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Ένα δύσκολο περιβάλλον
Κατά το 2010 ξεκίνησαν σε παγκόσµιο επίπεδο προσπάθειες για µια πρώτη ανάκαµψη από τη
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση της περιόδου 2008-2009. Η πρόοδος υπήρξε άνιση
και ανοµοιογενής. Ανεπτυγµένες οικονοµίες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η
Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν µέτρια ανάπτυξη. Χώρες µε αναδυόµενες οικονοµίες, µε
επικεφαλής την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία, σηµείωσαν µεγαλύτερη
ανάπτυξη. Αναπτυσσόµενες χώρες και ιδιαίτερα χώρες µε χαµηλό εισόδηµα που επλήγησαν
περισσότερο από την κρίση, είχαν λίγες ευκαιρίες για την επέκταση των οικονοµιών τους.
Ακόµη, ορισµένες εξ αυτών επλήγησαν πρώτες από µια νέα άνοδο στις τιµές των πρώτων
υλών, της ενέργειας και των τροφίµων που σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. ∆εν
κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν ή να αξιοποιήσουν νέες οικονοµικές δυνατότητες τόσο στο
εσωτερικό τους, όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, ο παγκόσµιος πληθυσµός αυξήθηκε
κατά 79,3 εκατ., κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι πιθανότητες για την υλοποίηση των
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) έως τη συµφωνηµένη προθεσµία του 2015
εξανεµίστηκαν.
Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα ποσοστά της ανεργίας και της φτώχειας αυξήθηκαν στις
φτωχές χώρες, επηρεάζοντας επιπλέον 120-150 εκατοµµύρια ανθρώπους σε παγκόσµιο
επίπεδο κατά την περίοδο 2009-2010. Οι νέοι ήταν αυτοί που επηρεάστηκαν σε µεγαλύτερο
βαθµό, αυξάνοντας την κοινωνική ένταση και τις µεταναστευτικές πιέσεις. Οι κυβερνήσεις
των περισσότερων αναπτυσσόµενων χωρών δεν διέθεταν τους πόρους για την εφαρµογή
αντικυκλικών πολιτικών. Έπρεπε συνεπώς να µειώσουν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα
περικόπτοντας τις δαπάνες. Επηρεάστηκαν έτσι αρνητικά τα κοινωνικά προγράµµατα, η
υγεία και η παιδεία, ενώ διευρύνθηκε το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών. Επίσης,
αυξήθηκε η εισοδηµατική ανισότητα τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες
χώρες.
Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο κατεβλήθησαν οι προσπάθειες της ΕΕ κατά το 2010 µε
στόχο την παροχή µεγαλύτερης και καλύτερης βοήθειας, ταχύτερα και πιο αποτελεσµατικά.
Μία σταθερά της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε η
παροχή της µέγιστης υποστήριξης σε παγκόσµιες και τοπικές προσπάθειες για την επίτευξη
των ΑΣΧ. Πρόθεση ήταν να αποφευχθεί µια οπισθοδρόµηση λόγω της κρίσης και να
παγιωθεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε. Η ΕΕ κατείχε σηµαντικό ρόλο κατά τη σύνοδο
κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για τους ΑΣΧ τον Σεπτέµβριο, όπου συµφωνήθηκε η
ενίσχυση των προσπαθειών προκειµένου να υλοποιηθούν πλήρως οι ΑΣΧ έως το 2015.
Οι ΑΣΧ παραµένουν στο επίκεντρο
Η διάσκεψη υπήρξε το σηµαντικότερο γεγονός του 2010 αναφορικά µε τους ΑΣΧ. Η ΕΕ
διαδραµάτισε ένα σηµαντικό ρόλο πριν και κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.
Προκειµένου να τονίσει τη δέσµευσή της ως προς την υποστήριξη των προσπαθειών σε
παγκόσµιο επίπεδο, η ΕΕ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της συνόδου πρωτοβουλία για τους
ΑΣΧ ύψους 1 δισ. ευρώ που έχει ως στόχο την εντατικοποίηση της ενίσχυσής της ώστε να
βοηθήσει τους εταίρους της στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ) να υλοποιήσουν τους ΑΣΧ, ιδίως αυτούς των οποίων η επίτευξη παρουσιάζει τη
µεγαλύτερη καθυστέρηση.
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Η ΕΕ έχει δεσµευτεί για τη διατήρηση της υποστήριξής της προς τις πολιτικές ΑΣΧ σε µια
χρονική στιγµή που η βοήθεια της ΕΕ δέχεται πιέσεις καθώς οι κυβερνήσεις περικόπτουν τις
δαπάνες προκειµένου να µειώσουν τα δηµοσιονοµικά τους ελλείµµατα.
Η πρόοδος ως προς τους οκτώ ΑΣΧ διέφερε σηµαντικά. Σηµαντική πρόοδος επετεύχθη π.χ.
όσον αφορά την καθολική πρωτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΣΧ2) και την πρόσβαση στο νερό
(ΑΣΧ7). Ωστόσο, περίπου 1,4 δισεκατοµµύριο άνθρωποι ζουν ακόµη σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας, ενώ η επίτευξη πολλών ΑΣΧ παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση. Η υγεία των
µητέρων (ΑΣΧ5) και η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής (µέρος του ΑΣΧ7) χρήζουν
µεγαλύτερης προσοχής. Η υποσαχάρια Αφρική παρουσιάζει καθυστέρηση ως προς την
επίτευξη των περισσότερων ΑΣΧ.
Τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύνολο συγκεκριµένων προτάσεων
για δράση της ΕΕ µε στόχο την παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες για την
έγκαιρη επίτευξη των ΑΣΧ τους. Αυτό το σχέδιο δράσης 12 σηµείων δίνει προτεραιότητα
στις χώρες στις οποίες παρατηρείται η µεγαλύτερη καθυστέρηση ως προς την υλοποίηση των
ΑΣΧ, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης
ή άλλες ασταθείς καταστάσεις. Το σχέδιο συνοδεύτηκε από πέντε έγγραφα εργασίας όπου
αναλύθηκε η πρόοδος ως προς την επίτευξη των ΑΣΧ, η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, η
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, η βοήθεια για το εµπόριο και η συνοχή των πολιτικών. Οι
θέσεις της Επιτροπής για άλλους τοµείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η παγκόσµια υγεία, η
φορολογία για την ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η ισότητα των φύλων ενσωµατώθηκαν στο
έγγραφο θέσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των ΗΕ για την ανασκόπηση των
ΑΣΧ.
Στο τελικό τους έγγραφο, οι συµµετέχοντες στη σύνοδο κορυφής δεσµεύθηκαν να εντείνουν
τις προσπάθειες για την υλοποίηση των ΑΣΧ έως την προθεσµία του 2015. ∆εσµεύσεις
ανέλαβαν τόσο οι ανεπτυγµένες όσο και οι αναπτυσσόµενες χώρες, δίνοντας νέα ώθηση
στους ΑΣΧ. Μία πολλά υποσχόµενη δυνατότητα είναι η ενθάρρυνση των αναπτυσσόµενων
χωρών προκειµένου να κινητοποιήσουν περισσότερους εγχώριους πόρους µε σκοπό τη
χρηµατοδότηση της ανάπτυξής τους, ενισχύοντας π.χ. την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν
φορολογικά έσοδα σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τοµέα.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο του 2010, η Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση1 για την
ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ των πολιτικών φορολογίας και ανάπτυξης και την προώθηση
της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τοµέα (διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών
και θεµιτός φορολογικός ανταγωνισµός). Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την
εδραίωση µιας συνεργασίας µε το African Tax Administration Forum (Αφρικανικό Φόρουµ
για τη Φορολογική ∆ιοίκηση). Η ΕΕ έχει επίσης δεσµευτεί να υποστηρίξει την επέκταση του
ιδιωτικού τοµέα στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Πιο αποτελεσµατική συνεργασία
Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι η ΕΕ πρέπει να λαµβάνει υπόψη σε όλες τις
πολιτικές της τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Επιτροπή εξέδωσε τον Απρίλιο
ένα πρόγραµµα εργασίας για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών για την περίοδο 201020132. Στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της συνοχής µεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας
και άλλων συναφών τοµέων πολιτικής της ΕΕ που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις, όπως το
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εµπόριο, η φορολογία και ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, η επισιτιστική ασφάλεια, η
κλιµατική αλλαγή, η µετανάστευση και η ασφάλεια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες µε σκοπό τη βελτίωση των
αναπτυξιακών πολιτικών της. Μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών περιλαµβάνονται οι
δηµόσιες διαβουλεύσεις για τον ρόλο της βοήθειας της ΕΕ προς υποστήριξη της χωρίς
αποκλεισµούς και αειφόρου ανάπτυξης (βλ. πλαίσιο) καθώς και τον ρόλο των εξωτερικών
χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ. Στόχος της διαβούλευσης για τα µέσα αυτά ήταν η
συγκέντρωση ιδεών και γνωµών σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων όπως η προστιθέµενη
αξία της χρηµατοδοτικής παρέµβασης της ΕΕ σε ορισµένους τοµείς, οι επιλογές για νέες
µορφές συνεργασίας και οι µηχανισµοί υλοποίησης µε χώρες εταίρους, καθώς επίσης η
αποδοτικότητα, ο αντίκτυπος και η προβολή της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ.
Το µέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ
Τον Νοέµβριο του 2010, η Επιτροπή ξεκίνησε µια δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τη
δηµοσίευση της πράσινης βίβλου της «Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς και αειφόρου ανάπτυξης3». Στη βίβλο αυτή
παρουσιάστηκαν επιλογές σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους η αναπτυξιακή πολιτική
της ΕΕ µπορεί να καταστεί καταλυτική για να αποκτήσουν οι αναπτυσσόµενες χώρες την
ικανότητα να δηµιουργούν οι ίδιες βιώσιµη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς και
να διαθέτουν τους οικονοµικούς, φυσικούς και ανθρώπινους πόρους τους στο πλαίσιο
στρατηγικών µείωσης της φτώχειας. Η βίβλος εξετάζει επίσης το ενδεχόµενο σύναψης
εταιρικών σχέσεων για ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς, η οποία θα περιλαµβάνει
τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και αναλύει την κλιµατική αλλαγή, τις πολιτικές για την
ενέργεια και τις πολιτικές για το περιβάλλον ως κινητήριες δυνάµεις για τη βιώσιµη
ανάπτυξη καθώς και τον ρόλο της γεωργίας και της βιοποικιλότητας για την επίτευξη
επισιτιστικής ασφάλειας και την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης.
Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης αυτής θα ενταχθούν σε προτάσεις πολιτικής της
Επιτροπής εντός του 2011, συµπεριλαµβανοµένων προτάσεων για τον εκσυγχρονισµό της
ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής.
Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης µια δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τη χρήση της
δηµοσιονοµικής στήριξης για την παροχή βοήθειας της ΕΕ4. Στόχος της διαβούλευσης αυτής
ήταν η εξαγωγή συµπερασµάτων από την εµπειρία περισσότερων από δέκα ετών στην
παροχή δηµοσιονοµικής στήριξης και η συγκέντρωση απόψεων και στοιχείων σχετικά µε τις
ευκαιρίες του εργαλείου αυτού και τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας, της οικονοµικής
του αποδοτικότητας και του αντίκτυπου του.
Η δηµοσιονοµική στήριξη είναι ένας µηχανισµός όπου τα κεφάλαια µεταφέρονται στο
δηµόσιο ταµείο της δικαιούχου χώρας µε την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χώρα πληροί τους
όρους που έχουν συµφωνηθεί για την πληρωµή. Το 2010, η δηµοσιονοµική στήριξη
αντιστοιχούσε στο 24% (1,8 δισ. ευρώ) όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων από τον
προϋπολογισµό της ΕΕ και του ΕΤΑ. Η γενική δηµοσιονοµική στήριξη είναι όταν η ΕΕ
στηρίζει την εφαρµογή µιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και η τοµεακή
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δηµοσιονοµική στήριξη είναι όταν µέσω των κονδυλίων της ΕΕ παρέχεται βοήθεια προς µια
χώρα εταίρο σε ένα δεδοµένο τοµέα.
Ένας άλλος αναπτυσσόµενος τοµέας είναι ο συνδυασµός των επιχορηγήσεων και των
δανείων για τη χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας προκειµένου να αυξηθεί η
χρηµατοδότηση µέσω δανείων, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. ∆εδοµένης
της σηµερινής έλλειψης πόρων για επιχορηγήσεις, αυτοί οι συνδυαστικοί µηχανισµοί
µπορούν να φανούν ωφέλιµοι τόσο για τους δικαιούχους, όσο και για τους χρηµατοδότες,
διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση µε ισχυρό αποτέλεσµα µόχλευσης. Ένα
παράδειγµα είναι το καινοτόµο συνδυαστικό µέσο που ξεκίνησε στο πλαίσιο της
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης στον τοµέα της ενέργειας. Σαράντα εκατ. ευρώ, τα οποία
πρόκειται να συνδυαστούν µε χρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη και την ΕΤΕπ, διατίθενται
αυτή τη στιγµή για τη συγχρηµατοδότηση σχεδίων µεσαίου µεγέθους µε στόχο την αύξηση
της πρόσβασης σε υπηρεσίες βιώσιµης ενέργειας στις χώρες ΑΚΕ. Η Επιτροπή σχεδιάζει την
περαιτέρω επέκταση της καινοτόµου χρηµατοδότησης σε εξωτερικές δράσεις µε σκοπό να
βελτιστοποιήσει το αποτέλεσµα της χρηµατοδοτικής και πολιτικής µόχλευσης του
προϋπολογισµού της ΕΕ προσελκύοντας άλλα δηµόσια και ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα.
Η αποτελεσµατική βοήθεια είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των ΑΣΧ. Κάθε
ευρώ που προορίζεται για την ανάπτυξη πρέπει να χρησιµοποιείται αποδοτικά και
αποτελεσµατικά. Η ΕΕ έχει δεσµευτεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της βοήθειάς της.
Εξωτερικά, η Επιτροπή συντονίζει τις θέσεις της ΕΕ για την αποτελεσµατικότητα της
βοήθειας σε διάφορα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένου του ΟΟΣΑ, των Ηνωµένων Εθνών, της
G8 και της G20. Οι προσπάθειες αυτές καθίστανται ολοένα και πιο σηµαντικές καθώς
συνεχίζονται οι προετοιµασίες για το τέταρτο φόρουµ ανωτάτου επιπέδου για την
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης των Ηνωµένων Εθνών το οποίο θα διεξαχθεί στο
Μπουσάν της Νότιας Κορέας στα τέλη του Νοεµβρίου του 2011.
Στον ΟΟΣΑ, η Επιτροπή ήταν συµπρόεδρος κατά το 2010 της οµάδας εργασίας για την
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ), στόχος
της οποίας υπήρξε η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και συνοχής των πολιτικών µεταξύ των
χωρών που χορηγούν χρηµατοδοτική βοήθεια. Η Επιτροπή συνέβαλε στην αύξηση της
επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας της χρήσης των εθνικών συστηµάτων, του
καταµερισµού της εργασίας, της µεγαλύτερης διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδοσίας όσον
αφορά τη βοήθεια, καθώς και της καλύτερης τεχνικής συνεργασίας.
Με τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ, η Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή το επιχειρησιακό πλαίσιο για
την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας που συµφωνήθηκε κατά το 2009, το οποίο περιέχει
ένα σύνολο δεσµεύσεων για την ενίσχυση της υλοποίησης των αρχών της
αποτελεσµατικότητας της βοήθειας. Το πλαίσιο αυτό εστιάζεται, µεταξύ άλλων, στον
καταµερισµό της εργασίας µεταξύ των χρηµατοδοτών µε στόχο τη µείωση του
κατακερµατισµού των προσπαθειών βοήθειας. Η Επιτροπή προετοιµάζει µια πρόταση για το
συγχρονισµό των κοινοτικών και εθνικών κύκλων προγραµµατισµού σε επίπεδο εταίρου
χώρας και βάσει των αναπτυξιακών στρατηγικών των εταίρων χωρών, λαµβάνοντας υπόψη
τους κύκλους προγραµµατισµού τους.
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Ένας άλλος µηχανισµός για τη βελτίωση του καταµερισµού της εργασίας είναι το σύστηµα
µέσω του οποίου η Επιτροπή αναθέτει σε ένα κράτος µέλος, ή το αντίστροφο, την εκτέλεση
ενός συγκεκριµένου σχεδίου εάν δύναται να το υλοποιήσει καλύτερα.
Η Επιτροπή πρότεινε επίσης δέκα δράσεις υψηλού αντικτύπου µε στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, θέτοντας παράλληλα τρεις κύριες προτεραιότητες:
καταµερισµός της εργασίας, χρήση εθνικών συστηµάτων και βελτιωµένη τεχνική
συνεργασία.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της διαχείρισης της βοήθειας, η Επιτροπή αύξησε επίσης
σηµαντικά τον αριθµό των υπό εξέλιξη και ολοκληρωµένων σχεδίων που βρίσκονταν υπό
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του 2010. Υπέβαλε προτάσεις προς το Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απλοποίηση των διαδικασιών
ανάθεσης συµβάσεων και επιχορηγήσεων για την ανάληψη και την εκτέλεση σχεδίων.
Ακόµη, εντατικοποίησε την κατάρτιση του προσωπικού.
Τέλος, η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση της δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων να υποστηρίζει αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ.
Στενότερη συνεργασία µε διεθνείς χρηµατοδότες
Κατά τη διάρκεια του έτους, η ΕΕ ενίσχυσε τη συνεργασία της µε παραδοσιακούς
χρηµατοδότες και νέους αναδυόµενους εταίρους. Η ΕΕ και τα Ηνωµένα Έθνη συµφώνησαν
κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τον Νοέµβριο να αναπτύξουν ένα κοινό σχέδιο
εργασίας για τον εθνικό καταµερισµό της εργασίας, τη διαφάνεια και την υποχρέωση
λογοδοσίας και να το εφαρµόσουν σε επιλεγµένες χώρες εταίρους κατά το 2011. Ο πρώτος
ετήσιος διάλογος πολιτικής για την ανάπτυξη µε την Ιαπωνία πραγµατοποιήθηκε τον
Απρίλιο. Στην πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους, οι αναδυόµενες και οι ανεπτυγµένες
οικονοµίες συµφώνησαν κατά τη σύνοδο του G20 τον Νοέµβριο στη Σεούλ ένα πολυετές
σχέδιο δράσης µε σκοπό την υπέρβαση σηµαντικών εµποδίων για την ανάπτυξη, ιδίως στις
χώρες µε χαµηλό εισόδηµα. Νέες χώρες, η Κίνα, η Βραζιλία και ορισµένα αραβικά κράτη,
εντάχθηκαν στην κοινότητα των χρηµατοδοτών, φέρνοντας νέους πόρους και νέες
προσεγγίσεις.
Η Επιτροπή συνέχισε την επαφή, τη συνεργασία και το διάλογο µε τα Ηνωµένα Έθνη και την
Παγκόσµια Τράπεζα. Η Επιτροπή και τα Ηνωµένα Έθνη συνεργάζονται πλέον σε
περισσότερες από 100 χώρες, σε σχέδια που ποικίλλουν από καθαρισµούς ναρκοπεδίων έως
αποχετευτικά συστήµατα. Κατά το 2010, η ΕΕ συνεισέφερε 597 εκατ. ευρώ στα Ηνωµένα
Έθνη και τους οργανισµούς τους και 192 εκατ. ευρώ στην Παγκόσµια Τράπεζα. Η
συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη και την Παγκόσµια Τράπεζα καθιστά εφικτά περισσότερα
και µεγαλύτερα σχέδια , µε θετικό αντίκτυπο για τους δικαιούχους και για την
αποτελεσµατική και αποδοτική παροχή της ενίσχυσης. Η εµπειρογνωµοσύνη της Παγκόσµιας
Τράπεζας υπήρξε ιδιαίτερα πολύτιµη για τη δηµοσιονοµική στήριξη, τη διαχείριση των
δηµόσιων οικονοµικών, τη µείωση του ελλείµµατος και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα.
Οι δηµοσιονοµικοί κανονισµοί της ΕΕ παρέχουν στους διεθνείς οργανισµούς τη δυνατότητα
διαχείρισης κονδυλίων της ΕΕ σύµφωνα µε τις δικές τους διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτές πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ για την υλοποίηση και την παρακολούθηση και ότι η
ΕΕ µπορεί να πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
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Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισµό για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης
(∆ΟΜ).
Καταµερισµός των ευθυνών µε τους εταίρους
Η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας και οι ΑΣΧ αποτέλεσαν το αντικείµενο της συνεργασίας
της ΕΕ µε τους εταίρους της σε όλο τον κόσµο κατά το 2010. Μετά από σειρά περιφερειακών
και διµερών διασκέψεων, πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής
στην Τρίπολη. Η διάσκεψη ενέκρινε το δεύτερο σχέδιο δράσης (2011-2013) της κοινής
στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ για την επίτευξη άµεσων και συγκεκριµένων αποτελεσµάτων σε
τοµείς όπως οι ΑΣΧ, το εµπόριο, η ενέργεια, η ειρήνη και η ασφάλεια, η διακυβέρνηση και
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η περιφερειακή ολοκλήρωση και η µετανάστευση. Παράλληλα,
ξεκίνησαν ή συνεχίστηκαν συγκεκριµένα σχέδια. Ο κατάλογος των σχεδίων περιλαµβάνει τη
δράση για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισµό, το Παρατηρητήριο για τη
Μετανάστευση των χωρών ΑΚΕ, το πρόγραµµα Nyerere, την ηλεκτρική διασύνδεση Caprivi,
το υποθαλάσσιο σύστηµα καλωδίων της Ανατολικής Αφρικής, την εκλαΐκευση της επιστήµης
και της τεχνολογίας, την περιοδεύουσα έκθεση για την αφρικανική τέχνη και την προώθηση
της δηµόσιας συµµετοχής.
Το σηµαντικότερο επίτευγµα της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία –η εταιρική σχέση της
µε 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού– εισήλθε σε νέα φάση όταν
τέθηκε σε εφαρµογή η αναθεωρηµένη Συµφωνία του Κοτονού τον Νοέµβριο. Η αναθεώρηση
προσαρµόζει την εταιρική σχέση στις παγκόσµιες αλλαγές και στην αυξανόµενη σηµασία της
περιφερειακής ολοκλήρωσης, στην αλληλεξάρτηση µεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης και στις
συνεχείς προκλήσεις όσον αφορά το HIV/AIDS και την επισιτιστική ασφάλεια. Οι πληρωµές
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), την κύρια πηγή χρηµατοδότησης της ενίσχυσης
προς τις χώρες ΑΚΕ, ανήλθαν στο ποσό ρεκόρ των 3,32 δισ. ευρώ κατά το 2010, έναντι 3,13
δισ. ευρώ κατά το 2009.Αυτό σηµαίνει ότι το 10ο ΕΤΑ, το οποίο ξεκίνησε το 2008, θα έχει
διαθέσει όλους τους πόρους του σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα έως το τέλος του 2013.
Κατά τη διάρκεια του 2010, η Επιτροπή εφάρµοσε προγράµµατα δηµοσιονοµικής
υποστήριξης (495 εκατοµµυρίων ευρώ) στην Αφρική για τη µείωση της φτώχειας µε συνεχή
έντονη επικέντρωση στους ΑΣΧ. Συνέχισε επίσης τις προσπάθειες για την καταπολέµηση του
βραχυπρόθεσµου δηµοσιονοµικού αντίκτυπου της οικονοµικής κρίσης στις πιο ευάλωτες
χώρες µέσω του µηχανισµού «ευάλωτος χαρακτήρας FLEX», που δίνει τη δυνατότητα
διατήρησης των προγραµµάτων µε επίκεντρο τη φτώχεια παρά την αύξηση των
δηµοσιονοµικών περιορισµών. Η ΕΕ έχει προβεί σε ενέργειες για την καταπολέµηση της
πείνας στην Αφρική µέσω των σχεδίων της για την επισιτιστική διευκόλυνση και την
επισιτιστική ασφάλεια. Πολλά σχέδια της ΕΕ στην περιοχή επικεντρώνονται άµεσα στους
ΑΣΧ που σχετίζονται µε την υγεία. Η ΕΕ συνέχισε τη δράση της σε ευάλωτες χώρες
διαδραµατίζοντας ηγετικό ρόλο σε τοµείς όπως η δηµοκρατική διακυβέρνηση, η δικαιοσύνη,
η µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας, οι υποδοµές, η διαχείριση των δηµόσιων
οικονοµικών και η αγροτική ανάπτυξη.
Οι σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες της ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Νότια Μεσόγειο
σηµείωσαν πρόοδο σε οικονοµικό επίπεδο κατά το 2010, όµως δεν συνέβη το ίδιο στον τοµέα
των δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτό ήταν το
συµπέρασµα αξιολόγησης της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) και
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της τέταρτης σειράς εκθέσεων για την ΕΠΓ5 που εγκρίθηκε τον Μάιο. Οι ανωτέρω εκθέσεις
καταδεικνύουν εµφανώς τα οφέλη που προκύπτουν για τις χώρες εταίρους από την εταιρική
σχέση µε την ΕΕ. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στους τοµείς των µεταφορών, της
ενέργειας, της κλιµατικής αλλαγής, της έρευνας και της ανάπτυξης και της υγείας και της
εκπαίδευσης. Στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συνεχίστηκαν οι
διαπραγµατεύσεις για ενισχυµένη σύνδεση και µια συµφωνία ελεύθερου εµπορίου µε την
Ουκρανία, ενώ ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις για συµφωνίες σύνδεσης µε τη Μολδαβία, την
Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και τη Γεωργία. Ο έβδοµος γύρος των αργά εξελισσόµενων
διαπραγµατεύσεων για µια νέα συµφωνία µε τη Ρωσία, η οποία δεν αποτελεί µέρος της ΕΠΓ,
ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο. Όσον αφορά τις νότιες γειτονικές χώρες, τον Μάρτιο
πραγµατοποιήθηκε σύνοδος κορυφής µε το Μαρόκο σηµατοδοτώντας το «προηγµένο
καθεστώς» του ως εταίρου της ΕΕ. ∆ύο προσπάθειες για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής
της Ένωσης για τη Μεσόγειο, η πρώτη τον Ιούνιο και η επόµενη τον Νοέµβριο, απέτυχαν.
Η βοήθεια της ΕΕ προς την περιοχή της ΕΠΓ επικεντρώθηκε στη δηµιουργία θέσεων
εργασίας, στη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος, στη χρηστή διακυβέρνηση, στην
ανάπτυξη κοινωνικών υποδοµών και στην υποστήριξη διοικητικών, οικονοµικών και
κοινωνικών µεταρρυθµίσεων. Η πιο δύσκολη κοινωνική κατάσταση εξακολουθεί να είναι
αυτή στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη όπου, παρά την ανθρωπιστική βοήθεια, οι
κοινωνικοοικονοµικοί δείκτες δεν βελτιώθηκαν κατά το 2010, µε άνω του 30% του
παλαιστινιακού πληθυσµού να ζει ακόµη σε κατάσταση φτώχειας.
Κατά το 2008-2010, το Ταµείο Επενδύσεων Γειτονίας (NIF) υποστήριξε 35 σχέδια στους
τοµείς των µεταφορών, του περιβάλλοντος και της ενέργειας καθώς και στον κοινωνικό και
τον ιδιωτικό τοµέα µε επιχορηγήσεις NIF που ανήλθαν συνολικά σε 260 εκατ. ευρώ. Με τον
τρόπο αυτό κινητοποιήθηκαν 9,4 δισ.. ευρώ επενδύσεων από διεθνή χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα.
Οι σχέσεις της ΕΕ µε την Ασία καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκες. Η οικονοµική και
πολιτική ανάδυση των ασιατικών χωρών επιφέρει δραµατικές αλλαγές που επηρεάζουν την
ισορροπία των παγκόσµιων σχέσεων. Η ΕΕ διοργάνωσε συναντήσεις κορυφής µε την Κίνα
τον Οκτώβριο και µε την Ινδία τον ∆εκέµβριο. Πραγµατοποιήθηκαν πολλές επαφές τόσο σε
περιφερειακό επίπεδο, π.χ. µε τον ASEAN (Σύνδεσµος Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας),
όσο και σε διµερές επίπεδο. Οριζόντια ζητήµατα όπως το περιβάλλον και η κλιµατική αλλαγή
αποτέλεσαν σηµαντικά θέµατα. Συνήφθησαν ή βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση συµφωνίες
ελεύθερου εµπορίου µε την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μογγολία, τις Φιλιππίνες και το
Βιετνάµ.
Η οικονοµική ευρωστία και η ταχεία εκβιοµηχάνιση της Ασίας όπως εµφανίζονται στην Κίνα
και την Ινδία είναι εντυπωσιακές. Όµως παρότι η διογκούµενη µεσαία τάξη έχει ωφεληθεί
σηµαντικά, τα δύο τρίτα των φτωχών του κόσµου εξακολουθούν να ζουν στην Ασία. Για τον
λόγο αυτό, η αναπτυξιακή βοήθεια συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραµµα
δράσης για την Ασία, µε στόχο τη µείωση της φτώχειας, την υγεία και την εκπαίδευση.
Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας µε µεταβατική οικονοµία παρουσίασαν σηµαντικά ποσοστά
ανάπτυξης κατά την τελευταία δεκαετία, όµως έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από την
πρόσφατη κρίση. Η βοήθεια της ΕΕ επικεντρώθηκε στην αύξηση του επιπέδου διαβίωσης,
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στην ανάπτυξη του κοινωνικού τοµέα και στην παροχή ενός κοινωνικού διχτυού ασφαλείας.
Επιδιώκει επίσης τη βελτίωση του κράτους δικαίου και της δηµόσιας διακυβέρνησης.
∆ηµιουργήθηκε µια επενδυτική διευκόλυνση για την Κεντρική Ασία που επικεντρώνεται
στον συνδυασµό επιχορηγήσεων και δανείων στον τοµέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος,
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και των κοινωνικών υποδοµών.
Η ετήσια σύνοδος κορυφής της ΕΕ µε τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική
πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Μάιο. Μετά από έξι έτη στασιµότητας, οι
διαπραγµατεύσεις για µια συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ και της Mercosur
συνεχίστηκαν, µε διάφορους γύρους διαπραγµατεύσεων και ένα χρονοδιάγραµµα για το
2011. Κατά τη σύνοδος κορυφής εγκαινιάστηκε η επενδυτική διευκόλυνση για τη Λατινική
Αµερική (LAIF) και εγκρίθηκε η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για µια συµφωνία
σύνδεσης µε την Κεντρική Αµερική και µια εµπορική συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της
Κολοµβίας και του Περού. Η καταπολέµηση των ναρκωτικών υπήρξε επίσης αντικείµενο των
επαφών της ΕΕ µε τους λατινοαµερικανούς εταίρους, ιδίως ως προς το κόστος των
επιχειρήσεων και των µέτρων για την καταπολέµηση της διακίνησης των ναρκωτικών από τη
Λατινική Αµερική στην Ευρώπη µέσω της ∆υτικής Αφρικής. Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα το οποίο αφορούσε την Κούβα
και θα αποτελέσει τη βάση για κάθε µελλοντική διµερή συνεργασία.
Περίπου 40% του πληθυσµού της Λατινικής Αµερικής ζει ακόµη σε κατάσταση φτώχειας. Το
2010, η Επιτροπή ενέκρινε 24 δράσεις στη Λατινική Αµερική συνολικής αξίας 356 εκατ.
ευρώ. Οι σηµαντικότεροι τοµείς αφορούν την καταπολέµηση της φτώχειας, την κοινωνική
συνοχή, την αµοιβαία γνώση και κατανόηση, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την καταπολέµηση των
ναρκωτικών και το εµπόριο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Ενσωµάτωση οριζόντιων ζητηµάτων
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ΕΕ συνεργάστηκε µε τους εταίρους ανάπτυξης σε
οριζόντια ζητήµατα τα οποία επηρεάζουν όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ.
Η ΕΕ στοχεύει να καταστήσει τα ζητήµατα αυτά αναπόσπαστο τµήµα όλων των
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. ∆ύο εξ αυτών εξετάστηκαν σε συνέδρια στη Ναγκόγια και
το Κανκούν σχετικά µε τα νέα καθεστώτα για τη βιοποικιλότητα και την κλιµατική αλλαγή.
Οι διαπραγµατεύσεις της Ναγκόγια ολοκληρώθηκαν µε ένα πρωτόκολλο για την πρόσβαση
σε γενετικούς πόρους και ένα στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2011-2020. Το συνέδριο
του Κανκούν ενέκρινε ένα πακέτο αποφάσεων, ξεκινώντας και πάλι τις διαπραγµατεύσεις για
ένα νέο διεθνές καθεστώς «µετά το Κιότο» για το κλίµα, µετά την ατελέσφορη συνάντηση
της Κοπεγχάγης του 2009.
Η δηµοκρατική διακυβέρνηση αποτελεί ένα ακόµη οριζόντιο ζήτηµα όπου η ΕΕ παρείχε
τοµεακή υποστήριξη και διεξήγαγε δραστηριότητες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η
διακυβέρνηση είναι ένα επαναλαµβανόµενο ζήτηµα στον διάλογο πολιτικής µε τις χώρες
εταίρους, δεδοµένου ότι. είναι απαραίτητη για ένα σταθερό επενδυτικό κλίµα, τη χρηστή
διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, τη µείωση της διαφθοράς και την ενίσχυση των
θεσµών.
Η ισότητα των φύλων είναι µία εκ των πέντε αρχών που θεµελιώνουν την αναπτυξιακή
πολιτική της ΕΕ. Τον Ιούνιο εγκρίθηκε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
και τη χειραφέτηση των γυναικών στον τοµέα της ανάπτυξης, το οποίο στοχεύει στην
ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις
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αναπτυσσόµενες χώρες και την υλοποίηση των ΑΣΧ. Το σχέδιο δράσης, το οποίο καλύπτει
την περίοδο 2010-2015, θα διασφαλίσει ότι τα ζητήµατα της ισότητας των φύλων θα
αποτελέσουν µέρος του ετήσιου και πολυετούς σχεδιασµού για τα αναπτυξιακά προγράµµατα
και σχέδια της ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΜ∆ΑΑ)
χρηµατοδοτεί σχέδια και πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε όλο τον κόσµο στο
πλαίσιο συναφών πολιτικών της ΕΕ. Αποτελεί συγκεκριµένη έκφραση της πρόθεσης της ΕΕ
να ενσωµατώσει την υποστήριξη για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε όλες τις
εξωτερικές πολιτικές της. Το ΕΜ∆ΑΑ προορίζει µέρος του προϋπολογισµού του για µικρής
κλίµακας σχέδια σε µεµονωµένες χώρες. Μεταξύ των ζητηµάτων στα οποία αποδίδει
προτεραιότητα είναι τα δικαιώµατα των γυναικών και των παιδιών και η προστασία των
ανηλίκων. Το ΕΜ∆ΑΑ οργανώνει επίσης αποστολές παρακολούθησης εκλογών και σχέδια
βοήθειας διεξαγωγής εκλογών. Κατά το 2010, η δραστηριότητα αυτή, συνολικού κόστους
100 εκατ. ευρώ, αφορούσε σχεδόν 20 χώρες, κυρίως της Αφρικής.
Επισιτιστική ασφάλεια
Τον Μάιο, η ΕΕ ενέκρινε ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για την επισιτιστική ασφάλεια6. Το
πλαίσιο αυτό βασίζεται στην παροχή βοήθειας προς τοπικούς αγρότες και µικρές αγροτικές
εκµεταλλεύσεις σε χώρες που χρήζουν βοήθειας σε όλο τον κόσµο, βοηθώντας ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού και καταρτίζοντας περιφερειακές αγροτικές πολιτικές και πολιτικές
για την επισιτιστική ασφάλεια. Το νέο πλαίσιο πολιτικής προωθεί τα θέµατα επισιτιστικής
διευκόλυνσης άµεσης δράσης της ΕΕ που κατά την περίοδο 2009-2011 θα χορηγήσει 1
δισ.ευρώ σε 50 χώρες στόχους. Το πλήρες ποσό δεσµεύτηκε έως το τέλος του 2010, 80% εκ
του οποίου έχει ήδη εκταµιευθεί.
Το 2010, η ΕΕ παρείχε επίσης επισιτιστική και άλλη βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε
περισσότερα από 150 εκατοµµύρια. άτοµα που επλήγησαν από φυσικές ή ανθρωπογενείς
καταστροφές σε 80 χώρες σε όλο τον κόσµο. Ο τελικός προϋπολογισµός υπερέβη το 1 δισ.
ευρώ.
Η µελλοντική πορεία
Η αργή έξοδος από την παγκόσµια κρίση, οι υψηλότερες τιµές των τροφίµων και της
ενέργειας και οι λαϊκές πιέσεις για δηµοκρατική αλλαγή, ιδίως σε ορισµένες χώρες της
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, έχουν δηµιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για την
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ για το 2011 και έπειτα. Το 2011, η ΕΕ θα έχει το µείζον
καθήκον να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές, υλοποιώντας παράλληλα τις
προτεραιότητες της βοήθειας.
Μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτών είναι να δοθεί συνέχεια στη σύνοδο κορυφής των ΑΣΧ
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών µελών της
θα έχει το µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων αυτών. Η ΕΕ έχει
δεσµευτεί να επιταχύνει τη διαδικασία για την υλοποίηση των ΑΣΧ από σήµερα έως το 2015.
Όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή, η ΕΕ θα δώσει συνέχεια στη Συµφωνία του Κανκούν και
θα συνεργαστεί µε τις αναπτυσσόµενες χώρες εταίρους κατά την προετοιµασία των επόµενων
«µετά το Κιότο» διαπραγµατεύσεων στο Ντέρµπαν, τον ∆εκέµβριο του 2011. Η ΕΕ εστιάζει
6
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τη χρηµατοδότηση ταχείας εκκίνησης στην κλιµατική αλλαγή και στην υποστήριξη των
προσπαθειών προσαρµογής των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών (ΛΑΧ) και των µικρών
νησιωτικών αναπτυσσόµενων κρατών. Η διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τη βιώσιµη
ανάπτυξη τον Ιούνιο του 2012 θα παράσχει στην ΕΕ την ευκαιρία προώθησης του στόχου της
µετάβασης προς µια πιο πράσινη οικονοµία στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Η ΕΕ θα προετοιµάσει επίσης τη θέση της για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας στο Μπουσάν τον Νοέµβριο και την τέταρτη διάσκεψη
των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες που θα πραγµατοποιηθεί στην
Κωνσταντινούπολη τον Μάιο.
Εκτός της ενίσχυσης της συνεργασίας µε τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τα διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στον τοµέα της βοήθειας η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει
ενεργά τις αναδυόµενες οικονοµίες ως εταίρους για την ανάπτυξη. Ο ρόλος τους
περιλαµβάνει προγράµµατα και σχέδια Νότου-Νότου καθώς και τριγωνική συνεργασία µε
παραδοσιακούς χρηµατοδότες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συµµετάσχει στις δραστηριότητες
συνέχειας της συνόδου κορυφής της G20 στη Σεούλ τον Νοέµβριο, µέσω της οµάδας
εργασίας της για την ανάπτυξη. Θα προωθήσει επίσης την περαιτέρω συνεργασία µε την Κίνα
και την Αφρική στον τοµέα της ανάπτυξης .
Σε εσωτερικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα
µεταρρύθµισης για το 2011 µέσω µιας σειράς πρωτοβουλιών πολιτικής,
συµπεριλαµβανοµένης της συνέχειας των διαπραγµατεύσεων για το µέλλον της αναπτυξιακής
πολιτικής της ΕΕ. Στόχος είναι αυτή να καταστεί καταλυτική για να αποκτήσουν οι
αναπτυσσόµενες χώρες την εσωτερική ικανότητα να δηµιουργούν βιώσιµη ανάπτυξη, χωρίς
κοινωνικούς αποκλεισµούς, και να διαθέτουν τους οικονοµικούς, φυσικούς και ανθρώπινους
πόρους τους προς αυτή την κατεύθυνση. Εντός του 2011, θα δηµοσιευθεί µια ανακοίνωση η
οποία θα ορίζει το πλαίσιο για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ έως το 2020.
Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης ανακοινώσεις σχετικά µε τη δηµοσιονοµική στήριξη και την
επένδυση και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες. Θα δηµοσιεύσει εκθέσεις για την
επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) από την ΕΕ και τα κράτη µέλη και για τη
συνεκτικότητα µεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και των άλλων πολιτικών της ΕΕ,
αξιολογώντας την απόδοση της ΕΕ σε πέντε σηµαντικά ζητήµατα: ενσωµάτωση των
αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, επισιτιστική ασφάλεια, κλιµατική
αλλαγή, µετανάστευση και ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια του 2011, η Επιτροπή θα
προετοιµάσει επίσης τις προτάσεις για τη δοµή των δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένων των κονδυλίων για αναπτυξιακή βοήθεια, για τη δηµοσιονοµική
περίοδο 2014-2020.
Θεσµικά, οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας θα συµβάλουν στη βελτίωση
του προγραµµατισµού και της διαχείρισης της βοήθειας της ΕΕ. Οι πιο συναφείς αλλαγές
είναι οι ακόλουθες:
•
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ο διορισµός του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ο οποίος, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής, είναι
αρµόδιος για τη διασφάλιση της συνέπειας της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και
επίσης προεδρεύει του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων,

10

EL

•

η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆) η οποία
επικουρεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και την Επιτροπή,

•

νέες δυνατότητες για ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και κοινό
προγραµµατισµό.

Η νέα αυτή δοµή, από κοινού µε τους επαρκείς δηµοσιονοµικούς πόρους για την περίοδο
2014-2020, θα ενισχύσει τη θέση της ΕΕ ως κύριου διεθνή παράγοντα και υποστηρικτή της
παγκόσµιας ανάπτυξης.
∆ιάγραµµα 1: Τοµεακή κατανοµή
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2010 σε εκατοµµύρια €

7. Ανθρωπιστική βοήθεια:
έκτακτη βοήθεια, βοήθεια
για την ανασυγκρότηση,
αποκατάσταση, πρόληψη
καταστροφών και
ετοιµότητα
1 332 (12.5%)

9. Λοιπά/µη
κατανεµηθέντες πόροι:
διοικητικά έξοδα,
ακαθόριστα
543 (5.1%)

6. ∆ράση που συνδέεται µε
το χρέος 2 (0%)
1. Κοινωνικές υποδοµές:
εκπαίδευση, υγεία, νερό,
διοίκηση και κοινωνία των
πολιτών, λοιπά
4 283 (40.2%)

5. Στήριξη του
προϋπολογισµού,
επισιτιστική βοήθεια,
επισιτιστική ασφάλεια
782 (7.3%)

4. Πολυτοµεακά/οριζόντια
θέµατα: περιβάλλον, λοιπά
1 411 (13.2%)

2. Οικονοµικές υποδοµές &
υπηρεσίες: µεταφορές,
επικοινωνίες, ενέργεια,
άλλες υπηρεσίες
1 070 (10.0%)

3. Παραγωγή: γεωργία,
δασοκοµία και αλιεία,
βιοµηχανία, εξορυκτικός
και κατασκευαστικός
τοµέας, εµπόριο και
τουρισµός
1 235 (11.6%)

Πόροι ΕΑΒ τους οποίους διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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∆ιάγραµµα 2: Ευρωπαϊκή συναίνεση: Τοµείς που συνδέονται µε την αναπτυξιακή συνεργασία της
ΕΕ
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2010 σε εκατοµµύρια €

10. Άλλοι τοµείς
1 897 (17.8%)

1. ∆ιακυβέρνηση και
στήριξη για τις
οικονοµικές και θεσµικές
µεταρρυθµίσεις
1547 (14.5%)

2. Εµπόριο και
περιφερειακή
ολοκλήρωση
449 (4.2%)

9. Πρόληψη των
συγκρούσεων και
ευάλωτα κράτη
1 822 (17.1%)

3. Έργα υποδοµής και
µεταφορές
751 (7%)

4. Νερό και ενέργεια
833 (7.8%)
5. Κοινωνική συνοχή και
απασχόληση
370 (3.5%)

8. Περιβάλλον και
βιώσιµη διαχείριση των
φυσικών πόρων
466 (4.4%)

6. Ανθρώπινη και
κοινωνική ανάπτυξη
1 275 (12%)

7. Αγροτική ανάπτυξη,
χωροταξία, γεωργία και
επισιτιστική ασφάλεια
1 248 (11.7%)

Πόροι ΕΑΒ τους οποίους διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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∆ιάγραµµα 3α: 2000-2010 Επικέντρωση στη φτώχεια
Καθαρές εκταµιεύσεις
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ΛΑΧ+ΑΧΕΧ

ΛΑΧ: Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες
ΑΧΕΧ: Άλλες Χαµηλού Εισοδήµατος Χώρες
ΧΜΕΧ: Χαµηλού Μέσου Εισοδήµατος Χώρες
ΥΜΕΧ: Υψηλού Μέσου Εισοδήµατος Χώρες
Προκειµένου να εναρµονιστεί η παρουσίαση αυτού του δείκτη µε άλλους χρηµατοδότες, ο δείκτης έχει υπολογιστεί χωρίς να λαµβάνονται
υπόψη περιφερειακά προγράµµατα και µη κατανεµηθέντα κεφάλαια.
Στο νέο κατάλογο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, ο οποίος ετέθη σε ισχύ το 2008, ορισµένες ΑΧΕΧ αναταξινοµήθηκαν ως χαµηλού µέσου
εισοδήµατος χώρες: το Καµερούν, το Πράσινο Ακρωτήριο, η Ινδία, η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, η Μογγολία, η Νικαράγουα και η ∆ηµοκρατία του
Κονγκό.
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