυτόν τον στόχο, 

με πλήρη σεβασμό στις αρχές της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης 

του νομοθετικού έργου. Γνωρίζω και είναι μεγάλη μου τιμή ότι είμαι υπόλογη στα άμεσα 

εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μεριμνώ για τη συμμετοχή των 

επιτροπών του Κοινοβουλίου σε κάθε μείζονα εξέλιξη που εμπίπτει στην αρμοδιότητά μου, 

επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο. 

 

Ερωτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης 

3. Υλοποίηση και οδικός χάρτης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή 

να προτείνει μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

υλοποίηση των ΣΒΑ, η οποία θα περιλαμβάνει λεπτομερή χρονοδιαγράμματα έως το 

2030, στόχους και συγκεκριμένα μέτρα, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης και 

επανεξέτασης.  

Ποιες είναι οι απόψεις της ορισθείσας επιτρόπου για μια τέτοια στρατηγική — πότε θα 

μπορούσε να εγκριθεί, κατά πόσο θα μπορούσε να ενισχύσει τη συνοχή της 

αναπτυξιακής πολιτικής, και θα μπορούσε η ορισθείσα επίτροπος να αναφέρει τους 

ΣΒΑ για τους οποίους η συμβολή της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ μπορεί να έχει 

ιδιαίτερη σημασία και προστιθέμενη αξία; 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό 

ρόλο στην εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην 

εξάλειψη της φτώχειας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δέσμευση της Ένωσης για την επίτευξη 

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αντικατοπτρίζει τις αξίες μας και αποτελεί ισχυρό 

μήνυμα για τη στήριξή μας στην πολυμερή προσέγγιση.  

Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν έχει εκφράσει την αταλάντευτη προσήλωσή της 

στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πρώτον, έχει δεσμευτεί, και μάλιστα έναντι των 

κρατών μελών, ότι θα μετατοπίσει το κέντρο βάρους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ώστε, ως 

μέσο, να ενσωματώνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, σε κάθε επίτροπο έχει 

ανατεθεί να μεριμνά για την υλοποίηση των Στόχων Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του πεδίου πολιτικής του, ενώ το Σώμα στο σύνολό του θα είναι υπεύθυνο για τη 

γενική εφαρμογή τους.  

Και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης συνδέονται μεταξύ τους. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η προσθετικότητα, πρέπει να συνεχίσουμε 

να εκμεταλλευόμαστε πλήρως τις διασυνδέσεις μεταξύ των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης — 

για παράδειγμα, συμβάλλοντας στην προσέγγιση των κοινωνικών και οικονομικών πτυχών 

της βιώσιμης ανάπτυξης και των θεματολογίων μας για το κλίμα και το περιβάλλον. Η 

συνεργασία και ο συντονισμός με τις/τους συναδέλφους μου επιτρόπους για τη διασφάλιση 

της συνοχής της πολιτικής —χρησιμοποιώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως πυξίδα 

για ό,τι κάνουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εντός και εκτός ΕΕ— θα είναι για μένα 

ύψιστης σημασίας. 
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Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη ευθύνη μου να συμβάλω στην εφαρμογή του θεματολογίου του 

2030, σε στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους της ΕΕ. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου, 

προτίθεμαι να το πράξω με τους εξής κυρίως τρόπους:  

σκοπεύω να αξιοποιήσω το έργο του προκατόχου μου ώστε να προωθήσω την επίτευξη από 

τα κράτη μέλη του στόχου τού 0,7 % για την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ). 

Οι εξωτερικές πτυχές των πολιτικών προτεραιοτήτων της νέας Επιτροπής, όπως η Πράσινη 

Συμφωνία, συνιστούν ευκαιρίες που θα εκμεταλλευτώ για τη στήριξη της εφαρμογής του 

θεματολογίου του 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω εταιρικών σχέσεων με 

χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να στηρίζουν την 

ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Το θεματολόγιο του 2030 

θα έχει επίσης καθοριστική σημασία για την ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο χώρας με 

τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Θα καταβάλω προσπάθειες για την πλήρη ευθυγράμμιση του προτεινόμενου Μηχανισμού 

Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας με το θεματολόγιο του 2030. Αυτό συνιστά 

μεγάλη ευκαιρία για τη στήριξη των χωρών εταίρων στην προσπάθειά τους για την επίτευξη 

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα κοινά πλαίσια αποτελεσμάτων με τα κράτη μέλη σε 

επίπεδο χώρας θα βασίζονται στα εθνικά πλαίσια των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της 

εκάστοτε χώρας εταίρου. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσω τη 

στενή συνεργασία με άλλους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, 

διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και άλλων, ώστε να επιταχυνθεί η εφαρμογή του κοινού μας 

προγράμματος και να βελτιωθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

4. Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) στο 0,7 % 

Τον Μάιο 2015 το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει τη 

συλλογική Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθειά της σε 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος της ΕΕ. Ωστόσο, το 2018, μόνο τέσσερα κράτη μέλη διέθεσαν τουλάχιστον 

0,7 % του ΑΕΕ τους σε ΕΑΒ, ενώ ο λόγος ΕΑΒ/ΑΕΕ μειώθηκε ελαφρά σε δώδεκα 

κράτη μέλη. Είναι σημαντικό όχι μόνο για τους αποδέκτες της αναπτυξιακής βοήθειας 

της ΕΕ, αλλά και για την αξιοπιστία των θεσμών μας και την εμπιστοσύνη των πολιτών 

μας σε εμάς, η Ένωσή μας να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε, 

συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που αφορούν τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.  

Ως επίτροπος, ποια μέτρα θα λάβετε, πιθανώς συμπεριλαμβανομένης και της 

επαναφοράς της κατάρτισης, εκ μέρους της Επιτροπής, ετήσιων εκθέσεων λογοδοσίας, 

ώστε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση της ανάπτυξης;  

Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια γι’ αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Η εξάλειψη της 

φτώχειας αποτελεί προϋπόθεση για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη. Βρίσκεται στο 

επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Η ΕΕ πρέπει να 

διατηρήσει την ηγετική θέση που κατέχει παγκοσμίως στον τομέα της αναπτυξιακής 

συνεργασίας. 
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Το 2018, η συλλογική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ανήλθε στο 0,47 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ, υπολειπόμενη 

κατά πολύ του στόχου συλλογικής εισφοράς ύψους 0,7 % του ΑΕΕ ως ΕΑΒ έως το 2030. Η 

μείωση της ΕΑΒ από τα κράτη μέλη της ΕΕ την τελευταία διετία είναι ανησυχητική και 

σκοπεύω να εργαστώ σκληρά για να αναστραφεί αυτή η τάση.  

Η πρωταρχική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της ΕΑΒ ανήκει στα κράτη μέλη. 

Τέσσερα κράτη μέλη πληρούν ήδη τον στόχο του 0,7 % της ΕΑΒ/ΑΕΕ και αυτό είναι 

αξιέπαινο, όμως οι επιδόσεις μας σε συλλογικό επίπεδο πρέπει να βελτιωθούν. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιδόσεις της ΕΕ συλλογικά και των κρατών 

μελών μεμονωμένα. Πράγματι, σχεδιάζω να ζητήσω από τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν 

τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να πορευθούν έως το 2030 ώστε να επιτύχουν αυτόν τον 

στόχο. Ο ΣΒΑ 17 («Συνεργασία για τους στόχους») περιλαμβάνει τη δέσμευσή μας να 

επιτευχθεί ο στόχος τού 0,7 % του ΑΕΕ, καθώς και τη δέσμευσή μας έναντι των λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), η οποία κατοχυρώνεται στον στόχο 17.2 του ΣΒΑ 17.  

Όσον αφορά τις εκθέσεις λογοδοσίας, είναι βέβαιο ότι πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι 

δεσμεύσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα πρέπει 

επίσης να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και του διαλόγου υψηλού επιπέδου 

σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη 

στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2019. 

Η έκκληση για δέσμευση μεγαλύτερης ΕΑΒ σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε πολύ 

συγκεκριμένοι ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει. Κατά την επόμενη 

πενταετία, κύριος στόχος μου θα είναι να διασφαλίσω ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης 

θα εξελίσσεται παράλληλα με τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα, όπως ορίζεται στην 

επιστολή ανάθεσης καθηκόντων μου. Θα πρέπει να είναι στρατηγικό και αποτελεσματικό, να 

χαρακτηρίζεται από καλή σχέση κόστους-οφέλους και να συμβάλλει στις ευρύτερες 

πολιτικές μας προτεραιότητες. Ενδιαφέρομαι επίσης να συζητήσω το θέμα του 

εκσυγχρονισμού της αναπτυξιακής μας συνεργασίας με τα κράτη μέλη και με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 

5. Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης / Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής / Εμπόριο 

Οι σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική στηρίζονται στη Συμφωνία του Κοτονού και τις 

συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), αφενός, και στη διεθνή συνεργασία 

για την ανάπτυξη, αφετέρου. Το εμπόριο και οι επενδύσεις είναι καίριας σημασίας για 

τη δημιουργία πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Ως ορισθείσα επίτροπος για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, σας ανατέθηκε εντολή από 

την εκλεγείσα πρόεδρο της Επιτροπής να αναπτύξετε μια νέα ολοκληρωμένη 

στρατηγική για την Αφρική, με βάση τη «Συμμαχία Αφρικής-ΕΕ για βιώσιμες 

επενδύσεις».  

Ποιοι προβλέπετε ότι θα είναι οι διάφοροι πυλώνες της νέας στρατηγικής και πώς θα 

ενσωματώσει η νέα στρατηγική το εμπόριο, τις ΣΟΕΣ και τις βιώσιμες επενδύσεις; 

Πώς προβλέπετε τη συνεργασία και την κατανομή της εργασίας με τον επίτροπο για το 

εμπόριο;  
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Ποια είναι η άποψή σας για την Αφρικανική Ηπειρωτική Συμφωνία Ελεύθερων 

Συναλλαγών (AfCFTA) και ποιες είναι οι προοπτικές μιας διηπειρωτικής εμπορικής 

εταιρικής σχέσης, όπως ζήτησε ο Juncker στη «νέα συμμαχία»; 

Η Ευρώπη διατηρεί μακροχρόνια εταιρική σχέση με την Αφρική, ως ο μεγαλύτερος 

εμπορικός εταίρος, επενδυτής και χρηματοδότης της. Όμως, η Αφρική και η Ευρώπη 

μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν από κοινού πολύ πιο πέρα. Το πεπρωμένο μας είναι 

αλληλένδετο και αξίζει να δεσμευτούμε από κοινού για την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ίσων. 

Έχοντας κατά νου την αυξανόμενη οικονομική σημασία της αφρικανικής ηπείρου και το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μεταβαλλόμενη δυναμική της, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τη 

συμμετοχή της, αξιοποιώντας τη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και 

θέσεις εργασίας. Η συμμαχία απηχεί μια αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας, καθώς προωθεί την 

εμβάθυνση των διασυνδέσεων μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης και τον στρατηγικό διάλογο με 

τον ιδιωτικό τομέα. Η προσέλκυση βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων, η βελτίωση του 

επενδυτικού κλίματος, η τόνωση του ενδοαφρικανικού και διηπειρωτικού εμπορίου, καθώς 

και η υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και η προαγωγή δεξιοτήτων για την 

απασχολησιμότητα αποτελούν βασικούς άξονες του προγράμματός μας. 

Θα εργαστώ για μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αφρική, σε συνεργασία με τον 

ύπατο εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο και τον αρμόδιο επίτροπο για τη γειτονία και τη διεύρυνση, 

και σε διαβούλευση με άλλους επιτρόπους, όπως ο αρμόδιος για το εμπόριο. Πιστεύω ότι η 

συμμαχία πρέπει να εξελιχθεί και να ανεβάσει ταχύτητα — με ισχυρότερες πολιτικές και 

οικονομικές εταιρικές σχέσεις, με την εμπλοκή και τη συμμετοχή περισσότερων κρατών 

μελών της ΕΕ, με περισσότερα μέσα και με βελτιωμένη και συντονισμένη χρήση των 

μηχανισμών, με καλύτερο συντονισμό με τις επιχειρήσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στην 

Αφρική, με περισσότερες διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των δύο ηπείρων και με μεγαλύτερη 

προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες. Επιπλέον, η ΕΕ οφείλει να προωθήσει ανάπτυξη υψηλής 

ποιότητας στην Αφρική, με πλήρη ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων για το κλίμα, το 

περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την κοινωνία. Με την υποστήριξη των εν εξελίξει 

αφρικανικών πρωτοβουλιών, θα προκύψουν ευκαιρίες για την πραγματοποίηση 

τεχνολογικών αλμάτων, ιδίως στον ψηφιακό τομέα. 

Ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα που συνδέονται με το εμπόριο, πιστεύω ότι η προσέγγιση 

που προωθείται μέχρι στιγμής είναι η ορθή. Το εμπόριο και οι επενδύσεις πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο. Πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος 

όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Ως εκ 

τούτου, η προώθηση της διαδικασίας οικονομικής ολοκλήρωσης σε περιφερειακό και 

ηπειρωτικό επίπεδο στην Αφρική και η τόνωση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ 

αποτελούν ουσιώδεις συνιστώσες για μια συνεκτική οικονομική στρατηγική σύμφωνη με τις 

προτεραιότητες της ΕΕ. Θα μεριμνήσω, λοιπόν, από κοινού με τον επίτροπο εμπορίου, ώστε 

το εμπόριο και οι επενδύσεις να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητες στο 

οικονομικό μας πρόγραμμα με την Αφρική.  

Η ΕΕ παρέχει «βοήθεια για το εμπόριο» με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των 

βασικών φορέων, ώστε οι αφρικανικές χώρες να εκμεταλλεύονται πλήρως τις ευκαιρίες που 

δημιουργούν οι εμπορικές συμφωνίες, και το εμπόριο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Υποστηρίζουμε τις χώρες εταίρους στην κατάρτιση και 

εφαρμογή διαπεριφερειακών και διμερών εμπορικών συμφωνιών, ιδίως δε των ευρωπαϊκών 
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συμφωνιών εταιρικής σχέσης και της αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων 

συναλλαγών.  

Η ΕΕ υπήρξε εξαρχής ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της διαδικασίας της αφρικανικής 

ολοκλήρωσης και θα συνεχίσει να την πλαισιώνει και να τη στηρίζει. Η ενίσχυση της 

στήριξης της ΕΕ προς την αφρικανική ηπειρωτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών θα αποφέρει 

σημαντικά πολιτικά οφέλη. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο όχι μόνο την 

πείρα της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου, αλλά και το σύνολο της σχετικής εμπειρογνωσίας 

στις διαδικασίες οικονομικής ολοκλήρωσης. 

 

6. Αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων 

Πώς προβλέπει η ορισθείσα επίτροπος τις μελλοντικές προσπάθειες για περαιτέρω 

προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών στις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και 

πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΙΙΙ για την ισότητα 

των φύλων, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας;  

Η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών θα 

παραμείνουν κορυφαία προτεραιότητα και θα ενσωματωθούν σε όλες τις δράσεις μας. Η 

εκπαίδευση των κοριτσιών θα απελευθερώσει την ανάπτυξη συνολικά, προάγοντας την 

ισότητα, ενισχύοντας τις δεξιότητες και προωθώντας τήν χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Η προώθηση της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών απαιτεί ηγετική πρωτοβουλία. Και 

ξεκινά μέσα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν 

δίνει το παράδειγμα διασφαλίζοντας την ισότητα των φύλων εντός της ομάδας της· είμαι 

περήφανη που είμαι συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι. Δεν χρειάζεται να είσαι γυναίκα για να 

προωθείς την ισότητα των φύλων· είναι όμως απαραίτητη μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη 

διάσταση του φύλου ηγεσία η οποία θα θέσει στο επίκεντρο τις γυναίκες και τα κορίτσια.  

Η εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των 

κοριτσιών. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, οι ανισότητες 

παραμένουν. Θέλω, ειδικότερα, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στις χώρες της 

υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις βαθύτερες ανισότητες μεταξύ των 

φύλων, και να οικοδομήσουμε από κοινού εκπαιδευτικά συστήματα που να προωθούν την 

ισότητα των φύλων εντός και μέσω της εκπαίδευσης. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι 

γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πρόσβαση στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και ότι 

η αγορά εργασίας είναι ανοικτή σε όλες και σε όλους και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

γυναικών.  

Δυστυχώς, η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 

πιο διαδεδομένες και πιο καταστροφικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού με όλους τους διεθνείς εταίρους για 

να σταματήσει αυτή η ντροπή. Προσπάθειες όπως η πρωτοβουλία Spotlight, η οποία 

συνδυάζει το κύρος του ΟΗΕ και της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών και τις κυβερνήσεις, 

είναι θεμελιώδους σημασίας για να υπάρξει αντίκτυπος στην πράξη. Θα εντείνω τις 

προσπάθειές μας για τη συμμετοχή και άλλων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού 
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τομέα, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την έξαρση της βίας κατά των γυναικών 

και των κοριτσιών. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί πολλά. Το τρέχον σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα 

φύλου1 έχει συμβάλει στην προώθηση του ζητήματος της ισότητας των φύλων σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Έδωσε το έναυσμα για μια θεσμική αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των μελών του 

προσωπικού της ΕΕ και του προσωπικού των κρατών μελών, καθώς και των αντιπροσωπειών 

της ΕΕ. Έχει επίσης θέσει τον φιλόδοξο στόχο τουλάχιστον το 85 % των νέων αναπτυξιακών 

δράσεων που θα εγκριθούν έως το 2020 να περιλαμβάνουν ως στόχο την ισότητα των φύλων. 

Δεν έχουμε επιτύχει ακόμη αυτόν τον στόχο, και θέλω να συνεχίσω να συντονίζω τις 

προσπάθειες μαζί με τα κράτη μέλη για την επίτευξή του.  

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για 

θέματα φύλου, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει απολογισμός των έως σήμερα 

επιτευγμάτων και να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον. Πιθανότατα θα πρέπει και μετά το 

2020 να έχουμε ένα σχέδιο συγκεκριμένων δράσεων που να μετουσιώνουν τις πολιτικές μας 

δεσμεύσεις. Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

για τη στήριξή του στο θέμα αυτό και να ζητήσω να την επαναλάβει και στο μέλλον, ενόψει 

ενός πιθανού σχεδίου δράσης για θέματα φύλου ΙΙΙ.  

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο αυτοτελή στόχο (ΣΒΑ 5) 

αλλά και ουσιώδη οριζόντιο στόχο, εάν θέλουμε να κάνουμε πράξη το θεματολόγιο του 

2030.  

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τη σταθερή πολιτική και προσωπική μου δέσμευση ότι θα 

μεριμνήσω ώστε η ΕΕ να ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων παγκοσμίως. Θεωρώ ότι οι συλλογικές μας προσπάθειες συνιστούν προϋπόθεση 

για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους και σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με την επίτροπο για 

την ισότητα και με άλλες και άλλους συναδέλφους επιτρόπους, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η συνοχή των εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών μας. 

 

7. Κλιματική αλλαγή και αποψίλωση των δασών 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, και τα απαιτούμενα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής περιλαμβάνουν την 

ανακοπή της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών. Αυτό είναι επίσης αναγκαίο για την 

προστασία των δικαιωμάτων και των μέσων διαβίωσης των ατόμων που ζουν στα δάση 

και άλλων ευάλωτων ατόμων, και για τη μείωση του ανησυχητικού ρυθμού απώλειας 

της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. 

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να αυξηθεί σημαντικά η στήριξη της δράσης για το κλίμα 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως να προσαρμοστεί, και να καταρτιστεί ένα σχέδιο 

δράσης σχετικά με την αποψίλωση των δασών, το οποίο θα περιλαμβάνει ρυθμιστικά 

μέτρα, όπως υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού βασικών 

                                                 
1Σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου II, «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: 

μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-

2020», SWD (2015) 182 final, της 21.9.2015 
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προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, και φιλόδοξες διατάξεις ειδικά για τα δάση 

σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ.  

Ποια είναι η προσέγγισή σας όσον αφορά τη δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες; Με ποια μέτρα θα προτείνατε να αντιμετωπίσει η ΕΕ την αποψίλωση των 

δασών και την απώλεια της βιοποικιλότητας στις χώρες αυτές, και ποιες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμπεριληφθούν στις προτάσεις αυτές; 

Η ΕΕ είναι ήδη πρωτοπόρος στις δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον. Δεν πρέπει να 

μετριάσουμε τις φιλοδοξίες μας, αλλά να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση της 

παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης στην οικολογική, κοινωνική και οικονομική της διάσταση. 

Από το 2014 έως σήμερα, οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αλλαγή 

του κλίματος στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης, υπερβαίνουν το ποσό 

των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 23 % των πόρων μας, δηλαδή 

υπερβαίνει τον καθορισμένο στόχο του 20 %. Ενσωματώνουμε την κλιματική αλλαγή και το 

περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δράσεις μας με τις χώρες εταίρους.  

Οι δράσεις μας επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη 

στήριξη της βιώσιμης γεωργίας και των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, στη διαφύλαξη 

της βιοποικιλότητας, στην προώθηση της ολοκληρωμένης αστικής διαχείρισης και της 

κυκλικής και πράσινης οικονομίας. 

Χρειαζόμαστε μια ισχυρή εξωτερική διάσταση για να πλαισιώσουμε την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία και να στηρίξουμε τη μετάβαση σε κυκλικές οικονομίες με χαμηλές 

εκπομπές στις χώρες εταίρους. Για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθούν εξατομικευμένες 

γεωγραφικές προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένα πλαίσια.  

Η στήριξη των χωρών εταίρων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την 

προσαρμογή σε αυτήν καθώς και για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας θα 

είναι στις προτεραιότητές μου και στο επίκεντρο των επενδύσεών μας. Πιο συγκεκριμένα:  

— Όσον αφορά το κλίμα, θα στηρίξουμε την επικαιροποίηση και την πλήρη εφαρμογή των 

εθνικά καθορισμένων συνεισφορών των χωρών εταίρων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 

Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, καθώς και τις προσπάθειες τους για προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και μείωση του κινδύνου καταστροφών. Θα πορευτούμε μαζί με τους 

εταίρους μας στη μετάβασή τους σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία. 

— Όσον αφορά τα δάση, θα εντείνω τις προσπάθειές μας. Με βάση την εμπειρογνωσία που 

έχουμε αποκομίσει από τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την επιβολή της 

δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), θα επιδιώξω τη σύναψη 

εταιρικών σχέσεων που θα προωθούν την προστασία των δασών, την αποκατάστασή τους 

και τη δασοφύτευση. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργαστώ στενά με τον αρμόδιο επίτροπο για 

το περιβάλλον και τους ωκεανούς.  

— Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, θα υποστηρίξω τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην 

προετοιμασία της διάσκεψης των μελών της σύμβασης για την βιοποικιλότητα το 2020 στην 

Κίνα και θα εντατικοποιήσω τις εργασίες μας με τις χώρες εταίρους για τη διατήρηση και τη 

βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων.  

 


