1

Επίκαιρη Ανάλσση
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Η Αναπτςξιακή Πολιτική & η Πολιτική Εξωτεπικήρ Βοήθειαρ
τηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωσηρ κατά το 2009

ηεο Μαξίλαο Καθνπδάθε
Μ.Α. Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ & Πνιηηηθήο,
Γφθηκεο Δξεπλήηξηαο Κ.Δ.ΓΙΑ.

Σνλ Ινχλην ηνπ 2010, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ Δηήζηα ηεο Έθζεζε γηα
ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή εμσηεξηθήο βνήζεηαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηά ην 20091. Η Έθζεζε απηή, ηελ νπνία
θαισζφξηζε ην πκβνχιην ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην2, πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο πηπρέο
ηεο πνιηηηθήο πνπ ράξαμε ε ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμσηεξηθήο
βνήζεηαο.
Αξρηθά, ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο
νξηζκέλσλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θξίζε ησλ ηηκψλ ζηνλ
ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ
μεθίλεζαλ ην 2008, επηδείλσζαλ ηελ θαηάζηαζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η ΔΔ,
πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ρψξεο απηέο, πξνρψξεζε ζηε
ρνξήγεζε επηπιένλ βνήζεηαο κέζσ δχν θπξίσο κεραληζκψλ. Έηζη, κέρξη ην ηέινο ηνπ
1

COM(2010)335 ηειηθφ, «Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην - Δηήζηα Έθζεζε 2010 γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή εμσηεξηθήο
βνήζεηαο ηεο Δπξσπατθήο».
2
3043rd Justice and Home Affairs Council meeting, «Conclusions on Annual Report 2010 on
the European Union’s Development and External Assistance Policies and their Implementation
in 2009», Brussels, 8-9 November 2010.
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έηνπο είραλ θαηαβιεζεί 837 εθαη. επξψ βάζεη ηεο επηζηηηζηηθήο δηεπθφιπλζεο3 θαη
160 εθαη. επξψ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ FLEX - επάισηεο ρψξεο4.
Δπηπιένλ, ε ΔΔ θαηέβαιε πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο. ε ζπλέρεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο γηα ην Κιίκα, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε

ην

Γεθέκβξην

ζηελ

Κνπεγράγε,

ε

ΔΔ

ζπκθψλεζε

γηα

ρξεκαηνδφηεζε «ηαρείαο εθθίλεζεο» χςνπο 2,4 δηο επξψ εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν
2010-20125. ηφρνο ηνπ κέζνπ απηνχ είλαη λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο - εηαίξνπο λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη λα θαηεπζπλζνχλ ζε ζηξαηεγηθέο
ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δμάιινπ, ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηε
ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ πνπ πθίζηαληαη νη
πιένλ επάισηεο ρψξεο6.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ε ΔΔ αλέπηπμε δπλακηθέο ζρέζεηο αλά ηνλ θφζκν. Αξρηθά,
πξαγκαηνπνίεζε πλφδνπο Κνξπθήο κε ηελ Κίλα, ηελ Ιλδία θαη ηε Ρσζία, ελψ
αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πξψηε χλνδνο ΔΔ-Παθηζηάλ. Πεξαηηέξσ, ε Έλσζε ελίζρπζε
ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο, θαζψο θαη κε ηε
Νφηην Αθξηθή. Δμάιινπ, νινθιεξψζεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε
πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο πλεξγαζίαο κε ην Ιξάθ7. Όζνλ αθνξά ζηηο ρψξεο
Αθξηθήο, Καξατβηθήο, Δηξεληθνχ (ΑΚΔ), μεθίλεζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 2ε
αλαζεψξεζε ηεο πκθσλίαο Κνηνλνχ, θαζψο θαη ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ 10νπ
ΔΣΑ. Σέινο, ζεκαληηθά ήηαλ ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο
Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο, κέζσ ηεο επελδπηηθήο δηεπθφιπλζεο γεηηνλίαο.
3

Καλνληζκφο 1337/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Γεθεκβξίνπ 2008 «γηα ηε ζέζπηζε δηεπθφιπλζεο γηα ηελ ηαρεία αληηκεηψπηζε ησλ
δηνγθνχκελσλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο», ΔΔ L 354/62 ηεο
31εο/12/2008.
4
Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλειήθζεζαλ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ, ππήξμαλ
απνηέιεζκα πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο γηα κηα ζεηξά ζπλνιηθψλ, έγθαηξσλ, ζηνρνζεηεκέλσλ
θαη ζπληνληζκέλσλ κέηξσλ. Βιέπε COM(2009)160 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο
ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή
Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - ηήξημε ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε».
5
Doc. 17764/2/09 REV 2 (Presse 392), 2988ε ζχλνδνο πκβνπιίνπ Πεξηβάιινληνο,
Βξπμέιιεο, 22 Γεθεκβξίνπ 2009.
6
COM(2009)84 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην - ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ
θαηαζηξνθψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο».
7
Η πκθσλία απηή παξέρεη γηα πξψηε θνξά ηε βάζε γηα ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ
θαη ηνπ Ιξάθ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. European Union - European External Action
Service, “Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with Iraq”.
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Πεξαηηέξσ, ε πξναγσγή ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο (ΑΥ) βξέζεθε ζην
επίθεληξν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη ε πξφνδνο ζην πεδίν απηφ
θξίλεηαη άληζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ηδίσο ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή,
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε. Δλφςεη δε ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ησλ ΗΔ γηα
ηελ αλαζθφπεζε ησλ ΑΥ, ην επηέκβξην ηνπ 2010, ε Δπηηξνπή θαηάξηηζε
πξνπαξαζθεπαζηηθά έγγξαθα ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξψπηλε
αλάπηπμε, φπσο ε πγεία, ε εθπαίδεπζε θαη ε ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ8.
Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε ηελ πξναγσγή ησλ ελ ιφγσ ηνκέσλ κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο ζε νξηζκέλεο παγθφζκηεο πξσηνβνπιίεο9 θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ
πξνζπαζεηψλ κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ. Δμάιινπ, επηθεληξψζεθε ζε κείδνλα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη παξείρε ζηήξημε ζηηο

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο
ζρεηηθά κε ηνπο ΑΥ.
Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ δηέπεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή πλαίλεζε γηα ηελ
Αλάπηπμε10, πνπ θαζφξηζε γηα πξψηε θνξά έλα πιαίζην θνηλψλ αξρψλ γηα ηελ EE θαη
ηα θξάηε κέιε ηεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπο πνιηηηθψλ.
Πεξαηηέξσ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξναγσγή ηεο πλνρήο ηεο
Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο (ΑΠ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ
πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ΑΥ11.

8

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, ε ΔΔ πηνζέηεζε έλα ζρέδην δξάζεο 12
ζεκείσλ ππέξ ηεο επίηεπμεο ησλ ΑΥ. Βιέπε COM(2010)159 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο
Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - ρέδην δξάζεο δψδεθα ζεκείσλ ηεο
ΔΔ ππέξ ηεο επίηεπμεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο».
9
Πξφθεηηαη γηα ην παγθφζκην ηακείν θαηαπνιέκεζεο ηνπ AIDS, ηεο θπκαηίσζεο θαη ηεο
εινλνζίαο (GFATM), ηελ παγθφζκηα ζπκκαρία γηα ηα εκβφιηα θαη ηελ αλνζνπνίεζε (GAVI) θαη
ηελ Σαρεία Πξσηνβνπιία - Δθπαίδεπζε γηα φινπο.
10
Κνηλή δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ ζπλεξρνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Η επξσπατθή θνλή
αληίιεςε» [ΔΔ C 46/1 ηεο 24εο/2/2006].
11
Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο ΑΠ βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε ηεο
Δπηηξνπήο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 (βιέπε COM(2005)134 ηειηθφ ηεο 12εο/04/2005) θαη ηα
πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ην Μάην ηνπ 2005 (βιέπε Doc. 9266/05). Σέινο, ε ζεκαζία
ηεο ζπλνρήο αλαγλσξίζηεθε θαη ζηελ Δπξσπατθή πλαίλεζε γηα ηελ Αλάπηπμε.
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Σν επηέκβξην ηνπ 2009, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ηε δεχηεξε Έθζεζή ηεο12, ε νπνία
θαιχπηεη 12 ηνκείο πνιηηηθήο13 πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε. Ιδηαίηεξα ζεηηθέο
θξίζεθαλ νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
ελέξγεηαο. Με βάζε ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε, ην πκβνχιην ελέθξηλε, ην Ννέκβξην ηνπ
2009, πέληε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: εκπφξην θαη ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο,
θιηκαηηθή

αιιαγή,

επηζηηηζηηθή

αζθάιεηα,

εηξήλε

θαη

αζθάιεηα

θαη,

ηέινο,

κεηαλάζηεπζε14.
Δμάιινπ, ε ΔΔ αλαγλσξίδεη φηη ηα εθάζηνηε κέηξα πνπ πξνάγνπλ ην ζηφρν ηεο
αλάπηπμεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απζηεξέο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Μάιηζηα, ζεσξεί ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ηφζν σο έλα
ηνκέα εηδηθήο δξάζεο, φζν θαη σο έλα γεληθφ ζέκα πνπ αθνξά ζ’φια ηα πξνγξάκκαηα
θαη ηνπο ηνκείο. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔ ζέηεη ζπρλά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο θαη ησλ παηδηψλ, δεδνκέλνπ
φηη ε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο ρψξεο
εηαίξνπο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο βνήζεηαο, αιιά απνηεινχλ θαη
κέξνο ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο ΔΔ.
ε επίπεδν βνήζεηαο, ε ΔΔ (Δπηηξνπή θαη θξάηε κέιε) παξέκεηλε ν ζεκαληηθφηεξνο
ρνξεγφο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο κε 48,2 δηο επξψ, πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο
παγθφζκηαο Δπίζεκεο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο15. Η Δπηηξνπή αλέιαβε ππνρξεψζεηο
χςνπο 12 δηο επξψ, εθηακηεχνληαο ηα 10 δηο.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή εζηίαζε ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο βνήζεηαο,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γήισζεο ηνπ Παξηζηνχ (2005) θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γξάζεο ηεο Άθθξα (2008). Έηζη, ζε δηεζλέο επίπεδν, πξσηνζηάηεζε ζηηο
πξσηνβνπιίεο πνπ εγθξίζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΟΟΑ θαη ηδίσο ηεο Δπηηξνπήο
12

COM(2009)458 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ - πλνρή ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ: δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ γηα
κηα πξνζέγγηζε γηα ην ζχλνιν ηεο Έλσζεο».
13
Πξφθεηηαη γηα ηνπο εμήο ηνκείο: εκπφξην, πεξηβάιινλ, θιηκαηηθή αιιαγή, γεσξγία, αιηεία,
θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, απαζρφιεζε θαη αμηνπξεπήο εξγαζία,
κεηαλάζηεπζε, έξεπλα θαη θαηλνηνκία, θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ, κεηαθνξέο θαη ελέξγεηα.
14
Doc. 16079/09, «πκπεξάζκαηα πκβνπιίνπ Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ
γηα ηε πλνρή ηεο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο (ΑΠ)», Βξπμέιιεο, 18 Ννεκβξίνπ 2009.
15
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα 15 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (ΔΑΒ) ηνπ ΟΟΑ, αληηπξνζσπεχνπλ ην 56% ηνπ ζπλφινπ
ηεο επίζεκεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ηεο ΔΑΒ.
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Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο. Παξάιιεια, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε
βειηίσζε ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ελφςεη ηνπ επφκελνπ θφξνπκ
πςεινχ επηπέδνπ ηνπ ΟΟΑ, ζηε ενχι ην 2011. αλ επαθφινπζν, ην Ννέκβξην ηνπ
2009,

ην

πκβνχιην

πηνζέηεζε

έλα

επηρεηξεζηαθφ

πιαίζην

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο16, πνπ εζηηάδεη ζε ηξεηο αξρέο πνπ ζπκθσλήζεθαλ
ζην θφξνπκ ηεο Άθθξα: ηε κείσζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο βνήζεηαο κέζσ ηνπ
θαηαθεξκαηηζκνχ

ηεο

εξγαζίαο

κεηαμχ

ησλ

ρνξεγψλ,

ηελ

αχμεζε

ηεο

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
ηερληθήο ζπλεξγαζίαο.
Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή εμαθνινχζεζε λα πξνηηκά ηε ζηήξημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
σο κέζνδν ρνξήγεζεο βνήζεηαο, ελψ αλαζεψξεζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρνξεγεί
ηελ ηερληθή βνήζεηα. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη ζηελφηεξα κε άιινπο ρνξεγνχο θαη
αλαζέηεη ζε θξάηε κέιε ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ
ζηήξημεο. Δπηπιένλ, ε ΔΔ απνδέζκεπζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε βνήζεηα, άιιαμε ηελ
πξνζέγγηζή ηεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ησλ θνλδπιίσλ θαη έιαβε κέηξα
γηα λα θαηαζηήζεη ηε βνήζεηα πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκε θαη δηαθαλή.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζηήξημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί ηελ πξνηεηλφκελε,
ηφζν απφ ηε Γήισζε ηνπ Παξηζηνχ, φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθή πλαίλεζε, κέζνδν
ρνξήγεζεο ηεο βνήζεηαο17. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζην
δεκφζην ηακείν ηεο δηθαηνχρνπ ρψξαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ ρψξα
πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαηά ηελ πιεξσκή. Θεκειηψδεο ζηνηρείν
γηα ηε ρνξήγεζε απηήο ηεο κνξθήο βνήζεηαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ (ΓΓΟ), πνπ εγγπάηαη ηε ινγνδνζία ησλ
θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ εηαίξσλ ηφζν ζηνπο θνξνινγνχκελνχο ηνπο, φζν θαη ζε
εθείλνπο ηεο ΔΔ.
Σα θεθάιαηα ρνξεγνχληαη είηε σο ζηήξημε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ΓΠ) γηα ηελ
εθαξκνγή κηαο εζληθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο / ζηξαηεγηθήο, είηε σο ηνκεαθή

16

Doc. 15912/09, «πκπεξάζκαηα πκβνπιίνπ Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ
ζρεηηθά κε έλα Δπηρεηξεζηαθφ πιαίζην σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο»,
Βξπμέιιεο, 18 Ννεκβξίνπ 2009.
17
Οη δχν άιιεο κέζνδνη ρνξήγεζεο ηεο βνήζεηαο είλαη ε πξνζέγγηζε κε βάζε ην έξγν θαη ε
ηνκεαθή πξνζέγγηζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βιέπε
European Commission EuropeAid Development and Cooperation, “Delivering aid effectively and efficiently”.
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ζηήξημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ΣΠ) γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σν 2009, ε Δπηηξνπή αλέιαβε ππνρξεψζεηο χςνπο 2,4 δηο επξψ
απφ ηα θνλδχιηα ηεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο ηεο ΔΔ18. Απφ απηφ ην πνζφ, ηα 869 εθαη.
επξψ αθνξνχζαλ ζε αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ κε ηε κνξθή ΓΠ ζε 23 ρψξεο ΑΚΔ.
Μάιηζηα, ην 10% ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εππαζείο ρψξεο. Σα
ππφινηπα 1,6 δηο επξψ αθνξνχζαλ δεζκεχζεηο ππφ ηε κνξθή ΣΠ, πνπ
αληηπξνζψπεπαλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο εθηφο ηεο
πεξηνρήο ΑΚΔ θαη εζηίαζαλ θπξίσο ζηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο (πγεία, εθπαίδεπζε, λεξφ
θ.α.).
Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηήξημεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κηα λέα κέζνδνο
βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. χκθσλα, πάλησο, κε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ
νινθιεξψζεθαλ ην 2009, ε κεηαηφπηζε πξνο ηε κέζνδν απηή είρε ζεηηθφ αληίθηππν,
αλαθνξηθά κε ην δηάινγν κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο, ην ζπληνληζκφ ησλ ρνξεγψλ, ηε
ΓΓΟ θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο ρψξεο απηέο. Ωζηφζν, νη δηαπηζηψζεηο απηέο δελ
κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ, θαζψο βαζίδνληαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ. ε
ζρέζε δε κε ηα ζπζηήκαηα ΓΓΟ, ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν Γεκφζηεο
Γαπάλεο θαη Γεκνζηνλνκηθή Δπζχλε (ΓΓΓΔ). Δπηπιένλ, εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο, αιιά
θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ εηαίξσλ θαη ην πξνζσπηθφ
άιισλ νξγαλψζεσλ ρνξεγψλ.
Δμάιινπ, ε Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ
λα κεγηζηνπνηήζεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. ην
πιαίζην απηφ, ην 2009, ππεγξάθεζαλ ζπκθσλίεο χςνπο 935 εθαη. επξψ19 κε ηελ
νκάδα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη 469 εθαη. επξψ κε ηελ νκάδα ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο. Η Δπηηξνπή, αλ θαη δε δηαρεηξίδεηαη ε ίδηα ηα θεθάιαηα απηά, ειέγρεη θαηά
πφζνλ απνηεινχλ αληηθείκελν νξζήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ΔΔ.

18

Πξφθεηηαη γηα ηε βνήζεηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ππεξεζία ζπλεξγαζίαο EuropeAid. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί εδψ φηη, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ε EuropeAid απνηειεί ηε λέα Γεληθή
Γηεχζπλζε (ΓΓ) Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο, ελζσκαηψλνληαο έηζη ηελ κέρξη πξφηηλνο
μερσξηζηή ππεξεζία ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο.
19
Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 10% ησλ ζπλνιηθψλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο βνήζεηαο.
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Παξάιιεια, απφ ην 2008, ε Δπηηξνπή έρεη ραξάμεη κηα λέα ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε
ην ξφιν ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε20. Έηζη, ην
Γεθέκβξην ηνπ 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ε πξψηε δηάζθεςε γηα ηελ
απνθεληξσκέλε

ζπλεξγαζία,

αληηπξνζσπεηψλ

ησλ

κε

θνξέσλ

ηε

ηνπηθήο

ζπκκεηνρή

πεξηζζφηεξσλ

απηνδηνίθεζεο

απφ

ηελ

απφ
ΔΔ

300

θαη ηηο

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Σέινο, βαζηθή πηπρή ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο εμσηεξηθήο
βνήζεηαο ηεο ΔΔ είλαη ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηνπ αληίθηππνπ θαη ηεο
βησζηκφηεηαο ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ. ηε βάζε απηήο ηεο ζπιινγηζηηθήο,
ε Δπηηξνπή αλαβάζκηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα πξφηππά ηεο, αλαθνξηθά κε ηελ
πινπνίεζε ηεο βνήζεηαο, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηε ινγνδνζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ
απνηειεζκάησλ.

Καηά

ην

2009,

νη

πξνζπάζεηέο

ηεο

επηθεληξψζεθαλ

ζηε

κεηαξξχζκηζε ηεο ηερληθήο ζπλεξγαζίαο, ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ κεζνδνινγηθψλ
κέζσλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ παξάδνζε ηεο βνήζεηαο θαη, ηέινο, ηελ αλαζεψξεζε ηνπ βαζηθνχ κεραληζκνχ
αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο (Οκάδα ηήξημεο ηεο
Πνηφηεηαο, oQSG).
χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ αμηνινγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ν
πξνγξακκαηηζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Αληίζεηα, ηα αζζελέζηεξα ζηνηρεία είλαη ε απνδνηηθφηεηα
θαη ε βησζηκφηεηα ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ. Οη παξεκβάζεηο ηεο ΔΔ έρνπλ
ζεηηθφ αληίθηππν, σζηφζν απηφ πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί είλαη ε νηθεηνπνίεζε απφ ηηο
ρψξεο εηαίξνπο. Δμάιινπ, ην 2009, ζπληάρζεθαλ ζπλνιηθά 1.548 εθζέζεηο
παξαθνινχζεζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα (Results-Oriented Monitoring, ROM). Ο
αξηζκφο απηφο ππεξβαίλεη θαηά 24% εθείλνλ ηνπ 2008, ελψ ηα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ φηη θαη ε απφδνζε ηνπ έξγνπ βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
έηνο.
Δλ θαηαθιείδη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ε ΔΔ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο
παγθφζκηεο

πξνθιήζεηο

θαη

ηηο

επηπηψζεηο

ηνπο.

Πεξαηηέξσ,

θαηάθεξε

20

λα

COM(2008)626 ηειηθφ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ - Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: θνξείο αλάπηπμεο».
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επηβεβαηψζεη ηε ζέζε ηεο σο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ρνξεγνχ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο,
ελψ ε Δπηηξνπή εξγάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
βνήζεηαο. Όζνλ αθνξά ζηελ επφκελε Έθζεζε, ην πκβνχιην θάιεζε ηελ Δπηηξνπή
λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ΑΥ θαη ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηελ επίηεπμή ηνπο,
ελφςεη ηεο δηεζλνχο αλαζθφπεζεο ηνπ 2010 αλαθνξηθά κε ηελ πξνφδνπ ζην πεδίν
απηφ. Δπίζεο, δήηεζε λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα
ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ
ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε αιιαγψλ ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Σέινο, θάιεζε ηελ
Δπηηξνπή λα θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζην κέιινλ ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ,
κε βάζε ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ ζα ηζρχζνπλ απφ ην 2010 ζηνπο ηνκείο ηεο
αλάπηπμεο θαη ηεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο.
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