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I
(Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την
αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη»
(2006/C 46/01)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το αναπτυξιακό εγχείρηµα

1.
Ποτέ πριν η εξάλειψη της φτώχιας και η βιώσιµη ανάπτυξη δεν ήσαν σηµαντικότερες. Οι συνθήκες εντός
των οποίων επιδιώκεται η εξάλειψη της φτώχιας είναι ένας ολοένα πιο παγκοσµιοποιηµένος και αλληλεξαρτώµενος
κόσµος: η κατάσταση αυτή έχει δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις.
Η καταπολέµηση της φτώχιας ανά τον κόσµο δεν είναι µόνο ηθική υποχρέωση· θα βοηθήσει επίσης στην οικοδόµηση ενός σταθερότερου, ειρηνικότερου, ευηµερούντος και δίκαιου κόσµου µε έκδηλη την αλληλεξάρτηση
µεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών του. Σε έναν τέτοιο κόσµο δεν θα επιτρέπαµε σε 1 200
παιδιά να πεθαίνουν κάθε ώρα από φτώχια, ούτε θα παρακολουθούσαµε άπρακτοι τον αγώνα ενός δισεκατοµµυρίου ανθρώπων να επιβιώσουν µε λιγότερα από ένα δολλάριο την ηµέρα ή τον ιό HIV/AIDS, τη φυµατίωση και
την ελονοσία να θερίζει κάθε χρόνο τις περισσότερες από 6 εκατοµµύρια ανθρώπινες ζωές. Η αναπτυξιακή
πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα των σχέσεων της ΕΕ (1) µε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες (2).
2.
Η αναπτυξιακή συνεργασία είναι κοινή αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3) και των κρατών µελών.
Η κοινοτική πολιτική στη σφαίρα της αναπτυξιακής συνεργασίας οφείλει να συµπληρώνει τις πολιτικές που
ακολουθούν τα κράτη µέλη. Την ευθύνη της ίδιας τους της ανάπτυξης την έχουν οι αναπτυσσόµενες χώρες. Αλλά
και οι ανεπτυγµένες χώρες έχουν ευθύνη. Τόσο στο επίπεδο των κρατών µελών της όσο και στο κοινοτικό επίπεδο,
η ΕΕ έχει δεσµευθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Με τη συνεργασία της η ΕΕ αποτελεί σηµαντική δύναµη
θετικών αλλαγών. Η ΕΕ χορηγεί τη µισή παγκόσµια βοήθεια και έχει δεσµευθεί να αυξήσει τη συνδροµή της αυτή
ταυτόχρονα µε την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά της. Η ΕΕ είναι επίσης ο αξιολογότερος οικονοµικός και
εµπορικός εταίρος για τις αναπτυσσόµενες χώρες, παραχωρώντας συγκεκριµένα εµπορικά πλεονεκτήµατα στις
χώρες αυτές, προ πάντων δε στις ΛΑΧ, (λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες).
3.
Τα κράτη µέλη και η Κοινότητα έχουν την ίδια προσήλωση στις βασικές αρχές, τις θεµελιώδεις αξίες και
τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν συµφωνηθεί σε πολυµερές επίπεδο. Οι συντονιστικές και εναρµονιστικές
µας προσπάθειες οφείλουν να συντελούν σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Προκειµένου να
επιτευχθεί αυτό και µε έρεισµα την πρόοδο που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια, η «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη
για την ανάπτυξη» παρέχει για πρώτη φορά ένα κοινό όραµα που οδηγεί τη δράση της ΕΕ στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο κρατών µελών όσο και σε κοινοτικό. Το κοινό αυτό όραµα αποτελεί το
(1) Η ΕΕ περιλαµβάνει τόσο τα κράτη µέλη όσο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
(2) Αναπτυσσόµενες χώρες είναι όλες όσες κατονοµάζονται στον κατάλογο αποδεκτών της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας
(ΕΑΒ), ο οποίος αναµένεται να εγκριθεί τον Απρίλιο του 2006.
(3) Η αναπτυξιακή συνεργασία της Κοινότητας βασίζεται στα άρθρα 177 έως 181 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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αντικείµενο του πρώτου µέρους της δήλωσης· το δεύτερο µέρος εκθέτει την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για την καθοδήγηση της πραγµάτωσης του οράµατος αυτού στο κοινοτικό επίπεδο και προσδιορίζει
επίσης προτεραιότητες για συγκεκριµένη δράση στο κοινοτικό επίπεδο.
4.
Η Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη είναι απόρροια κοινής συµφωνίας του Συµβουλίου και των
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το πρώτο µέρος της Ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη θέτει κοινούς στόχους και αρχές για την
αναπτυξιακή συνεργασία·επιβεβαιώνει την προσήλωση της ΕΕ στην εξάλειψη της φτώχιας, στην αυτεξουσιότητα, στην εταιρική σχέση, στη χορήγηση περισσότερης και καλύτερης βοήθειας και στην προώθηση της
συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών και θα καθοδηγήσει µε πνεύµα συµπληρωµατικότητας τις δραστηριότητες
αναπτυξιακής συνεργασίας της Κοινότητας και των κρατών µελών σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες (1).

1. Κοινοί στόχοι
5.
Πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχιας στα
πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και η επιδίωξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ).
6.
Οι οκτώ ΑΣΧ είναι οι εξής: εξάλειψη της έσχατης φτώχιας και της πείνας· εξασφάλιση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για όλους· προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση της θέσης των γυναικών· µείωση της παιδικής
θνησιµότητας· βελτίωση της µητρικής υγείας· καταπολέµηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών·
εξασφάλιση βιώσιµου περιβάλλοντος και δηµιουργία παγκόσµιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη.
7.
Επαναλαµβάνουµε ότι αφ' εαυτής η ανάπτυξη είναι κεντρικός στόχος· και ότι η βιώσιµη ανάπτυξη συµπεριλαµβάνει τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές πτυχές.
8.
Η ΕΕ είναι αποφασισµένη να συµβάλει µε τη δράση της στην επίτευξη των στόχων αυτών και των αναπτυξιακών στόχων που έχουν συµφωνηθεί από τις σπουδαιότερες διασκέψεις και συνόδους κορυφής των Ηνωµένων
Εθνών. (2)
9.
Επαναβεβαιώνουµε την δέσµευσή µας να προωθήσουµε την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών τη βασιζόµενη στη βεβαιότητα ότι η ΕΕ θα λάβει υπ' όψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις πολιτικές που υλοποιεί και που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόµενες χώρες, και ότι οι πολιτικές αυτές
στηρίζουν αναπτυξιακούς στόχους.
10. Η αναπτυξιακή βοήθεια θα συνεχίσει να στηρίζει τους φτωχούς σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες, τόσο
τις χαµηλού όσο και τις µέσου εισοδήµατος χώρες (ΧΜΕ). Η ΕΕ θα συνεχίσει να θεωρεί προτεραιότητα την
υποστήριξη προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες και τις λοιπές χώρες χαµηλού εισοδήµατος (ΧΧΕ) προκειµένου να
επιτύχουν µια πιο ισορροπηµένη συνολική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει την αξία της συγκέντρωσης των
δραστηριοτήτων ενίσχυσης ενός εκάστου κράτους µέλους σε τοµείς και περιοχές στις οποίες υπάρχουν συγκριτικά
πλεονεκτήµατα και µπορεί να προστεθεί µεγαλύτερη αξία στην καταπολέµηση της φτώχιας.
(1) Οι δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας των κρατών µελών ορίζονται ως ΕΑΒ κατά τα συµφωνηθέντα από την
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.
(2) Προγράµµατα δράσης που υιοθετήθηκαν στις διασκέψεις των Ηνωµένων Εθνών τη δεκαετία του 1990 στον κοινωνικό, το
οικονοµικό, τον περιβαλλοντικό τοµέα, τους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του πληθυσµού, της αναπαραγωγικής
υγείας και της ισότητας των φύλων και που επιβεβαιώθηκαν και πάλι την περίοδο 2002-2005 από : τη ∆ιακήρυξη επ'
ευκαιρία της Χιλιετίας και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (2000), το Μοντερέι (2002), τη Σύνοδο Κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2002), τη Σύνοδο Κορυφής για την Αναθεώρηση των Αναπτυξιακών Στόχων
της Χιλιετίας (2005).
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2. Εξάλειψη της φτώχιας — πολυδιάστατες πτυχές

11. Η φτώχια περιλαµβάνει όλους τους τοµείς όπου οι άνθρωποι αδιαφόρως φύλου είναι ενδεείς και
θεωρούνται άχρηστοι στις διάφορες κοινωνίες και τα εντόπια περιβάλλοντα. Οι βασικές διαστάσεις της φτώχιας
επηρεάζουν τις οικονοµικές, ανθρώπινες, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ικανότητες καθώς και την
ικανότητα προστασίας. Η φτώχια έχει να κάνει µε τις ικανότητες του ανθρώπου όπως η κατανάλωση και η
ασφάλεια του επισιτισµού, η υγεία, η παιδεία, τα δικαιώµατα, η δυνατότητα του εισακούεσθαι, η ανθρώπινη
ασφάλεια, ιδίως για τους φτωχούς, ο αυτοσεβασµός και η αξιοπρεπής εργασία. Κατά συνέπεια η καταπολέµηση
της φτώχιας θα επιτύχει µόνον εάν η επένδυση σε ανθρώπους (προ πάντων στην υγεία και την εκπαίδευση και στην
HIV/AIDS), η προστασία των φυσικών πόρων (όπως τα δάση, τα νερά, οι θαλάσσιοι πόροι και το έδαφος) ούτως
ώστε να εξασφαλίζονται τα αγροτικά εισοδήµατα και η επένδυση στη δηµιουργία πλούτου (µε έµφαση σε θέµατα
όπως το επιχειρηµατικό πνεύµα, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η πρόσβαση σε δανεισµό, τα δικαιώµατα
ιδιοκτησίας και οι υποδοµές) θεωρηθούν ίσης σπουδαιότητας. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών είναι το κλειδί
για παντός είδους ανάπτυξη, η δε ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί βασικό µέρος όλων των σχεδιασµών
πολιτικής.
12. Το θεµατολόγιο ΑΣΧ και η οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της εξάλειψης της
φτώχιας στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης περιλαµβάνουν πολλές αναπτυξιακές δραστηριότητες, από τη δηµοκρατική διακυβέρνηση έως τις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, την πρόληψη συγκρούσεων,
την κοινωνική δικαιοσύνη, την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ίση πρόσβαση στις δηµόσιες
υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισµό, την υγεία, και συγκεκριµένα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, και δικαιώµατα όπως περιλαµβάνονται στο Θεµατολόγιο της ICPD στο Κάϊρο, το περιβάλλον και
τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ευνοϊκή για τους φτωχούς οικονοµική ανάπτυξη, το εµπόριο και
ανάπτυξη, τη µετανάστευση και ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια, τα δικαιώµατα των παιδιών, την ισότητα των
φύλων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπρεπούς εργασίας.

3. Κοινές αξίες
13. Η εταιρική σχέση και ο διάλογος της ΕΕ µε τρίτες χώρες θα προωθήσει τις κοινές αξίες του σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των θεµελιωδών ελευθεριών, της ειρήνης, της δηµοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης,
της ισότητας των φύλων, του κράτους δικαίου, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Η ΕΕ είναι ακλόνητα προσηλωµένη στις πραγµατικά πολυµερείς σχέσεις, όπου όλα τα έθνη του κόσµου µοιράζονται την ευθύνη της
ανάπτυξης.

4. Κοινές αρχές
4.1. Αυτεξουσιότητα, εταιρική σχέση
14. Η ΕΕ είναι προσηλωµένη στην αρχή της αυτεξούσιας χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραµµάτων από τις χώρες εταίρους. Την πρωταρχική ευθύνη για τη δηµιουργία και την κατάλληλη διαµόρφωση
ενός εγχώριου περιβάλλοντος µε σκοπό την κινητοποίηση των ίδιων τους των πόρων, όπως και για την εφαρµογή
συγκροτηµένων και αποτελεσµατικών πολιτικών, την έχουν οι αναπτυσσόµενες χώρες. Οι αρχές αυτές θα επιτρέψουν την παροχή κατάλληλα προσαρµοσµένης βοήθειας ανταποκρινόµενης στις συγκεκριµένες ανάγκες της
δικαιούχου χώρας.
15. Η ΕΕ και οι αναπτυσσόµενες χώρες µοιράζονται την αρµοδιότητα και την ευθύνη των κοινών τους προσπαθειών στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων. Η ΕΕ θα στηρίξει τις στρατηγικές των χωρών εταίρων για τη µείωση της
φτώχιας, την ανάπτυξη και τις µεταρρυθµίσεις, οι οποίες άξονά τους έχουν τους ΑΣΧ, και θα ευθυγραµµιστούν µε
τα συστήµατα και τις διαδικασίες των χωρών εταίρων. Οι δείκτες προόδου και η τακτική αξιολόγηση της παρεχόµενης συνδροµής έχουν ζωτική σηµασία για την καλύτερη στοχοθέτηση της βοήθειας της ΕΕ.
16. Η ΕΕ αναγνωρίζει τον ουσιώδη εποπτικό ρόλο των δηµοκρατικά εκλεγµένων αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου
συνιστά µεγαλύτερη ανάµιξη των εθνικών συνελεύσεων, κοινοβουλίων και τοπικών αρχών.
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4.2. Πολιτικός διάλογος σε βάθος
17. Ο πολιτικός διάλογος αποτελεί σηµαντικό τρόπο µεγαλύτερης προώθησης των αναπτυξιακών στόχων. Στα
πλαίσια του πολιτικού διαλόγου που πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης — Συµβούλιο, Επιτροπή και Κοινοβούλιο — στα πλαίσια των αντιστοίχων τους αρµοδιοτήτων, ο σεβασµός της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους
δικαίου θα αξιολογούνται τακτικά ούτως ώστε να διαµορφωθούν κοινές παραδοχές και να προσδιοριστούν µέτρα
στήριξης. Ο διάλογος αυτός ενέχει σηµαντική προληπτική διάσταση, αποβλέπει δε στο να τηρούνται οι αρχές
αυτές. Επίσης θα θέσει επί τάπητος την καταπολέµηση της δωροδοκίας, την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και την εµπορία ανθρώπων.

4.3. Συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών
18. Η ΕΕ υποστηρίζει την ευρεία συµµετοχή όλων των πρωταγωνιστούντων στην ανάπτυξη των χωρών και
προτρέπει όλους τους κοινωνικούς συντελεστές να συµπράξουν. Η κοινωνία των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων
των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι
οργανώσεις των εργοδοτών και ο ιδιωτικός τοµέας, οι ΜΚΟ και άλλοι µη κρατικοί παράγοντες των χωρών
εταίρων, διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της δηµοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ θα εντείνει την υποστήριξή της για την οικοδόµηση ικανοτήτων των µη κρατικών
παραγόντων, προκειµένου να ακούγονται περισσότερο κατά την αναπτυξιακή διαδικασία και προκειµένου να
προχωρήσει ο πολιτικός, οικονοµικός και κοινωνικός διάλογος. Θα αναγνωριστεί επίσης ο σηµαντικός ρόλος της
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών· για τον σκοπό αυτόν η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση σε
θέµατα ανάπτυξης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ.

4.4. Ισότητα των φύλων
19. Η προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωµάτων των γυναικών όχι µονάχα είναι σηµαντική αφ'
εαυτής αλλά και συνιστά θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και θέµα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι δε αποφασιστικής σηµασίας για την επίτευξη όλων των ΑΣΧ και την υλοποίηση της Πλατφόρµας ∆ράσης του Πεκίνου, του
Προγράµµατος ∆ράσης του Καΐρου και της Σύµβασης για την Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιάκρισης εις βάρος των
Γυναικών. Συνεπώς η ΕΕ θα ενσωµατώσει ένα έντονο στοιχείο ισότητας των φύλων σε όλες τις της πολιτικές και
πρακτικές στις σχέσεις της µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.

4.5. Σχέσεις µε ευάλωτα κράτη
20. Η ΕΕ θα βελτιώσει την ανταπρόκρισή της προς τις δύσκολες εταιρικές σχέσεις και τα ευάλωτα κράτη όπου
ζει το ένα τρίτο των φτωχών του κόσµου. Η ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της στο έργο της πρόληψης (1) των
συγκρούσεων και θα συνδράµει στην πρόληψη της αστάθειας των κρατών µέσω µεταρρυθµίσεων στη
διακυβέρνηση, µέτρων κατά της δωροδοκίας και οικοδόµησης βιώσιµων κρατικών θεσµών, ούτως ώστε αυτά να
µπορέσουν να εκπληρώσουν µια σειρά βασικών λειτουργιών και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών τους. Η
ΕΕ θα εργαστεί δια µέσου κρατικών συστηµάτων και στρατηγικών, εφ' όσον είναι δυνατόν, για να αυξηθούν οι
δυνατότητες των ευάλωτων κρατών. Η ΕΕ συνιστά διαρκή σύµπραξη, ακόµα και στις δυσκολότερες των καταστάσεων, ούτως ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση κρατών υπό κατάρρευση.
21. Σε µεταβατικές καταστάσεις, η ΕΕ θα προωθήσει τη διασύνδεση µεταξύ επείγουσας βοήθειας, αποκατάστασης και µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Σε καταστάσεις µετά από κρίσεις η ανάπτυξη θα καθοδηγείται από
ολοκληρωµένες στρατηγικές µετάβασης, που θα αποσκοπούν στην ανασύσταση των θεσµικών δυνατοτήτων, των
ζωτικών υποδοµών και των κοινωνικών υπηρεσιών, στην αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας και στην παροχή
βιώσιµων λύσεων για τους πρόσφυγες, τους εκτοπισµένους και τη γενική ασφάλεια των πολιτών. Η δράση της ΕΕ
θα πραγµατοποιείται στα πλαίσια πολυµερών προσπαθειών όπως η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την
Εδραίωση της Ειρήνης, µε σκοπό την παλινόρθωση των αρχών της αυτεξουσιότητας και της εταιρικής σχέσης.
(1) Όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα της ΕΕ για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, Ιούνιος 2001.
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22. Μερικές αναπτυσσόµενες χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές, στην αλλαγή του
κλίµατος, στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και στους εξωτερικούς οικονοµικούς κραδασµούς. Τα κράτη µέλη
και η Κοινότητα θα συνεπικουρήσουν την πρόληψη των καταστροφών και την προπαρασκευή στις χώρες αυτές, µε
σκοπό να αυξηθεί η αντοχή τους στις δοκιµασίες αυτές.

5. Χορήγηση περισσότερης και καλύτερης βοήθειας
5.1. Αύξηση των χρηµατοδοτικών πόρων
23. Η ανάπτυξη παραµένει µια δέσµευση µακρόπνοη. Η ΕΕ υιοθέτησε χρονοδιάγραµµα για να φθάσουν τα
κράτη µέλη στο 0,7 % του ΑΕΕ έως το 2015, µε ενδιάµεσο συλλογικό στόχο το 0,56 % έως το 2010 (1), καλεί
δε τους εταίρους να ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτή. Αυτές οι ανειληµµένες υποχρεώσεις θα πρέπει να
συντελέσουν στον διπλασιασµό της ετήσιας βοήθειας της ΕΕ σε περισσότερα από 66 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2010. Θα εξεταστεί το ενδεχόµενο µεγαλύτερης ανακούφισης από το χρέος, καθώς και τυχόν καινοφανείς πηγές
χρηµατοδότησης, ούτως ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιµοι πόροι µε αειφόρο και προβλέψιµο τρόπο. Η µισή τουλάχιστον από αυτή την αύξηση της βοήθειας θα διατεθεί στην Αφρική, µε απόλυτο σεβασµό των κατ' ιδίαν προτεραιοτήτων των κρατών µελών στην αναπτυξιακή βοήθεια. Οι πόροι θα κατανέµονται µε αντικειµενικό και διαφανή
τρόπο και µε βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις των δικαιούχων χωρών, λαµβανοµένων υπ' όψη των ιδιαζουσών
καταστάσεων.
24. Για να επιτευχθούν οι ΑΣΧ, θα εξακολουθήσει να δίδεται προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες
και τις λοιπές χώρες χαµηλού εισοδήµατος, πράγµα που απεικονίζεται στο υψηλό ποσοστό βοήθειας που ρέει
προς τις χώρες αυτές (2). Η ΕΕ εµµένει στη δέσµευσή της να υποστηρίξει την ευνοϊκή για τους φτωχούς ανάπτυξη
των χωρών µέσου εισοδήµατος, της κατώτερης ιδίως βαθµίδας του, η δε αναπτυξιακή µας βοήθεια προς όλες τις
αναπτυσσόµενες χώρες θα προορίζεται για τη µείωση της φτώχιας σε όλες τις πολυδιάστατες πτυχές της στα
πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα ευάλωτα κράτη και στις χώρες που είναι
«ορφανές δωρητών».
5.2 Αποτελεσµατικότερη βοήθεια
25. Εκτός από περισσότερη, η ΕΕ θα χορηγήσει και καλύτερη βοήθεια. Το κόστος συναλλαγής θα µειωθεί και
ο συνολικός της αντίκτυπος θα βελτιωθεί. Η ΕΕ είναι αποφασισµένη να συµπράξει µε όλους τους αναπτυξιακούς
εταίρους προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος της βοήθειάς της καθώς και να βελτιωθούν οι
πρακτικές των δωρητών, επίσης δε να υποβοηθήσει τις χώρες που είναι εταίροι µας ώστε να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικότερα την εισρέουσα βοήθεια. Η ΕΕ θα εφαρµόσει και θα παρακολουθήσει τις δεσµεύσεις της για αποτελεσµατικότητα της βοήθειας (3) σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και στην θέσπιση συγκεκριµένων στόχων
για το 2010. Η εθνική αυτεξουσιότητα, ο συντονισµός και η εναρµόνιση των δωρητών αρχής γενοµένης
επιτοπίως, η ευθυγράµµιση µε τα συστήµατα της αποδέκτριας χώρας και ο προσανατολισµός προς τα αποτελέσµατα συνιστούν εν προκειµένω βασικές αρχές.
26. Η αναπτυξιακή βοήθεια µπορεί να παρασχεθεί µε διάφορους τρόπους που µπορεί να είναι συµπληρωµατικοί (βοήθεια για την υλοποίηση σχεδίων, στήριξη τοµεακών προγραµµάτων, στήριξη τοµεακού και γενικού προϋπολογισµού, ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια για την πρόληψη κρίσεων, στήριξη προς την κοινωνία των
πολιτών και µέσω αυτής, προσέγγιση των προδιαγραφών, των προτύπων και της νοµοθεσίας, κλπ), ανάλογα µε τον
τρόπο που θα είναι πιο αποτελεσµατικός για την κάθε χώρα.Εφ' όσον οι περιστάσεις το επιτρέψουν, η προσφυγή
σε γενική ή κατά τοµέα δηµοσιονοµική στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί ως µέσο για να ενισχυθεί η αυτεξουσιότητα,
να υποστηριχθεί η εθνική υπευθυνότητα και οι διαδικασίες του εταίρου, να χρηµατοδοτηθούν οι εθνικές στρατηγικές µείωσης της φτώχιας (όπως και το λειτουργικό κόστος των προϋπολογισµών υγείας και παιδείας) και να
προωθηθεί η χρηστή και διαφανής διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών.
27. Προκειµένου για αποτελεσµατικό σχεδιασµό, οι χώρες εταίροι χρειάζονται τη σταθερότητα της βοήθειας.
Η ΕΕ έχει ως εκ τούτου δεσµευθεί για µηχανισµούς µεγαλύτερης πρόγνωσης και µικρότερου διασκορπισµού της
βοήθειας.
(1) Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου τον Μάϊο του 2005 δήλωναν τα εξής: Τα κράτη µέλη, που δεν έχουν ακόµη επιτύχει
επίπεδο 0,51 % ΕΑΒ/ΑΕΕ, αναλαµβάνουν, στα πλαίσια των οικείων δηµοσιονοµικών διαδικασιών, να φθάσουν αυτό το
επίπεδο µέχρι το 2010, ενώ εκείνα που έχουν ήδη υπερβεί το επίπεδο αυτό αναλαµβάνουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές
τους. Τα κράτη µέλη, που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά το 2002 και δεν έχουν επιτύχει επίπεδο 0,17 % ΕΑΒ/ΑΕΕ, θα επιδιώξουν, στα πλαίσια των οικείων δηµοσιονοµικών διαδικασιών, να αυξήσουν την ΕΑΒ τους προκειµένου να φθάσουν το επίπεδο
αυτό µέχρι το 2010, ενώ εκείνα που έχουν ήδη υπερβεί το επίπεδο αυτό αναλαµβάνουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές
τους.Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να επιτύχουν το στόχο 0,7 % ΕΑΒ/ΑΕΕ µέχρι το 2015 ενώ εκείνα που έχουν ήδη επιτύχει
το στόχο, δεσµεύονται να εξακολουθήσουν να υπερβαίνουν το στόχο αυτό· τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά
το 2002, θα επιδιώξουν να αυξήσουν σε ποσοστό 0,33 % το ΕΑΒ/ΑΕΕ τους µέχρι το 2015.
(2) Το 2003 η ΕΕ χορήγησε κατά µέσον όρο ένα 67 % της βοήθειας προς τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος, εξαιρώντας τα κράτη
µέλη που προσχώρησαν το 2004 (στοιχεία ΟΟΣΑ/Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας).
(3) ∆ήλωση της Ρώµης του Φεβρουαρίου 2003 και ∆ήλωση του Παρισιού του Μαρτίου 2005.
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28. Η µείωση του χρέους προϋποθέτει και αυτή πρόγνωση της χρηµατοδότησης. Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να
εξεύρει λύσεις για τα δυσβάστακτα χρέη, και δη για τις εναποµένουσες πολυµερείς οφειλές υπερχρεωµένων
φτωχών χωρών, εάν δε είναι απαραίτητο και σκόπιµο, για τις χώρες που υφίστανται εξωγενείς κλονισµούς και τις
χώρες που αναλαµβάνουν από συρράξεις.
29. H ΕΕ θα προωθήσει την περαιτέρω αποσύνδεση της βοήθειας και πέραν των υφισταµένων συστάσεων του
ΟΟΣΑ ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική βοήθεια.

5.3 Συντονισµός και συµπληρωµατικότητα
30. Σύµφωνα µε το πνεύµα της Συνθήκης, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη θα βελτιώσουν το συντονισµό και
τη συµπληρωµατικότητα. Ο καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας είναι η ανταπόκριση
στις προτεραιότητες των χωρών-εταίρων, σε επίπεδο χώρας και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΕΕ θα προωθήσει το
συντονισµό, την εναρµόνιση και την ευθυγράµµιση. (1) Η ΕΕ παρακινεί τις χώρες-εταίρους να αναλάβουν οι ίδιες
την αναπτυξιακή τους διαδικασία και να υποστηρίξουν µια ευρεία δέσµευση δωρητών στις εθνικές τους ατζέντες
όσον αφορά την εναρµόνιση. Ανάλογα µε την περίπτωση, η ΕΕ θα θεσπίσει ευέλικτους οδικούς χάρτες όπου θα
ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν τα κράτη µέλη να συµβάλουν στα σχέδια και τις προσπάθειες εναρµόνισης των χωρών.
31. Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να προωθήσει καλύτερο συντονισµό και συµπληρωµατικότητα των δωρητών µέσω της
επίτευξης κοινού πολυετούς προγραµµατισµού, που θα βασίζεται στις στρατηγικές των χωρών-εταίρων για τη
µείωση της φτώχειας ή σε ισοδύναµες στρατηγικές καθώς και στις ιδιαίτερες δηµοσιονοµικές διαδικασίες της κάθε
χώρας, µέσω κοινών µηχανισµών εφαρµογής καθώς και κοινής ανάλυσης, κοινών αποστολών όλων των δωρητών,
και της χρήσης των ρυθµίσεων συγχρηµατοδότησης.
32. Η ΕΕ θα αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσµεύσεων της ∆ήλωσης του Παρισιού
για τη βελτίωση της παράδοσης της βοήθειας και, εν προκειµένω, έχει αναλάβει τέσσερις πρόσθετες δεσµεύσεις: να
παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για τη δηµιουργία υποδοµών µέσω συντονισµένων προγραµµάτων µε αυξηµένη
προσφυγή σε διακανονισµούς µεταξύ διαφόρων δωρητών, να διοχετεύσει το 50 % της δηµόσιας βοήθειας µέσω
των εθνικών συστηµάτων, µεταξύ άλλων µε την αύξηση του ποσοστού της βοήθειας που παρέχεται µέσω δηµοσιονοµικής στήριξης ή τοµεακών προσεγγίσεων, να αποφύγει τη δηµιουργία νέων µονάδων υλοποίησης έργων, και να
µειώσει τον αριθµό µη συντονισµένων αποστολών κατά 50 %.
33. Η ΕΕ θα εκµεταλλευθεί την πείρα των νέων κρατών µελών (σε τοµείς όπως η διαχείριση της µετάβασης) και
θα συµβάλει στην ενίσχυση του ρόλου των χωρών αυτών ως νέων δωρητών.
34. Η ΕΕ θα αναλάβει να εκτελέσει την ατζέντα αυτή σε στενή συνεργασία µε τις χώρες-εταίρους, άλλους
διµερείς εταίρους στον τοµέα της ανάπτυξης και πολυµερείς παράγοντες όπως τα Ηνωµένα Έθνη και τους ∆ιεθνείς
χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς, να αποφύγει την επικάλυψη προσπαθειών και να µεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο
και την αποτελεσµατικότητα της παγκόσµιας βοήθειας. Η ΕΕ θα προωθήσει επίσης την ενίσχυση της προβολής
των αναπτυσσοµένων χωρών στους διεθνείς οργανισµούς.

6. Συνοχή Αναπτυξιακών Πολιτικών (ΣΑΠ)
35. Η ΕΕ έχει πλήρως δεσµευθεί να αναλάβει δράση για την προώθηση της Συνοχής των Αναπτυξιακών Πολιτικών σε διάφορους τοµείς. (2) Είναι σηµαντικό µη αναπτυξιακές πολιτικές να συµβάλουν στις προσπάθειες των
αναπτυσσοµένων χωρών για την επίτευξη των ΑΣΧ. Η ΕΕ θα λάβει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις πολιτικές που εφαρµόζει οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις επί των αναπτυσσοµένων
χωρών. Για την υλοποίηση της δέσµευσης αυτής, η ΕΕ θα εντείνει τη συνοχή της πολιτικής αναπτυξιακών διαδικασιών, µέσων και µηχανισµών σε όλα τα επίπεδα, και θα εξασφαλίσει τους κατάλληλους πόρους και θα προβεί σε
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση των στόχων αυτών. Αυτό θα αποτελέσει σηµαντική πρόσθετη
συµβολή της ΕΕ για την επίτευξη των ΑΣΧ.
(1) Αυτό περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, του Νοεµβρίου 2004 σχετικά µε: «Προώθηση του συντονισµού, της
εναρµόνισης και της ευθυγράµµισης: η συµβολή της ΕΕ».
(2) Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, του Μαΐου 2005 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ έχει δεσµευθεί για την υλοποίηση των στόχων
που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της ΣΑΠ σε τοµείς όπως το εµπόριο, το
περιβάλλον, η αλλαγή του κλίµατος, η ασφάλεια, η γεωργία, η αλιεία, η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης, η απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία, η µετανάστευση, η έρευνα και η καινοτοµία, η κοινωνία της πληροφορίας, οι µεταφορές
και η ενέργεια.
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36. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά µια ταχεία, φιλόδοξη και υπέρ των φτωχών ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού
Γύρου της Ντόχα και των Συµφωνιών Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (ΣΟΕΣ). Οι αναπτυσσόµενες χώρες
θα πρέπει να αποφασίσουν και να µεταρρυθµίσουν την εµπορική πολιτική σύµφωνα µε τα ευρύτερα εθνικά αναπτυξιακά τους προγράµµατα. Θα παράσχουµε πρόσθετη συνδροµή για να βοηθήσουµε τις φτωχές χώρες να
δηµιουργήσουν υποδοµές για το εµπόριο. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο προηγµένες και τις πλέον
ευάλωτες χώρες. Η ΕΕ θα συνεχίσει το έργο της για το εύρυθµο άνοιγµα της αγοράς, ιδίως όσον αφορά προϊόντα
εξαγωγικού ενδιαφέροντος για τις αναπτυσσόµενες χώρες, που θα υποστηρίζεται από ένα ανοικτό, δίκαιο, ισότιµο,
βασιζόµενο σε κανόνες πολυµερές εµπορικό σύστηµα το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα και τα
µελήµατα των ασθενεστέρων κρατών. Η ΕΕ θα εξετάσει τα ζητήµατα της ειδικής και διαφοροποιηµένης µεταχείρισης και διάβρωσης των προτιµήσεων προκειµένου να προαγάγει το εµπόριο µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσοµένων χωρών, καθώς και µεταξύ των αναπτυσσοµένων χωρών. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να προωθεί την
υιοθέτηση από όλες τις ανεπτυγµένες χώρες µιας άνευ ποσοστώσεων και άνευ δασµών πρόσβασης των ΛΑΧ πριν
από το τέλος του Γύρου της Ντόχα, ή σε γενικότερο επίπεδο. Στο πλαίσιο της µεταρρυθµισµένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η ΕΕ θα µειώσει σηµαντικά το επίπεδο στρεβλώσεων του εµπορίου που σχετίζεται µε τα
ενωσιακά µέτρα στήριξης του γεωργικού τοµέα, και θα διευκολύνει τη γεωργική ανάπτυξη των αναπτυσσοµένων
χωρών. Σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές ανάγκες, η ΕΕ θα υποστηρίξει τους στόχους της ασυµµετρίας και της
ευελιξίας για την εφαρµογή των ΣΟΕΣ. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους αναπτυξιακούς στόχους των χωρών µε τις οποίες η Κοινότητα έχει ή πρόκειται να συνάψει αλιευτικές συµφωνίες.
37. Η ανασφάλεια και οι βίαιες συγκρούσεις συγκαταλέγονται µεταξύ των µεγαλύτερων εµποδίων για την
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι σηµαντικές και συµπληρωµατικές πτυχές των σχέσεων της ΕΕ µε τρίτες χώρες. Στα πλαίσια των αντιστοίχων δράσεών τους, συµβάλλουν στη
δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και θέτουν ένα τέρµα στο φαύλο κύκλο της φτώχειας, του πολέµου, της
περιβαλλοντικής υποβάθµισης και των επισφαλών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών δοµών. Η ΕΕ, στα
πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών µελών, θα ενισχύσει τον έλεγχο των κοινοτικών εξαγωγών όπλων, προκειµένου να αποφευχθεί η χρήση όπλων κατασκευασµένων στην ΕΕ κατά άµαχων
πληθυσµών ή η επιδείνωση υφισταµένων εντάσεων ή συγκρούσεων σε αναπτυσσόµενες χώρες, και θα λάβει συγκεκριµένα µέτρα για τον περιορισµό της ανεξέλεγκτης διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού, σύµφωνα
µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού
και πυροµαχικών. Η ΕΕ υποστηρίζει, επίσης, σθεναρά την ευθύνη της προστασίας. ∆εν µπορούµε να παραµένουµε
αδρανείς ενώπιον γενοκτονιών, εγκληµάτων πολέµου, εθνοτικών καθάρσεων ή άλλων κατάφορων παραβιάσεων του
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η ΕΕ θα ταχθεί υπέρ ενισχυµένου ρόλου των
περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανώσεων στη διαδικασία ενίσχυσης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,
µεταξύ άλλων µε τη δυνατότητά της να συντονίζει τη στήριξη δωρητών στον τοµέα της πρόληψης συγκρούσεων.
38. Η ΕΕ θα συµβάλει στην τόνωση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσµιοποίησης, προάγοντας την απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους. Θα καταβάλουµε προσπάθειες ούτως ώστε η µετανάστευση να
καταστεί θετικός παράγων για την ανάπτυξη, µέσω της προώθησης συγκεκριµένων µέτρων µε στόχο την ενίσχυση
της συµβολής τους στη µείωση της φτώχειας, µεταξύ άλλων διευκολύνοντας τα εµβάσµατα και περιορίζοντας τη
διαρροή εγκεφάλων. Η ΕΕ θα ηγηθεί των παγκόσµιων προσπαθειών για τον περιορισµό της µη βιώσιµης κατανάλωσης και των µη βιώσιµων προτύπων παραγωγής. Θα βοηθήσουµε τις αναπτυσσόµενες χώρες να εφαρµόσουν τις
Πολυµερείς Περιβαλλοντικές Συµφωνίες και θα προωθήσουµε πρωτοβουλίες υπέρ των φτωχών οι οποίες έχουν
περιβαλλοντικές πτυχές. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι είναι αποφασισµένη να καταπολεµήσει τις αιτίες που προκαλούν
την αλλαγή του κλίµατος.

7. Ανάπτυξη, συµβολή για την αντιµετώπιση παγκόσµιων προκλήσεων
39. Η δράση της ΕΕ για την ανάπτυξη, που επικεντρώνεται στην εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης, συµβάλλει σηµαντικά στη βελτιστοποίηση των ευεργετηµάτων και στην από κοινού ανάληψη
µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, του κόστους της διαδικασίας παγκοσµιοποίησης κατά πιο δίκαιο τρόπο, πράγµα
που συµβάλλει στην ευρύτερη ειρήνη και σταθερότητα, και τη µείωση των ανισοτήτων που κρύβονται πίσω από
πολλές από τις κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Μια µείζων πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπίσει η διεθνής κοινότητα σήµερα είναι να µεριµνήσει ώστε η παγκοσµιοποίηση να αποτελέσει µια θετική
δύναµη για όλη την ανθρωπότητα.
40. Η µείωση της φτώχειας και η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν αυτοσκοπούς. Η επίτευξη
των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας είναι επίσης προς όφελος της συλλογικής καθώς και της ατοµικής ειρήνης
και ασφάλειας σε µακροπρόθεσµη βάση. Χωρίς ειρήνη και ασφάλεια δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη και η εξάλειψη
της φτώχειας, και χωρίς ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας δεν µπορεί να επιτευχθεί βιώσιµη ειρήνη. Η ανάπτυξη
αποτελεί επίσης την πλέον αποτελεσµατική µακροπρόθεσµη αντίδραση στην ακούσια και παράνοµη µετανάστευση
και στην εµπορία ανθρώπων. Η ανάπτυξη διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση βιώσιµων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης που θα περιορίζουν τις βλαβερές συνέπειες της οικονοµικής µεγέθυνσης επί του περιβάλλοντος.
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Στο παρόν δεύτερο µέρος της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη ορίζεται η ανανεωµένη αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό όραµα για την ανάπτυξη το οποίο
αναφέρεται στο πρώτο µέρος για τους πόρους που έχουν ανατεθεί στην Κοινότητα, σύµφωνα µε τη Συνθήκη.
Το δεύτερο µέρος αποσαφηνίζει το ρόλο και την προστιθέµενη αξία της Κοινότητας και τον τρόπο µε τον οποίο
οι στόχοι, οι αρχές, οι αξίες, η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και οι δεσµεύσεις που ορίζονται στον κοινό
αυτό όραµα θα καταστούν λειτουργικές σε κοινοτικό επίπεδο. Προσδιορίζει προτεραιότητες που θα αντικατοπτρισθούν σε αποτελεσµατικά και συνεκτικά προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας στο επίπεδο των χωρών
και των περιφερειών. Θα καθοδηγήσει τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση του στοιχείου της αναπτυξιακής
βοήθειας όλων των κοινοτικών µέσων και στρατηγικών συνεργασίας µε τρίτες χώρες. (1) Θα λαµβάνεται υπ'
όψη σε άλλες κοινοτικές πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών.
41. Η κοινοτική πολιτική στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας θα είναι συµπληρωµατική προς τις πολιτικές τις οποίες ακολουθούν τα κράτη µέλη. (2)
42. Η κοινοτική αναπτυξιακή πολιτική θα έχει ως πρωταρχικό της στόχο την εξάλειψη της φτώχειας στο
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της επιδίωξης των ΑΣΧ, καθώς και της προαγωγής της
δηµοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως ορίζεται στο
Μέρος Ι. Στο κοινοτικό επίπεδο, οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες και θα
ισχύσουν για το στοιχείο αναπτυξιακής βοήθειας όλων των κοινοτικών στρατηγικών συνεργασίας µε τρίτες χώρες.
43. Η Κοινότητα θα εφαρµόσει όλες τις αρχές που ορίζονται στο Μέρος Ι, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών
για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας: την εθνική αυτεξουσιότητα, την εταιρική σχέση, το συντονισµό, την
εναρµόνιση, την ευθυγράµµιση προς τα συστήµατα της αποδέκτριας χώρας και τον προσανατολισµό προς την
επίτευξη αποτελεσµάτων.
44. Η Κοινότητα θα προωθήσει επίσης τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών, µεριµνώντας ώστε η Κοινότητα
να λάβει υπόψη τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που εφαρµόζει οι οποίες είναι πιθανόν να
έχουν επιπτώσεις επί των αναπτυσσοµένων χωρών.
45. Σε όλες τις δραστηριότητες, η Κοινότητα θα εφαρµόσει µια ενισχυµένη προσέγγιση για την ενσωµάτωση
των οριζοντίων ζητηµάτων που εκτίθενται στο τµήµα 3.3 «Ενισχυµένη προσέγγιση της ενσωµάτωσης».

1. Ο ιδιαίτερος ρόλος και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κοινότητας
46. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που της παρέχει η Συνθήκη, ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την
ανάπτυξη είναι ευρύς. Η παγκόσµια παρουσία της, η προώθηση της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών, οι
ειδικές αρµοδιότητες και εµπειρογνωµοσύνη της, το δικαίωµα πρωτοβουλίας που διαθέτει σε κοινοτικό επίπεδο, η
διευκόλυνση του συντονισµού και της εναρµόνισης καθώς και ο υπερεθνικός της χαρακτήρας έχουν ιδιαίτερη
σηµασία. Η Κοινότητα διακρίνεται για το συγκριτικό της πλεονέκτηµα και την προστιθέµενη αξία, που καθιστούν
δυνατή τη συµπληρωµατικότητα προς τις διµερείς πολιτικές των κρατών µελών και άλλων διεθνών δωρητών.
47. Η Επιτροπή θα επιδιώξει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, να προσδώσει προστιθέµενη αξία µέσω των
ακόλουθων ρόλων:
48. Πρώτον, έχει παγκόσµια παρουσία. Η Επιτροπή είναι παρούσα ως αναπτυξιακός εταίρος σε περισσότερες
χώρες από ότι ακόµη και τα µεγαλύτερα κράτη µέλη, και σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ο µόνος ενωσιακός
εταίρος µε ουσιαστική παρουσία. ∆ιαθέτει µια κοινή εµπορική πολιτική, προγράµµατα συνεργασίας που καλύπτουν
σχεδόν κάθε αναπτυσσόµενη χώρα και περιφέρεια, καθώς και πολιτικό διάλογο που διεξάγεται από κοινού µε τα
κράτη µέλη. Εκτεταµένο δίκτυο αντιπροσωπειών την τροφοδοτεί µε πληροφορίες. Αυτό της παρέχει τη δυνατότητα
να ανταποκρίνεται σε ευρύ φάσµα καταστάσεων, µεταξύ άλλων σε ευάλωτα κράτη από τα οποία τα κράτη µέλη
έχουν αποσυρθεί.
(1) Το στοιχείο της αναπτυξιακής βοήθειας ορίζεται ως κάθε επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) όπως έχει συµφωνηθεί από την
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.
(2) Η κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη βασίζεται στα άρθρα 177 µέχρι 181 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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49. ∆εύτερον, µε την υποστήριξη των κρατών µελών, µεριµνά για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών στις
κοινοτικές δράσεις, (1) ιδίως στους τοµείς όπου οι κοινοτικές πολιτικές έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για τις
αναπτυσσόµενες χώρες, όπως οι πολιτικές για το εµπόριο, τη γεωργία, την αλιεία και τη µετανάστευση, και
προάγει ευρύτερα την αρχή αυτή. Με βάση τις εµπειρίες της, και την αποκλειστική αρµοδιότητα στο εµπόριο, η
Κοινότητα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παροχή στήριξης σε χώρες-εταίρους προκειµένου να ενσωµατώσουν το εµπόριο στις εθνικές αναπτυξιακές τους στρατηγικές και να υποστηρίξουν την περιφερειακή συνεργασία
όποτε αυτό είναι δυνατόν.
50. Τρίτον, προωθεί βέλτιστες αναπτυξιακές πρακτικές. Η Επιτροπή, µαζί µε τα κράτη µέλη, θα προωθήσει τη
συζήτηση στα πλαίσια της Ευρώπης σχετικά µε την ανάπτυξη και την προώθηση βέλτιστων αναπτυξιακών πρακτικών, όπως η άµεση δηµοσιονοµική στήριξη και η τοµεακή βοήθεια ανάλογα µε την περίπτωση, η αποδέσµευση
της βοήθειας, µια προσέγγιση που βασίζεται σε αποτελέσµατα και αποκέντρωση της υλοποίησης της βοήθειας. Με
την ενίσχυση των αναλυτικών της ικανοτήτων, έχει τη δυνατότητα να χρησιµεύει ως πνευµατικό κέντρο σε
ορισµένα αναπτυξιακά ζητήµατα.
51. Τέταρτον, διευκολύνει το συντονισµό και την εναρµόνιση. Η Επιτροπή θα διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην
υλοποίηση της ∆ήλωσης του Παρισιού για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας και θα είναι µια από τις κινητήριες δυνάµεις για την προώθηση της υλοποίησης των δεσµεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ στο Παρίσι για τα αποτελέσµατα της αυτεξουσιότητας, της ευθυγράµµισης, της εναρµόνισης καθώς και για την αµοιβαία ευθύνη. Η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί τα 3Σ — συντονισµός, συµπληρωµατικότητα και συνοχή — ως συµβολή
της ΕΕ στην ευρύτερη διεθνή ατζέντα για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Η Κοινότητα θα υποστηρίξει
επίσης την αύξηση του συντονισµού της αρωγής και της ετοιµότητας για την αντιµετώπιση καταστροφών, στο
πλαίσιο των υφισταµένων διεθνών συστηµάτων και µηχανισµών και του ηγετικού ρόλου των Ηνωµένων Εθνών για
την εξασφάλιση του διεθνούς συντονισµού.
52. Πέµπτον, είναι διοχετευτικός παράγων σε τοµείς όπου το µέγεθος και το κρίσιµο µέγεθος έχουν ιδιαίτερη
σηµασία.
53. Έκτον, η Κοινότητα θα προαγάγει τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη χρηστή διακυβέρνηση και
την τήρηση του διεθνούς δικαίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια και στην καταπολέµηση της διαφθοράς. Η πείρα της Επιτροπής στον τοµέα της προαγωγής της δηµοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
της εθνικής ανασυγκρότησης είναι θετική και θα αναπτυχθεί περαιτέρω.
54. Έβδοµον, µε την εφαρµογή της αρχής της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στο ρόλο της οποίας περιλαµβάνεται η διευκόλυνση του διαλόγου µε τοπικούς
οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, θα υποστηρίξει την Επιτροπή.
55. Επί πλέον, η Κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες ώστε να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση και να ενθαρρυνθεί η αλληλεγγύη Βορρά-Νότου. Εν προκειµένω, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των πολιτών της ΕΕ στον τοµέα της ανάπτυξης.

2. ∆ιαφοροποιηµένη προσέγγιση αναλόγως των συνθηκών και των αναγκών
2.1 ∆ιαφοροποιηµένη εφαρµογή της αναπτυξιακής συνεργασίας
56. Σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να περιληφθούν αναπτυξιακοί στόχοι, αρχές και
υλοποίηση δεσµεύσεων για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, (2). Σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες, η
Κοινότητα θα χρησιµοποιήσει τα αποτελεσµατικότερα µέσα και προσεγγίσεις για τη µείωση της φτώχειας και την
εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης.
57. Η υλοποίηση της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι αναγκαστικά ιδιαίτερη για κάθε χώρα ή
περιφέρεια, προσαρµοσµένη σε κάθε χώρα-εταίρο ή περιφέρεια-εταίρο, µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, στρατηγικές, προτεραιότητες και ενεργητικό της χώρας. Η διαφοροποίηση είναι απαραίτητη, δεδοµένης της ποικιλοµορφίας των εταίρων και των προκλήσεων.
(1) Στο σύνολο των 12 τοµέων που ορίζονται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, του Μαΐου 2005, και στη συνηµµένη
ανακοίνωση για τη ΣΑΠ.
(2) Στο πλαίσιο της ∆ήλωσης του Παρισιού, του Μαρτίου 2005.
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58. Οι αναπτυξιακοί στόχοι αποτελούν αυτοσκοπούς. Η αναπτυξιακή συνεργασία είναι ένα σηµαντικό στοιχείο
ενός ευρύτερου συνόλου εξωτερικών δράσεων, που είναι όλες τους σηµαντικές και θα πρέπει να είναι λογικά
συνεπείς, αλληλοϋποστηριζόµενες και να µην εξαρτώνται η µία από την άλλη. Τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα,
ανά περιφέρεια και ανά θέµα είναι τα προγραµµατικά εργαλεία της Επιτροπής τα οποία αφενός ορίζουν το φάσµα
των πολιτικών και αφετέρου εξασφαλίζουν τη συνοχή µεταξύ τους.
59. Η αναπτυξιακή βοήθεια µπορεί να παρασχεθεί µε διάφορους τρόπους που µπορεί να είναι συµπληρωµατικοί (βοήθεια για την υλοποίηση σχεδίων, στήριξη τοµεακών προγραµµάτων, στήριξη τοµεακού και γενικού προϋπολογισµού, ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια για την πρόληψη κρίσεων, στήριξη προς την κοινωνία των
πολιτών και µέσω αυτής, προσέγγιση των προδιαγραφών, των προτύπων και της νοµοθεσίας, κλπ), ανάλογα µε τον
τρόπο που θα είναι πιο αποτελεσµατικός για την κάθε χώρα.
60. Η εξάλειψη της φτώχειας είναι σηµαντική για τις χώρες-εταίρους µέσου εισοδήµατος καθώς και για τις
χώρες-εταίρους χαµηλού εισοδήµατος. Οι ΧΧΕ και οι ΛΑΧ αντιµετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις στην πορεία τους
για την επίτευξη των ΑΣΧ. Η υποστήριξη των ΧΧΕ θα βασισθεί στις στρατηγικές µείωσης της φτώχειας, µε τη
δέουσα προσοχή για τη διαθεσιµότητα βασικών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτές, την οικονοµική διαφοροποίηση, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βελτίωση της δηµοκρατικής διακυβέρνησης και των δηµοκρατικών
θεσµών.
61. Η υποστήριξη προς τις χώρες µέσου εισοδήµατος παραµένει, επίσης, σηµαντική για την επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Πολλές χώρες µέσου εισοδήµατος (ΧΜΕ) αντιµετωπίζουν το ίδιο είδος
δυσκολιών µε τις ΧΧΕ. Πολλοί από τους ανά τον κόσµο φτωχούς ζουν στις χώρες αυτές και πολλοί αντιµετωπίζουν κατάφορες ανισότητες και αδύναµη διακυβέρνηση, που απειλούν τη βιωσιµότητα του αναπτυξιακού τους
εγχειρήµατος. Ως εκ τούτου, η Κοινότητα εξακολουθεί να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια µε βάση στρατηγικές για
τη µείωση της φτώχειας ή ισοδύναµες στρατηγικές των χωρών. Πολλές ΧΜΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε
ζητήµατα πολιτικής, ασφάλειας και εµπορίου, καθότι παράγουν και προστατεύουν παγκόσµια δηµόσια αγαθά και
ενεργούν ως περιφερειακές άγκυρες. Ωστόσο, είναι, επίσης, ευάλωτες σε εσωτερικές και εξωτερικές αναταραχές, ή
αναλαµβάνουν δυνάµεις µετά από συγκρούσεις, ή πάσχουν από συγκρούσεις.
62. Η προενταξιακή πολιτική αποσκοπεί — εφ' όσον αφορά αναπτυσσόµενες χώρες- στο να στηρίξει την προοπτική της προσχώρησης των υποψηφίων και προσεχώς υποψηφίων χωρών, η δε Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
αποσκοπεί στην οικοδόµηση προνοµιακής εταιρικής σχέσης µε γειτονικές χώρες, φέρνοντάς τις πιο κοντά στην
Ένωση και παρέχοντάς τους συµφέροντα στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας καθώς και στήριξη για διάλογο,
µεταρρύθµιση και κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Οι πολιτικές αυτές εστιάζονται σαφώς στην ολοκλήρωση,
ωστόσο, περιλαµβάνουν συνήθως σηµαντικές αναπτυξιακές πτυχές. Οι στόχοι της µείωσης της φτώχειας και της
κοινωνικής ανάπτυξης θα συµβάλουν στην οικοδόµηση πλέον ευηµερουσών, δίκαιων και κατά συνέπεια σταθερότερων κοινωνιών σε κατά κύριο λόγο αναπτυσσόµενες χώρες. Τα µέσα που µπορούν να παράσχουν τεχνική και
χρηµατοδοτική βοήθεια για τη στήριξη των πολιτικών αυτών θα περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, βέλτιστες αναπτυξιακές πρακτικές για την προώθηση της αποτελεσµατικής διαχείρισης και εφαρµογής. Οι πολιτικές
που θα διέπουν το µέσο αυτό θα υλοποιηθούν µέσω ενός ευρύτερου πλαισίου, που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτονίας και στις προενταξιακές πολιτικές, και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ευρύτερων κοινοτικών εξωτερικών δράσεων.
63. Το προτεινόµενο νέο αρχιτεκτόνηµα µέσων µε γνώµονα την εκάστοτε πολιτική καθώς και οριζόντιων
µέσων (1) όσον αφορά την κοινοτική βοήθεια µπορεί να παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο ανταπόκρισης στις διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Εν προκειµένω, τα θεµατικά προγράµµατα είναι βοηθητικά, συµπληρωµατικά
και ορίζονται µε βάση την ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία τους έναντι των γεωγραφικών προγραµµάτων.
2.2 Στόχοι και διαφανή κριτήρια για την κατανοµή πόρων
64. Στα πλαίσια των παγκόσµιων γεωγραφικών και θεµατικών κατανοµών, η χρήση τυπικών, αντικειµενικών και
διαφανών κριτηρίων κατανοµής πόρων µε βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις θα κατευθύνει την κατανοµή πόρων
και την επανεξέταση της συνακόλουθης χρήσης τους. Παράλληλα µε τον ειδικό χαρακτήρα των διαφόρων προγραµµάτων, θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν χώρες που βρίσκονται σε
κατάσταση κρίσης, σε σύγκρουση ή οι οποίες είναι επιρρεπείς σε καταστροφές.
65. Στα κριτήρια που σχετίζονται µε τις ανάγκες συγκαταλέγονται ο πληθυσµός, το κατά κεφαλήν εισόδηµα
και ο βαθµός της φτώχειας, η κατανοµή του εισοδήµατος και το επίπεδο της κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ στα
κριτήρια που σχετίζονται µε τις επιδόσεις συγκαταλέγονται η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική πρόοδος, η
πρόοδος για την επίτευξη χρηστής διακυβέρνησης και η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της βοήθειας, και ιδίως ο
τρόπος µε τον οποίο µια χώρα χρησιµοποιεί πενιχρούς πόρους για την ανάπτυξη, και κατ' αρχάς τους δικούς της
πόρους.
(1) Η πρόταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο βασίζεται σε τρεις κανονισµούς µε γνώµονα την εκάστοτε
πολιτική και συγκεκριµένα την Ευρωπαϊκή Γειτονία και Σύµπραξη, τη Συνεργασία για την Ανάπτυξη και την Οικονοµική
Συνεργασία, και την Προενταξιακή Πολιτική καθώς και σε τρία οριζόντια µέσα: για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη σταθερότητα και τη µακρο-οικονοµική χρηµατοδοτική βοήθεια.
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66. Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να αντικατοπτρίζει µια κατανοµή πόρων στην οποία λαµβάνεται υπόψη ο
αντίκτυπος των πόρων αυτών στη µείωση της φτώχειας. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
κατάσταση των ΛΑΧ και άλλων ΧΧΕ, στα πλαίσια προσέγγισης η οποία συνυπολογίζει τις προσπάθειες της
κυβέρνησης των χωρών-εταίρων για τη µείωση της φτώχειας καθώς και τις επιδόσεις τους και τη δυνατότητα
απορρόφησης που διαθέτουν. Θα δοθεί προτεραιότητα στις ΛΑΧ και τις ΧΧΕ όσον αφορά τη συνολική κατανοµή
πόρων. Η Κοινότητα θα πρέπει να εξεύρει τρόπους για την εστίαση της προσοχής προς τις φτωχότερες χώρες, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην Αφρική. Θα δοθεί η δέουσα προσοχή στις ΧΜΕ και δη της κατώτερης βαθµίδας, πολλές εκ
των οποίων αντιµετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες µε τις ΧΧΕ.

3. Ανταπόκριση στις ανάγκες των χωρών-εταίρων
3.1 Η αρχή της συγκέντρωσης µε παράλληλη ευελιξία
67. Η αρχή της συγκέντρωσης θα καθοδηγήσει την Κοινότητα στον προγραµµατισµό της ανά χώρα και ανά
περιφέρεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Η
Κοινότητα θα εφαρµόσει την αρχή αυτή σε όλα τα ανά χώρα και ανά περιφέρεια προγράµµατά της. Αυτό σηµαίνει
ότι κατά τον προγραµµατισµό κοινοτικής βοήθειας θα επιλέγεται αυστηρά περιορισµένος αριθµός τοµέων δράσης
αντί να κατακερµατίζονται και να διασπαθίζονται οι προσπάθειες σε υπερβολικά πολλούς τοµείς. Η διαδικασία
επιλογής θα γίνεται σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας προκειµένου να τηρούνται οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται όσον αφορά τη σύµπραξη, την αυτεξουσιότητα και την ευθυγράµµιση.
68. Οι προτεραιότητες αυτές θα προσδιορίζονται µέσω διαφανούς και διεξοδικού διαλόγου µε τις χώρεςεταίρους µε βάση κοινή ανάλυση και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα µε άλλους
δωρητές, ιδίως δε µε τα κράτη µέλη. Ο προγραµµατισµός θα πρέπει να επιτρέπει ικανοποιητική ευελιξία ώστε να
παρέχεται επίσης η δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης σε απρόβλεπτες ανάγκες.
69. Η ατζέντα εναρµόνισης συνεπάγεται ότι οι χορηγοί πρέπει να συνεργασθούν για να υποστηρίξουν τις
γενικές και τις τοµεακές πολιτικές των χωρών-εταίρων. Η Κοινότητα θα υποστηρίξει τις χώρες-εταίρους όντας η
κινητήρια δύναµη κατά την προετοιµασία και το συντονισµό του πολυετούς προγραµµατισµού της στήριξης που
παρέχουν όλοι οι δωρητές στη χώρα. Αφετηρία για το εγχείρηµα αυτό θα είναι στρατηγικές µε γνώµονα την
επίτευξη των ΑΣΧ και τη µείωση της φτώχειας ή ισοδύναµες εθνικές στρατηγικές.

3.2 Τοµείς κοινοτικής δράσης
70. Ο ιδιαίτερος ρόλος και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κοινότητας καταδεικνύουν την ανάγκη ώστε η
συνεισφορά της Κοινότητας να επικεντρωθεί σε ορισµένους τοµείς, στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω την εµπειρογνωµοσύνη της και την ικανότητά της σε
αυτούς τους τοµείς. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της εµπειρογνωµοσύνης σε
επίπεδο χώρας, σύµφωνα µε τη διαδικασία αποσυγκέντρωσης και την αυτεξουσιότητα των χωρών εταίρων.
71. Ανταποκρινόµενη στις ανάγκες που εξέφρασαν οι χώρες εταίροι, η Κοινότητα θα επιδείξει ενεργό δραστηριότητα κυρίως στους ακόλουθους τοµείς, ορισµένοι εκ των οποίων θα θεωρηθούν συγκριτικό της πλεονέκτηµα:
Εµπόριο και περιφερειακή ολοκλήρωση
72. Η Κοινότητα θα επικουρεί τις αναπτυσσόµενες χώρες σχετικά µε το εµπόριο και την περιφερειακή ολοκλήρωση ενθαρρύνοντας τη δίκαιη και περιβαλλοντικώς βιώσιµη ανάπτυξη και την οµαλή και σταδιακή ενσωµάτωση
στην παγκόσµια οικονοµία, και συνδέοντάς την ανάπτυξη µε το εµπόριο και τη µείωση της φτώχειας ή µε
ισοδύναµες στρατηγικές. Οι προτεραιότητες στον τοµέα αυτόν είναι η ανάπτυξη θεσµών και ικανοτήτων για τον
σχεδιασµό και την αποτελεσµατική εφαρµογή υγιών εµπορικών πολιτικών και πολιτικών ολοκλήρωσης, καθώς
επίσης και η παροχή υποστήριξης στον ιδιωτικό τοµέα ώστε να επωφεληθεί από τις νέες εµπορικές δυνατότητες.
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73. Οι ειδικές δράσεις θα εξαρτηθούν σε µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας εταίρου. Για τις
φτωχότερες χώρες, και ιδίως τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ) και τις µικρού µεγέθους, τις περίκλειστες
και τις νησιωτικές χώρες, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προσφορά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τοµέα.
74. Οι φραγµοί στο εµπόριο είναι συνήθως µεγαλύτεροι µεταξύ αναπτυσσόµενων χωρών. Η περιφερειακή
ολοκλήρωση µπορεί να µειώσει τους φραγµούς αυτούς. Στην περίπτωση των χωρών ΑΚΕ, τούτο επίσης βοηθά
στην προετοιµασία συµφωνιών οικονοµικής εταιρικής σχέσης. Για πολλές χώρες, αλλά ειδικότερα γι' αυτές που
έχουν την ΕΕ ως κυριότερο εταίρο τους στο εµπόριο και στις επενδύσεις, θα είναι επωφελής η προσέγγιση της
νοµοθεσίας τους προς τη νοµοθεσία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Περιβάλλον και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων
75. Η Κοινότητα θα στηρίξει τις προσπάθειες και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των χωρών εταίρων να ενσωµατώσουν την περιβαλλοντική διάσταση στην ανάπτυξη, και θα βοηθήσει στην αύξηση της ικανότητάς τους να εφαρµόζουν πολυµερείς περιβαλλοντικές συµφωνίες. Η Κοινότητα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες για
τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βιώσιµη διαχείρισή τους, συµπεριλαµβανοµένου και ως πηγών εισοδήµατος, και ως µέσου για τη διατήρηση και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, των πηγών αγροτικού εισοδήµατος και των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Προς τον σκοπό αυτόν, θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει
εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές και θα συµµετάσχει και συνεισφέρει σε πρωτοβουλίες και οργανώσεις σε
ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο επίπεδο. Η µεγαλύτερη στήριξη της εφαρµογής της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για
τη Βιοποικιλότητα θα βοηθήσει ώστε να συγκρατηθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας και να προωθηθούν η
βιοασφάλεια και η βιώσιµη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Όσον αφορά τον έλεγχο της ερηµοποίησης και τη
βιώσιµη διαχείριση της γης, η Κοινότητα θα επικεντρωθεί στην εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για
την καταπολέµηση της απερήµωσης, µέσω της αποτελεσµατικής ενσωµάτωσης των ζητηµάτων βιώσιµης διαχείρισης της γης στις στρατηγικές των αναπτυσσόµενων χωρών. Όσον αφορά τη βιώσιµη διαχείριση των δασών, η
Κοινότητα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας και θα δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο (FLEGT).
76. Όσον αφορά την αλλαγή του κλίµατος, η Κοινότητα θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην εφαρµογή
του προγράµµατος δράσης της ΕΕ για την αλλαγή του κλίµατος στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε
στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η προσαρµογή στις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος θα
αποτελέσει το επίκεντρο της στήριξης της ΕΚ στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες και στα αναπτυσσόµενα µικρά
νησιωτικά κράτη. Επίσης θα επιδιώξει να προωθήσει τη βιώσιµη διαχείριση των χηµικών ουσιών και των αποβλήτων, λαµβάνοντας ιδίως υπ' όψη τη σχέση που έχουν µε τα θέµατα υγείας.

Υποδοµές, επικοινωνίες και µεταφορές
77. Η Κοινότητα θα προωθήσει µια βιώσιµη τοµεακή προσέγγιση των µεταφορών. Η προσέγγιση αυτή θα
βασίζεται στις αρχές της αυτεξουσιότητας της χώρας εταίρου και της ιεράρχησης προτεραιοτήτων µέσω της
µείωσης της φτώχειας ή ισοδύναµων στρατηγικών, της ικανοποίησης των αναγκών των χωρών εταίρων, της
επίτευξης ασφάλειας, προσβασιµότητας και αποτελεσµατικότητας στις µεταφορές και της ελαχιστοποίησης των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Εφαρµόζει µια στρατηγική για την παροχή µεταφορών που είναι βιώσιµη
από οικονοµικής, χρηµατοδοτικής, περιβαλλοντικής και θεσµικής πλευράς.
78. Η Κοινότητα θα ανταποκριθεί στα πλαίσια των διαθέσιµων κονδυλίων στην αυξανόµενη ζήτηση, ιδίως από
τις αφρικανικές χώρες, για αύξηση της εκ µέρους των δωρητών χρηµατοδότησης για υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών υποδοµών, προς υποστήριξη των προσπαθειών για εξάλειψη της φτώχειας. Η Κοινότητα
θα παράσχει στήριξη σε διάφορα επίπεδα. Το σηµείο αφετηρίας θα είναι το εθνικό επίπεδο, µε το µεγαλύτερο
µέρος της βοήθειας να διοχετεύεται µέσω των στρατηγικών των χωρών εταίρων, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη
δυνατή ισορροπία µεταξύ της πραγµατοποίησης επενδύσεων και της συντήρησης των υποδοµών. Σε επίπεδο
περιφέρειας και ηπείρου η Κοινότητα θα δροµολογήσει µια εταιρική σχέση για τις υποδοµές, η οποία θα συνεργάζεται µε άλλες περιφερειακές οικονοµικές κοινότητες και άλλους σηµαντικούς εταίρους, συµπεριλαµβανοµένου
του ιδιωτικού τοµέα. Οι συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα θα τυγχάνουν στήριξης.
79. Η Κοινότητα θα στηρίξει επίσης την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσµα. Επίσης θα αυξήσει τη στήριξή της προς την έρευνα που σχετίζεται
µε την ανάπτυξη.
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Νερό και ενέργεια
80. Το κοινοτικό πολιτικό πλαίσιο ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς ανεφοδιασµού σε πόσιµο νερό καλής ποιότητος, κατάλληλων υγειονοµικών συνθηκών και αποχέτευσης για όλους, και ιδίως για τα φτωχότερα στρώµατα της κοινωνίας, σύµφωνα µε τους ΑΣΧ και τους στόχους
που τέθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ. Επιπλέον, αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός πλαισίου για τη µακροχρόνια
προστασία όλων των υδάτινων πόρων ώστε να προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωση αυτών και να προωθηθεί η
βιώσιµη χρήση του ύδατος.
81. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το νερό συµβάλλει σε αυτούς τους πολιτικούς στόχους. Τα βασικά στοιχεία
αυτής της πρωτοβουλίας είναι τα εξής: η ενίσχυση της πολιτικής δέσµευσης για ανάληψη δράσης· η προβολή των
προβληµάτων σχετικά µε το νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής στο πλαίσιο των προσπαθειών για µείωση της
φτώχειας και βιώσιµη ανάπτυξη· η προώθηση καλύτερων µεθόδων διαχείρισης του νερού· η ενθάρρυνση της περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας για τα ζητήµατα διαχείρισης του νερού· η προσέλκυση πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων.
82. Ολόκληρα τµήµατα του πληθυσµού των αναπτυσσοµένων χωρών δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες και εξαρτώνται από αναποτελεσµατικά και δαπανηρά συστήµατα ανεφοδιασµού σε ενέργεια για
οικιακή χρήση. Η κοινοτική πολιτική αποσκοπεί, συνεπώς, κυρίως στην προώθηση ενός υγιούς θεσµικού και
χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και στην
εξεύρεση κεφαλαίων, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε σύγχρονες οικονοµικά προσιτές και βιώσιµες ενεργειακές
υπηρεσίες που να είναι αποτελεσµατικές και καθαρές (συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσιµων), µέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενέργεια και άλλων διεθνών και εθνικών πρωτοβουλιών. Θα καταβληθούν επίσης
προσπάθειες ώστε να υποστηριχθεί η στροφή στη σύγχρονη τεχνολογία σε τοµείς όπως η ενέργεια και οι µεταφορές.
Αγροτική ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασµός, γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια
83. Η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη έχουν καίρια σηµασία για τη µείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη.
Για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στους εν λόγω τοµείς, η Κοινότητα θα στηρίξει την εθνικώς αυτοτελή, συµµετοχική, αποκεντρωµένη και περιβαλλοντικώς βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη, µε στόχο τη συµµετοχή των αποδεκτών
της βοήθειας στον καθορισµό των επενδυτικών προτεραιοτήτων και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση
της δηµιουργίας πραγµατικών πόλων τοπικής ανάπτυξης, µε σεβασµό παράλληλα των δυνατοτήτων των οικοσυστηµάτων. Για να είναι τα αποτελέσµατα βιώσιµα µακροχρονίως, έχει καίρια σηµασία η προώθηση µιας συνεκτικής και αποτελεσµατικής πολιτικής για το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα.
84. Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την επισιτιστική ασφάλεια τόσο σε διεθνές όσο και σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας στρατηγικές προσεγγίσεις στις χώρες όπου χρονίζει η επισιτιστική
ανασφάλεια. Η προσοχή θα εστιάζεται στην πρόληψη, την ανάπτυξη µηχανισµών ασφαλείας, τη βελτίωση της
πρόσβασης στους πόρους, τη διατροφική ποιότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις
µεταβατικές καταστάσεις και στην αποτελεσµατικότητα της βοήθειας επείγουσας ανάγκης.
85. Σχετικά µε τη γεωργία, η Κοινότητα θα εστιάσει την προσοχή στην πρόσβαση στους πόρους (γη, νερό,
χρηµατοδότηση), στη βιώσιµη εντατικοποίηση της παραγωγής (εκεί όπου τούτο ενδείκνυται και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες), στην ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακές και διεθνείς αγορές και στη διαχείριση των
κινδύνων (στις χώρες που εξαρτώνται από βασικά προϊόντα). Για να επωφεληθούν οι αναπτυσσόµενες χώρες από
την τεχνολογική ανάπτυξη, η Κοινότητα θα υποστηρίξει τη γεωργική έρευνα σε παγκόσµιο επίπεδο.
∆ιακυβέρνηση, δηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα και στήριξη των οικονοµικών και θεσµικών
µεταρρυθµίσεων
86. Η πρόοδος στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον εκδηµοκρατισµό είναι βασικής σηµασίας για τη µείωση της φτώχειας και τη βιώσιµη ανάπτυξη (1). Όλοι οι άνθρωποι θα
πρέπει να απολαµβάνουν ανθρώπινα δικαιώµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διεθνείς συµφωνίες. Η
Κοινότητα θα προωθήσει στη βάση αυτή τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλους σε συνεργασία
τόσο µε κράτη όσο και µε µη κρατικούς παράγοντες στις χώρες εταίρους. Η Κοινότητα θα επιδιώξει ενεργά την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως αναπόσπαστου µέρους του συµµετοχικού διαλόγου για τη
διακυβέρνηση στο εσωτερικό κάθε χώρας. Η ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης απαιτεί µια ρεαλιστική
προσέγγιση που να βασίζεται στις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Η Κοινότητα θα προωθήσει ενεργά τον συµµετοχικό διάλογο εντός κάθε χώρας σχετικά µε τη διακυβέρνηση, σε τοµείς όπως η καταπολέµηση της διαφθοράς, η
µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος.
Τούτο είναι βασικής σηµασίας ώστε να καταρτιστούν µεταρρυθµιστικά προγράµµατα από τις ίδιες τις χώρες σε
ένα πλαίσιο απόδοσης ευθυνών και εντός ενός περιβάλλοντος υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των
δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.
(1) Η ανακοίνωση του 2003 για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη περιλαµβάνει τον ορισµό και την προσέγγιση της ΕΚ σχετικά
µε τη διακυβέρνηση.
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87. Με στόχο τη βελτίωση της νοµιµότητας και της υπευθυνότητας των µεταρρυθµίσεων από τις ίδιες τις
χώρες, η Κοινότητα θα προωθήσει ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής δέσµευσης για αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Επίσης,
στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, θα στηρίξει την αποκέντρωση και τις τοπικές αρχές και την ενίσχυση του
ρόλου των κοινοβουλίων, θα προωθήσει την ανθρώπινη ασφάλεια για τους φτωχούς και θα ενισχύσει τις εθνικές
διαδικασίες για την εξασφάλιση ελεύθερων, διαφανών και αδιάβλητων εκλογών. Η Κοινότητα θα προωθήσει τις
αρχές δηµοκρατικής διακυβέρνησης σε χρηµατοπιστωτικά, φορολογικά και δικαστικά ζητήµατα.
88. Όσον αφορά τη στήριξη των οικονοµικών και θεσµικών µεταρρυθµίσεων, περιλαµβανοµένων και αυτών
που εντάσσονται στις στρατηγικές για τη µείωση της φτώχειας, η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να διαδραµατίζει
πρωτεύοντα ρόλο, στο πλευρό των θεσµών του Bretton Woods, συνεχίζοντας τον διάλογο µε τις χώρες και
στηρίζοντας οικονοµικά τις κυβερνήσεις που αναλαµβάνουν σχετικά προγράµµατα. Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να δίδει ιδιαίτερη έµφαση στις επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη,
τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, την µακροοικονοµική σταθερότητα και τη µείωση της φτώχειας. Θα
βοηθήσει την οικειοποίηση των µεταρρυθµίσεων από τις ίδιες τις χώρες, θέτοντας στο επίκεντρο του διαλόγου την
παρουσίαση αποτελεσµάτων. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της βελτίωσης της διαχείρισης των δηµόσιων
οικονοµικών, θεµελιώδες στοιχείο για την καταπολέµηση της διαφθοράς, και θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα
των δαπανών.

Πρόληψη συγκρούσεων και ευάλωτα κράτη
89. Η Κοινότητα, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων των θεσµικών οργάνων της, θα αναπτύξει µια συνολική
προσέγγιση για την πρόληψη της αποδυνάµωσης κρατών, των συγκρούσεων, των φυσικών καταστροφών και
άλλου είδους κρίσεων. Στα πλαίσια αυτά, η Κοινότητα θα βοηθήσει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων και των
περιφερειακών οργανισµών να ενισχύσουν τα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης, τη δηµοκρατική διακυβέρνηση
και την ενίσχυση των θεσµών. Επίσης η Κοινότητα, σε στενή συνεργασία και συντονισµό µε τα υπάρχοντα όργανα
του Συµβουλίου, θα αναπτύξει την ικανότητά της να αντιλαµβάνεται τα πρώτα σηµάδια αποδυνάµωσης κάποιου
κράτους βελτιώνοντας την από κοινού ανάλυση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δύσκολων, ευάλωτων και
αποτυχηµένων κρατών σε συνεργασία µε άλλους δωρητές. Θα εφαρµόσει δε ενεργά τις αρχές του ΟΟΣΑ όσον
αφορά την ορθή διεθνή συµµετοχή για τα ευάλωτα κράτη σε όλα τα στάδια του προγραµµατισµού.
90. Σε περιπτώσεις δυσχερών εταιρικών σχέσεων, ευάλωτων ή αποτυχηµένων κρατών, οι άµεσες προτεραιότητες
της Κοινότητας θα συνίστανται στη χορήγηση βασικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση βασικών αναγκών, µέσω
της συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις των Ηνωµένων Εθνών. Η µακροπρόθεσµη
αντίληψη για τη συµµετοχή της Κοινότητας συνίσταται στην αύξηση της αυτεξουσιότητας και στη δηµιουργία
ηθικά νοµιµοποιηµένων, αποτελεσµατικών και ανθεκτικών κρατικών θεσµών καθώς µιας δραστήριας και οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, σε σύµπραξη µε την οικεία χώρα.
91. Η Κοινότητα θα συνεχίσει την ανάπτυξη συνολικών σχεδίων για τις χώρες όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
σύγκρουσης, και τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τις πολιτικές που ενδέχεται να αυξήσουν ή να µειώσουν τον
κίνδυνο σύγκρουσης.
92. Η Κοινότητα θα διατηρήσει τη στήριξη που παρέχει για την πρόληψη και την επιτυχή αντιµετώπιση των
συγκρούσεων και την εγκαθίδρυση της ειρήνης µε την καταπολέµηση των κύριων αιτιών των βίαιων συγκρούσεων,
ειδικότερα της φτώχειας, της υποβάθµισης, της εκµετάλλευσης και των ανισοτήτων στον τοµέα της κατανοµής και
της χρήσης γης και φυσικών πόρων, της αδύναµης διακυβέρνησης, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και της άνισης µεταχείρισης των φύλων. Θα προωθήσει επίσης το διάλογο, τη συµµετοχή και τη συµφιλίωση ώστε
να ευνοηθεί η ειρήνη και να προληφθούν οι εκρήξεις βίας.

Ανθρώπινη ανάπτυξη
93. Το κοινοτικό πλαίσιο πολιτικής για την ανθρώπινη ανάπτυξη στον τοµέα της υγείας, της παιδείας, του
πολιτισµού και της ισότητας των δύο φύλων αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σύµφωνα µε τους
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) µέσω δράσης σε παγκόσµιο επίπεδο και σε επίπεδο χώρας. Το
πλαίσιο αυτό θα διέπεται από τη βασική αρχή της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναµικό και της αξιοποίησης των
ανθρώπων, µε προώθηση της ισότητας των φύλων.
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94. Οι ΑΣΧ δεν µπορούν να επιτευχθούν χωρίς πρόοδο στην επίτευξη του στόχου της προώθησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο όπως περιλαµβάνονται στο Θεµατολόγιο
της ICPD (∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τον πληθυσµό και την ανάπτυξη) στο Κάιρο. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
καταστρεπτικές επιπτώσεις του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, θα
αναπτυχθεί ένας χάρτης πορείας για κοινές δράσεις της ΕΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης. Η
Κοινότητα θα υποστηρίξει την πλήρη εφαρµογή στρατηγικών για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωµάτων και θα συνδέσει την καταπολέµηση του HIV/AIDS µε την παροχή στήριξης για την
αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και δικαιώµατα. Η Κοινότητα θα αντιµετωπίσει επίσης την έκτακτη κρίση
στους ανθρώπινους πόρους ως προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, την ορθή χρηµατοδότηση του τοµέα της
υγείας και την ενίσχυση των υγειονοµικών συστηµάτων ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα στον τοµέα
της υγείας και ώστε να φάρµακα να καταστούν πιο προσιτά για τους φτωχούς.
95. Οι σχετικοί µε τους ΑΣΧ δείκτες επιδόσεων θα ενισχυθούν ώστε να γίνει καλύτερη σύνδεση της τοµεακής
και δηµοσιονοµικής στήριξης µε την πρόοδο προς τους ΑΣΧ και ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηµατοδότηση για την υγεία και την παιδεία.
96. Σκοπός της Κοινότητας είναι να συµβάλει στην «Εκπαίδευση για Όλους». Οι προτεραιότητες στην εκπαίδευση είναι η ποιοτική πρωτοβάθµια εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση και η αντιµετώπιση των ανισοτήτων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προαγωγή των δικαιωµάτων των κοριτσιών και στην ασφάλεια στο σχολείο. Θα
παρασχεθεί στήριξη στην ανάπτυξη και την εφαρµογή τοµεακών σχεδίων εθνικής εµβέλειας καθώς επίσης και η
συµµετοχή σε περιφερειακές και παγκοσµίου επιπέδου θεµατικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση.

Κοινωνική συνοχή και απασχόληση
97. Στο πλαίσιο της εξάλειψης της φτώχειας, η Κοινότητα αποσκοπεί στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού και στην καταπολέµηση των διακρίσεων εναντίον οποιασδήποτε πληθυσµιακής οµάδας. Θα προωθήσει
τον κοινωνικό διάλογο και την κοινωνική προστασία, ιδίως προκειµένου να αντιµετωπιστούν η ανισότητα µεταξύ
των δύο φύλων, τα δικαιώµατα των αυτοχθόνων πληθυσµών και η προστασία των παιδιών από την εµπορία
ανθρώπων, τις ένοπλες συγκρούσεις, τις χειρότερες µορφές παιδικής εργασίας και διακρίσεων, και οι συνθήκες για
τα άτοµα µε αναπηρίες.
98. Θα δοθεί στήριξη σε κοινωνικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές για την προώθηση της ισότητας. Οι δράσεις
προτεραιότητας θα περιλαµβάνουν µεταρρυθµίσεις της κοινωνικής ασφάλισης και δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις,
την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, την οικονοµική ανάπτυξη υπέρ των φτωχών και την απασχόληση.
99. Η απασχόληση αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής. Η
Κοινότητα θα προωθήσει τις επενδύσεις που συνεπάγονται θέσεις απασχόλησης και στηρίζουν την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θα προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία για όλους
σύµφωνα µε το πρόγραµµα δράσης της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ).
3.3. Ενισχυµένη προσέγγιση της ενσωµάτωσης
100. Ορισµένα θέµατα δεν απαιτούν µόνο την εφαρµογή ειδικών δράσεων και πολιτικών· απαιτούν επίσης µια
προσέγγιση της ενσωµάτωσης, διότι αφορούν και γενικές αρχές που εφαρµόζονται σε κάθε πρωτοβουλία και
χρειάζονται προσπάθεια σε πολλούς τοµείς.
101. Σε όλες τις δραστηριότητες, η Κοινότητα θα εφαρµόσει µια ενισχυµένη προσέγγιση για την ενσωµάτωση
των ακόλουθων οριζόντιων θεµάτων: προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ισότητα των δύο φύλων, δηµοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, δικαιώµατα των παιδιών και των αυτοχθόνων πληθυσµών, περιβαλλοντική βιωσιµότητα και καταπολέµηση του HIV/AIDS. Τα εν λόγω οριζόντια θέµατα αποτελούν τόσο στόχους όσο και
ζωτικούς παράγοντες για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της βιωσιµότητας της συνεργασίας.
102. Η Επιτροπή θα επανέλθει σ' αυτή την προσέγγιση χρησιµοποιώντας όλους τους πόρους που διαθέτει
κατά τρόπο συστηµατικό και στρατηγικό (1), και προπάντων θα εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της θα αναπτύξουν
την ικανότητα εφαρµογής αυτής της πολιτικής. Θα προχωρήσει σε εντατικότερο διάλογο µε τις χώρες εταίρους
για την προώθηση της ενσωµάτωσης αυτών των θεµάτων στις εθνικές πολιτικές και στις στρατηγικές για τη µείωση
της φτώχειας. Επίσης θα διευκολύνει τη δηµιουργία δικτύων παροχής εµπειρογνωµοσύνης και τεχνικής υποστήριξης.
(1) Στρατηγικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και αναλύσεις επιπτώσεων στον τοµέα της ισότητας ανδρών-γυναικών θα πραγµατοποιηθούν µε συστηµατικό τρόπο και στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών (συνεκτίµηση της περιβαλλοντικής διάστασης στον
προϋπολογισµό) και τοµεακών ενισχύσεων.
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∆ηµοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώµατα, δικαιώµατα των παιδιών και των
αυτοχθόνων πληθυσµών
103. Η δηµοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των παιδιών θα
προωθηθούν σε εταιρική σχέση µε όλες τις χώρες που λαµβάνουν κοινοτική αναπτυξιακή βοήθεια. Τα θέµατα
αυτά θα πρέπει να ενσωµατωθούν συστηµατικά στα αναπτυξιακά µέσα της Κοινότητας µέσω όλων των Εγγράφων
Στρατηγικής ανά Χώρα και ανά Περιφέρεια. Η βασική αρχή για τη εξασφάλιση των δικαιωµάτων των αυτοχθόνων
πληθυσµών στην αναπτυξιακή συνεργασία συνίσταται στη διασφάλιση της πλήρους συµµετοχής τους και στην
ελεύθερη συναίνεση των ενδιαφεροµένων κοινοτήτων αφού προηγηθεί ενηµέρωσή τους.
Ισότητα των φύλων
104. Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενεργός συµµετοχή και των δύο φύλων σε όλες τις πτυχές
της κοινωνικής προόδου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη µείωση της φτώχειας. Η πτυχή της ισότητας
των φύλων πρέπει να αντιµετωπιστεί σε στενή σύνδεση µε τη µείωση της φτώχειας, την κοινωνική και πολιτική
ανάπτυξη και την οικονοµική µεγέθυνση, και να ενσωµατωθεί σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η
ισότητα των φύλων θα προωθηθεί µέσω της υποστήριξης για ισότητα στα δικαιώµατα, στην πρόσβαση και τον
έλεγχο των πόρων και στην έκφραση πολιτικών και οικονοµικών απόψεων.
Περιβαλλοντική βιωσιµότητα
105. H Κοινότητα θα στηρίξει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων (κυβερνήσεων και κοινωνίας των πολιτών)
ώστε να ενσωµατώσουν την περιβαλλοντική διάσταση στην αναπτυξιακή διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών (1). Επίσης θα βοηθήσει ώστε να αυξήσουν την ικανότητά τους
να πράττουν τούτο. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να περιληφθεί στον ορισµό και την εφαρµογή όλων
των κοινοτικών πολιτικών, προκειµένου ιδίως να προωθηθεί η βιώσιµη ανάπτυξη.
HIV/AIDS
106. Σε όλες τις χώρες, ο αγώνας κατά του HIV/AIDS ορίζεται ως οριζόντια προσπάθεια που καλύπτει
πολλούς τοµείς και θεσµούς. Είναι αναγκαίο ο αγώνας κατά του HIV/AIDS να ενσωµατωθεί σε πολλές δραστηριότητες που δεν συνδέονται άµεσα µε το θέµα αυτό, καθώς και στα προγράµµατα εργασιών για ειδική τοµεακή
στήριξη.
3.4. Υποστήριξη συνολικών πρωτοβουλιών και χρηµατοδοτήσεων
107. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συµβάλλει σε συνολικές πρωτοβουλίες που να συνδέονται σαφώς µε τους
ΑΣΧ και µε παγκόσµια δηµόσια αγαθά. Οι συνολικές πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτήσεις αποτελούν ισχυρό µέσο
για την έναρξη νέων πολιτικών δράσεων ή για την ενίσχυση των υφισταµένων δράσεων στους τοµείς όπου αυτές
δεν είναι αρκετά αναπτυγµένες. Προορίζονται να κινητοποιήσουν τη δηµόσια προσοχή και θέληση ευκολότερα
από τα παραδοσιακά θεσµικά όργανα. Αυτός ο τρόπος βοήθειας θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένος µε τις
εθνικές στρατηγικές, να συµβάλλει στο διάλογο µε τις χώρες και να αποσκοπεί στην ένταξη των χρηµατοδοτήσεων
στον κύκλο του προϋπολογισµού τους.
108. Θα πρέπει να εκτιµηθεί για κάθε περίπτωση χωριστά η προστιθέµενη αξία των συνολικών πρωτοβουλιών
και χρηµατοδοτήσεων, έπειτα από διαβουλεύσεις της Επιτροπής µε τα κράτη µέλη, ενδεχοµένως δε και µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόβλεψη του προϋπολογισµού. Η Επιτροπή θα θέσει κριτήρια για να
αποφασίσει σχετικά µε τη συµµετοχή και τη συνεισφορά της Κοινότητας σε συνολικές χρηµατοδοτήσεις. Θα δώσει
προτεραιότητα στις αρχές που συµβάλλουν στην επίτευξη των ΑΣΧ και στην αύξηση της διαθεσιµότητας των
παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών.
3.5 Συνοχή αναπτυξιακών πολιτικών (ΣΑΠ)
109. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα ετοιµάσουν ένα κυλιόµενο πρόγραµµα εργασιών για την εφαρµογή των
συµπερασµάτων του Συµβουλίου του Μαΐου 2005 σχετικά µε τη ΣΑΠ. Το εν λόγω πρόγραµµα εργασιών θα
προτείνει προτεραιότητες δράσης, θα καθορίζει τους ρόλους και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου, των κρατών
µελών και της Επιτροπής και θα περιλαµβάνει ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράµµατα, ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι πολιτικές που δεν περιλαµβάνουν τη χορήγηση βοήθειας θα µπορούν να βοηθήσουν στις
αναπτυσσόµενες χώρες στην επίτευξη των ΑΣΧ. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τα υπάρχοντα µέσα της, ιδίως το µέσο
της για αξιολόγηση των επιπτώσεων καθώς και τις διαβουλεύσεις της µε τις αναπτυσσόµενες χώρες κατά τη
διάρκεια της διαµόρφωσης και της υλοποίησης των πολιτικών, και θα εξετάσει εν ανάγκη νέες πολιτικές προς
υποστήριξη της ενδυνάµωσης της ΣΑΠ.
(1) Κλίµα, βιοποικιλότητα, ερηµοποίηση, απορρίµµατα και χηµικά προϊόντα.
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110. Ανεξαρτήτως της προόδου που θα σηµειωθεί σε άλλες δεσµεύσεις ΣΑΠ, θα δοθεί επείγουσα προσοχή σε
δεσµεύεις και δράσεις µε αντικείµενο τη µετανάστευση. Εν προκειµένω, η Επιτροπή θα αποσκοπεί στην ένταξη των
θεµάτων µετανάστευσης και προσφύγων σε στρατηγικές ανά χώρα και ανά περιφέρεια και σε εταιρικές σχέσεις µε
ενδιαφερόµενες χώρες καθώς και στην προώθηση συνεργιών ανάµεσα στη µετανάστευση και την ανάπτυξη, ώστε η
µετανάστευση να καταστεί µια θετική δύναµη ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα στηρίξει τις αναπτυσσόµενες χώρες στις
πολιτικές τους για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων, καθώς επίσης και στις προσπάθειές τους για την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
µεταναστών.

4. Ποικιλία τρόπων εφαρµογής µε βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις
111. Η Κοινότητα διαθέτει πολλούς τρόπους εφαρµογής της αναπτυξιακής βοήθειας που της επιτρέπουν να
αντιµετωπίσει τις διάφορες ανάγκες της σε διαφορετικά πλαίσια. Οι δυνατότητες αυτές προσφέρονται σε όλα τα
γεωγραφικά και θεµατικά προγράµµατα και αντανακλούν µια πραγµατική κοινοτική προστιθέµενη αξία.
112. Η κοινοτική βοήθεια, ανεξαρτήτως του κατά πόσο πρόκειται για στήριξη σχεδίου, τοµεακού προγράµµατος, τοµέα ή για µέσο γενικής δηµοσιονοµικής στήριξης, θα πρέπει να παρέχει στήριξη στις στρατηγικές των
χωρών εταίρων για µείωση της φτώχειας ή σε ισοδύναµες στρατηγικές. Η επιλογή των τρόπων παροχής της
καταλληλότερης για κάθε χώρα κοινοτικής βοήθειας θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του κύκλου προγραµµατισµού, ο οποίος θα πρέπει να είναι όλο και περισσότερο ευθυγραµµισµένος στις διαδικασίες προετοιµασίας των
τοµεακών πολιτικών και εφαρµογής των εθνικών προϋπολογισµών.
113. Στις περιπτώσεις που οι συνθήκες το επιτρέπουν, o προτιµώµενος τρόπος ενίσχυσης των οικονοµικών και
δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων και εφαρµογής στρατηγικών µείωσης της φτώχειας θα είναι η δηµοσιονοµική
στήριξη για ειδικούς τοµείς ή για το γενικό πρόγραµµα δηµοσίων δαπανών. Τούτο θα επιτρέπει στις αποδέκτριες
χώρες να αντιµετωπίζουν τους αυξανόµενους προϋπολογισµούς λειτουργίας, να προωθούν την εναρµόνιση και
την ευθυγράµµιση µε τις εθνικές πολιτικές, να συµβάλλουν στη µείωση του κόστους των συναλλαγών και να
ενθαρρύνουν την προσέγγιση των προβληµάτων µε βάση τα αποτελέσµατα. Για τα προγράµµατα αυτά θα απαιτείται φυσιολογικά η υποστήριξη από τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, µε τους οποίους θα είναι
συντονισµένη η στήριξη εκ µέρους της Κοινότητας. Θα πρέπει να ορίζεται µε σαφήνεια η προστιθέµενη αξία της
συµπληρωµατικής συµβολής εκ µέρους της Κοινότητας, καθώς και οποιοσδήποτε πρόσθετος όρος. Οι ικανότητες
οικονοµικής διαχείρισης των χωρών που θα λάβουν τη βοήθεια θα ενισχυθούν και θα παρακολουθούνται στενά.
114. Κατά την παροχή άµεσης δηµοσιονοµικής στήριξης θα γίνονται σεβαστές οι συστάσεις που έχουν γίνει
στις κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ για τη δηµοσιονοµική στήριξη, ιδίως όσον αφορά
την ευθυγράµµιση, τον συντονισµό και τον καθορισµό προϋποθέσεων. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την παροχή
δηµοσιονοµικής στήριξης θα εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες εταίρους και θα ενισχύονται µε τον καθορισµό στοιχείων αξιολόγησης και την παρακολούθηση δεικτών ώστε να ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα αυτού του τρόπου
παροχής βοήθειας.
115. Η Κοινότητα θα χρησιµοποιεί συστηµατικά µια προσέγγιση επικεντρωµένη στα αποτελέσµατα και βασιζόµενη σε δείκτες επιδόσεων. Οι όροι παροχής της συνδροµής θα εξελιχθούν όλο και περισσότερο προς την έννοια
της «σύµβασης» µε βάση αµοιβαίες υποχρεώσεις που θα αποτελέσουν το αντικείµενο διαπραγµατεύσεων και θα
διαµορφωθούν ανάλογα µε τα αποτελέσµατα.
116. Η προσέγγιση µε βάση τη µικροχρηµατοδότηση αποτέλεσε µείζονος σηµασία καινοτοµία κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών. Η ανάπτυξή της θα συνεχιστεί, µε έµφαση στη δηµιουργία ικανοτήτων και οργανισµών µε σχετική πείρα.
117. Η µείωση του χρέους, που εξοµοιούται προς έµµεση δηµοσιονοµική στήριξη, που βαρύνεται µε περιορισµένο κόστος συναλλαγής και ευνοεί το συντονισµό και την εναρµόνιση των δωρητών θα µπορούσε να βοηθήσει
τις χώρες να καταστούν λιγότερο ευάλωτες απέναντι σε εξωτερικούς κραδασµούς.
118. Η κοινοτική βοήθεια θα εξακολουθήσει να παρέχεται ουσιαστικά υπό µορφή δωρεών, πράγµα που
ταιριάζει ιδίως στην κατάσταση των φτωχότερων χωρών µε µικρότερη δυνατότητα επιστροφής.
119. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η µεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων για τις αποδέκτριες χώρες, θα
πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ των προγραµµάτων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και εκείνων που χρηµατοδοτούνται από την
Κοινότητα. Η ΕΤΕπ διαδραµατίζει όλο και πιο σηµαντικό ρόλο για την εφαρµογή της κοινοτικής βοήθειας, µέσω
επενδύσεων στις ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες.
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120. Προκειµένου να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα της πολυµερούς βοήθειας, η Κοινότητα θα ενισχύσει
επίσης τη συνεργασία της µε τα Ηνωµένα Έθνη, τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και άλλους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς που αξιοποιούν καλύτερα αυτή τη συνεργασία.
121. Η Κοινότητα θα πραγµατοποιήσει πρόοδο στον καθορισµό σειράς κατευθυντηρίων γραµµών για παρεµβάσεις σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση ή που εξέρχονται από κρίση, εξασφαλίζοντας ότι προσαρµόζεται τόσο στις
διαδικασίες της για κατανοµή των πόρων όσο και στους τρόπους παρέµβασής της, έχοντας ως µέληµα να είναι σε
θέση να ανταποκρίνεται µε ταχύτητα και ευελιξία, µε ένα ευρύ φάσµα παρεµβάσεων.
5. Πρόοδος των διαχειριστικών µεταρρυθµίσεων
122. Το 2000, η Επιτροπή δροµολόγησε ένα πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων µε στόχο την επιτάχυνση της
υλοποίησης της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της χορηγούµενης βοήθειας.
Με το πρόγραµµα αυτό επετεύχθη: (i) καλύτερος προγραµµατισµός στα πλαίσια ενός συνεκτικού κύκλου
σχεδιασµού µε εστίαση της προσοχής στην εξάλειψη της φτώχειας· (ii) η δηµιουργία µιας ενιαίας οντότητας —
EuropeAid — υπεύθυνης για την υλοποίηση της βοήθειας· (iii) µια ολοκληρωµένη διαδικασία µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε 80 αντιπροσωπίες που είναι τώρα υπεύθυνες για τη διαχείριση της βοήθειας· (iv) η ενίσχυση των
ανθρώπινων πόρων για την επιτάχυνση της υλοποίησης· (v) η βελτίωση των µεθόδων εργασίας µέσω της εναρµόνισης και της απλοποίησης των διαδικασιών, της βελτίωσης των συστηµάτων πληροφοριών και της βελτίωσης της
κατάρτισης του προσωπικού· (vi) η βελτίωση της ποιότητας µέσω µιας διαδικασίας υποστήριξης της ποιότητας και
παρακολούθησης των διαφόρων σταδίων διαχείρισης του σχεδιασµού· και, τέλος, (vii) η επιτάχυνση της
υλοποίησης της βοήθειας.
123. Εξακολουθούν να χρειάζονται και να πραγµατοποιούνται βελτιώσεις. Στο εξωτερικό πεδίο, ο προγραµµατισµός του συντονισµού και της εναρµόνισης µε άλλους δωρητές θα έχουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στη
χορήγηση της βοήθειας. Στο εσωτερικό πεδίο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προβαίνει σε εξορθολογισµό των διαδικασιών, να ωθεί προς µεγαλύτερη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις αντιπροσωπίες, να αποσαφηνίζει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντιπροσωπιών και κεντρικής διοίκησης και να βελτιώνει τα συστήµατα πληροφόρησης. Στο
πλαίσιο αυτό, θα δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των σχεδίων και προγραµµάτων κατά την έναρξη
εφαρµογής τους, µέσω µιας ενισχυµένης διαδικασίας υποστήριξης της ποιότητας. Προς τούτο θα απαιτηθεί επίσης
µια σαφέστερη εστίαση σε περιορισµένο αριθµό τοµέων (και περιορισµένο αριθµό δραστηριοτήτων στα πλαίσια
των στοχοθετηµένων πεδίων) ανά χώρα εταίρο. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα πρέπει να γίνεται καλύτερη
χρήση των µέσων παρακολούθησης, και κατά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων θα πρέπει οι αξιολογήσεις να
οδηγούν σε σαφέστερη συνεισφορά στη διαδικασία του προγραµµατισµού και του προσδιορισµού των αναγκών.
6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση
∆ιδάγµατα από την αξιολόγηση της ∆ήλωσης Αναπτυξιακής Πολιτικής του 2000
124. Κατά την αξιολόγηση το 2000 της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των επιπτώσεών της στην κοινοτική βοήθεια επισηµάνθηκαν ορισµένα σηµαντικά διδάγµατα. Τούτο περιλάµβαναν την
ανάγκη να αντικατοπτρίζονται οι πρόσφατες διεθνείς δεσµεύσεις στον τοµέα της ανάπτυξης, όπως εκείνες που
έγιναν στις διασκέψεις των Ηνωµένων Εθνών, και οι πρόοδοι που σηµειώθηκαν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, όπως η δηµοσιονοµική στήριξη και η ∆ήλωση του Παρισιού. Για τη ∆ήλωση Αναπτυξιακής Πολιτικής
(∆ΑΠ) απαιτούνται επίσης υψηλότερα επίπεδα ευθύνης από όλα τα τµήµατα της Επιτροπής και η ευρεία αποδοχή
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει η ∆ΑΠ να εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα κοινοτικά αναπτυξιακά
προγράµµατα σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα διδάγµατα αυτά συνήχθησαν κατά την επίτευξη συµφωνίας
για τη νέα δήλωση και θα ληφθούν πλήρως υπ' όψη κατά τη µελλοντική υλοποίηση της βοήθειας της ΕΚ προς
όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Παρακολούθηση της µελλοντικής υλοποίησης
125. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει µια σειρά µετρήσιµων σκοπών και στόχων για την υλοποίηση αυτής
της πολιτικής και µε βάση αυτούς να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση της προόδου, στα πλαίσια της ετήσιας
έκθεσης για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
126. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες και οι αντιπροσωπίες της που διαχειρίζονται τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας της Κοινότητας θα χρησιµοποιούν αυτήν την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως βασικό στοιχείο αναφοράς για τους σκοπούς και τις αρχές της
Κοινότητας στην υλοποίηση κάθε αναπτυξιακής συνεργασίας.
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∆ήλωση του Συµβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα
πλαίσια του Συµβουλίου
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε κράτος µέλος θελήσει να επανεξεταστεί η δυνατότητα εφαρµογής της δήλωσης
αυτής σε κάθε χώρα, εν συνεχεία της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ τον
Απρίλιο του 2006, το Συµβούλιο θα επιληφθεί του ζητήµατος αυτού.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιµίες του ευρώ (1)
23 Φεβρουαρίου 2006
(2006/C 46/02)
1 ευρώ =
Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

7,4610

GBP

λίρα στερλίνα

0,68185

SEK

σουηδική κορόνα

9,4103

CAD

1,3718

ελβετικό φράγκο

καναδικό δολάριο

CHF

1,5587

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,2775

1,1957
139,88

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0460

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5747

CZK

τσεχική κορόνα

EEK

εσθονική κορόνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

LTL

λιθουανικό λίτας

79,32

28,405
15,6466
253,06

SIT

σλοβενικό τόλαρ

SKK

σλοβακική κορόνα

TRY

τουρκική λίρα

1,5765

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6120

239,50
37,320

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8060

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,9416

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 154,50

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

7,2626

CNY

κινεζικό γιουάν

9,6242

HRK

κροατικό κούνα

7,3120

3,4528

IDR

ινδονησιακή ρουπία
µαλαισιανό ρίγκιτ

4,442

11 078,16

LVL

λεττονικό λατ

0,6962

MYR

MTL

µαλτέζικη λίρα

0,4293

PHP

πέσο Φιλιππινών

61,734

PLN

πολωνικό ζλότι

3,7928

RUB

ρωσικό ρούβλι

33,7180

RON

ρουµανικό λέι

3,5065

THB

ταϊλανδικό µπατ

47,017

(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Σύνοψη των κοινοτικών αποφάσεων σχετικά µε τις άδειες κυκλοφορίας των φαρµάκων από τις 1.1.2006
έως τις 31.1.2006
[∆ηµοσίευση δυνάµει του άρθρου 13 ή του άρθρου 38 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1)]
(2006/C 46/03)
— Έκδοση άδειας κυκλοφορίας [Άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου]: Εγκρίνεται

Ηµεροµηνία
της
απόφασης

Ονοµασία
του
φαρµάκου

INN
(∆ιεθνής κοινή
ονοµασία)

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Αριθµός εγγραφής στο
κοινοτικό µητρώο

Φαρµακευτική
µορφή

ATC code
(Ανατοµικός
Θεραπευτικός
Χηµικός
Κωδικός)

Ηµεροµηνία
κοινοποίησης

J06BA02

23.1.2006

εκκρεµεί

23.1.2006

19.1.2006

Kiovig

Ανθρώπινη
φυσιολογική
ανοσοσφαιρίνη
(IVIg)

Baxter AG, Industriestraße 67,
A-1220 Vienna

EU/1/05/329/001-005 ∆ιάλυµα για
ενδοφλέβια
έγχυση

19.1.2006

Yttriga

Χλωριούχο
ύττρο (90Y)

AEA Technology QSA GmbH,
Gieselweg
1,
D-38110
Braunschweig

EU/1/05/322/001

19.1.2006

CUBICIN

δαπτοµυκίνη

Chiron Corporation Limited,
Symphony House, 7 Cowley
Business Park, High Street,
Cowley, UXBRIDGE, UB8
2AD, United Kingdom

EU/1/05/328/001-002 kόνις για την
παρασκευή
πυκνού
διαλύµατος προς
έγχυση

εκκρεµεί

23.1.2006

24.1.2006

Naglazyme

Ανασυνδυασµένη
ανθρώπινη Nακετυλογαλακτοζαµίνη 4-σουλφατάση
(galsulfase)

BioMarin Europe Limited, 29,
Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Ireland

EU/1/05/324/001

Πυκνό διάλυµα
για Παρασκευή
διαλύµατος προς
έγχυση

A16AB

26.1.2006

24.1.2006

Ionsys

Φαιντανύλη

Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30, B-2340
Beerse

EU/1/05/326/001

Σύστηµα διαδερµικής ιοντοφόρεσης

N02A B03

26.1.2006

24.1.2006

Exubera

Ανθρώπινη
ινσουλίνη

Aventis/Pfizer EEIG, Ramsgate
Road, Sandwich, Kent CT13
9NJ, United Kingdom

EU/1/05/327/001-017 Κόνις για
εισπνοή, σε
δόσεις

εκκρεµεί

26.1.2006

31.1.2006

Macugen

pegaptanib
sodium

Pfizer Limited, Sandwich, Kent
CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/05/325/001

S01XA17

2.2.2006

Πρόδροµο
διάλυµα ραδιοφαρµάκου

Ενέσιµο διάλυµα

— Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας [Άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου]: Εγκρίνεται
Ηµεροµηνία της
απόφασης

Ονοµασία του
φαρµάκου

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Αριθµός εγγραφής στο κοινοτικό
µητρώο

Ηµεροµηνία
κοινοποίησης

9.1.2006

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926
Frankfurt am Main

EU/1/99/118/001-010

11.1.2006

9.1.2006

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge
Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UD8
1DH, United Kingdom

EU/1/97/049/001-033

11.1.2006

(1) ΕΕ L 136 της 30ής Απριλίου 2004, σ. 1.

C 46/22
Ηµεροµηνία της
απόφασης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Ονοµασία του
φαρµάκου

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

24.2.2006
Αριθµός εγγραφής στο κοινοτικό
µητρώο

Ηµεροµηνία
κοινοποίησης

9.1.2006

Aprovel

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC, 174,
avenue de France, F-75013 Paris

EU/1/97/046/001-033

11.1.2006

9.1.2006

Rapamune

Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South,
Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United
Kingdom

EU/1/01/171/001-012

11.1.2006

9.1.2006

Aerius

Schering Plough Europe, Rue de Stalle 73,
B-1180 Bruxelles — Stallestraat 73, B-1180
Brussel

EU/1/00/160/001-034

11.1.2006

9.1.2006

Azomyr

Schering Plough Europe, Rue de Stalle 73,
B-1180 Bruxelles — Stallestraat 73, B-1180
Brussel

EU/1/00/157/001-034

11.1.2006

9.1.2006

Neoclarityn

Schering Plough Europe, Rue de Stalle 73,
B-1180 Bruxelles — Stallestraat 73, B-1180
Brussel

EU/1/00/161/001-034

11.1.2006

13.1.2006

Bondronat

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road,
Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY,
United Kingdom

EU/1/96/012/009-010

17.1.2006

13.1.2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA
Houten, Nederland

EU/1/96/007/001-008
EU/1/96/007/010-030

17.1.2006

13.1.2006

PritorPlus

Glaxo Group Ltd, Greenford Road, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/02/215/001-010

17.1.2006

13.1.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom

EU/1/96/027/001
EU/1/96/027/003-005

17.1.2006

13.1.2006

Zonegran

Eisai Limited, 3, Shortlands, London W6 8EE,
United Kingdom

EU/1/04/307/001-010

17.1.2006

19.1.2006

Aldurazyme

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, Naarden
1411 DD, Nederland

EU/1/03/253/001-003

23.1.2006

19.1.2006

Rebif

Serono Europe Ltd, 56, Marsh Wall, London E14
9TP, United Kingdom

EU/1/98/063/007

24.1.2006

19.1.2006

Velcade

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg
30, B-2340 Beerse

EU/1/04/274/001

23.1.2006

19.1.2006

Ceprotin

Baxter AG, Industriestraße 67, A-1220 Vienna

EU/1/01/190/001-002

23.1.2006

20.1.2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent
ME11 5EL, United Kingdom

EU/1/03/256/001-006

24.1.2006

20.1.2006

Tamiflu

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road,
Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY,
United Kingdom

EU/1/02/222/001-002

24.1.2006

20.1.2006

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge
Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UD8
1DH, United Kingdom

EU/1/98/070/001a-b,
002a-b, 003a-b, 004a-b

24.1.2006

20.1.2006

Plavix

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC, 174,
avenue de France, F-75013 Paris

EU/1/98/069/001a-b,
002a-b, 003a-b, 004a-b

24.1.2006

20.1.2006

Azomyr

Schering Plough Europe, Rue de Stalle 73,
B-1180 Bruxelles — Stallestraat 73, B-1180
Brussel

EU/1/00/157/022-034

24.1.2006

20.1.2006

Aerius

Schering Plough Europe, Rue de Stalle 73,
B-1180 Bruxelles — Stallestraat 73, B-1180
Brussel

EU/1/00/160/022-034

24.1.2006
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Ηµεροµηνία
κοινοποίησης

20.1.2006

Neoclarityn

Schering Plough Europe, Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles — Stallestraat 73, B-1180
Brussel

EU/1/00/161/022-034

24.1.2006

24.1.2006

Luveris

Serono Europe Limited, 56, Marsh Wall, London
E14 9TP, United Kingdom

EU/1/00/155/001-006

26.1.2006

24.1.2006

Taxotere

Aventis Pharma S.A., 20, avenue Raymond Aron,
F-92165 Antony Cedex

EU/1/95/002/001-002

26.1.2006

24.1.2006

Infanrix Penta

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de l'Institut
89, B-1330 Rixensart

EU/1/00/153/001-010

26.1.2006

24.1.2006

Infanrix Hexa

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de l'Institut
89, B-1330 Rixensart

EU/1/00/152/001-018

26.1.2006

25.1.2006

AZILECT

Teva Pharma GmbH, Kandelstraße 10, D-79199
Kirchzarten

EU/1/04/304/001-007

30.1.2006

25.1.2006

Tamiflu

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road,
Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY,
United Kingdom

EU/1/02/222/001-002

27.1.2006

25.1.2006

Dynastat

Pharmacia Europe EEIG, Sandwich, Kent, CT13
9NJ, United-Kingdom

EU/1/02/209/001-008

30.1.2006

25.1.2006

Invanz

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road,
Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United
Kingdom

EU/1/02/216/001-002

27.1.2006

25.1.2006

REYATAZ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, 141-149
Staines Road, Hounslow TW3 3JA, United
Kingdom

EU/1/03/267/001-007

27.1.2006

26.1.2006

PEGASYS

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire
Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United
Kingdom

EU/1/02/221/001-010

30.1.2006

30.1.2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

1.2.2006

30.1.2006

Alimta

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA
Houten, Nederland

EU/1/04/290/001

1.2.2006

30.1.2006

Ferriprox

Apotex Europe Ltd, Rowan House, 41 London
Street, Reading, Berkshire, RG1 4PS, United
Kingdom

EU/1/99/108/001

6.2.2006

30.1.2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent
ME11 5EL, United Kingdom

EU/1/03/257/001-006

1.2.2006

31.1.2006

NeoSpect

Amersham Health AS, Nycoveien 1-2, P.O. Box
4220 Nydalen, N-0401 Oslo

EU/1/00/154/001-002

2.2.2006

31.1.2006

Betaferon

Schering AG Pharma, D-13342 Berlin

EU/1/95/003/003-004

2.2.2006

31.1.2006

Simulect

Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road,
Horsham, West Sussex RH12 5AB, United
Kingdom

EU/1/98/084/001-002

2.2.2006

31.1.2006

Ovitrelle

Serono Europe Limited, 56, Marsh Wall, London
E14 9TP, United Kingdom

EU/1/00/165/001-007

7.2.2006

31.1.2006

Vfend

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United
Kingdom

EU/1/02/212/001-026

2.2.2006
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24.2.2006

— Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας [Άρθρο 38 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου]: Εγκρίνεται
Ηµεροµηνία της
απόφασης

Ονοµασία του
φαρµάκου

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Αριθµός εγγραφής στο κοινοτικό
µητρώο

Ηµεροµηνία
κοινοποίησης

19.1.2006

Zubrin

Schering-Plough Limited, Schering-Plough House,
Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire,
AL7 1TW, United Kingdom

EU/2/00/028/002-008

23.1.2006

20.1.2006

Nobivac Bb

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat
35, PO Box 31, 5830 AA Boxmeer, Nederland

EU/1/00/161/001

24.1.2006

20.1.2006

Purevax FeLV

Merial, 29, Avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon

EU/2/00/019/001-003
EU/2/00/019/005-007

24.1.2006

25.1.2006

METACAM

Boehringer
Ingelheim
Vetmedica
D-55216 Ingelheim am Rhein

GmbH,

EU/2/97/004/007-008
EU/2/97/004/014-015

27.1.2006

25.1.2006

Clomicalm

Novartis Tiergesundheit GmbH, Zielstattstrasse
40, D-81379 München

EU/2/98/007/001-003

27.1.2006

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να προµηθευτούν τη δηµόσια έκθεση αξιολόγησης των εν λόγω φαρµάκων και των σχετικών αποφάσεων
µπορούν να απευθυνθούν στην εξής διεύθυνση:
The European Medicines Agency
7, Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom

24.2.2006
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C 46/25

Σύνοψη των κοινοτικών αποφάσεων σχετικά µε τις άδειες κυκλοφορίας των φαρµάκων από τις 1.1.2006
έως τις 31.1.2006
[Αποφάσεις δυνάµει του άρθρου 34 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ (1) ή του άρθρου 38 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (2)]
(2006/C 46/04)
— Έκδοση, διατήρηση ή τροποποίηση εθνικής άδειας κυκλοφορίας
Ηµεροµηνία της
απόφασης

Ονοµασία(-ες)
του φαρµάκου

Κάτοχος(-οι) της άδειας κυκλοφορίας

Σχετικό κράτος µέλος

Ηµεροµηνία
κοινοποίησης

9.1.2006

Actilyse

Βλ. παράρτηµα I

Βλ. παράρτηµα I

10.1.2006

24.1.2006

Ionsys

Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse

Η
παρούσα
απόφαση
απευθύνεται στα κράτη µέλη

25.1.2006

24.1.2006

Exubera

Aventis/Pfizer EEIG, Ramsgate
Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,
United Kingdom

Η
παρούσα
απόφαση
απευθύνεται στα κράτη µέλη

25.1.2006

31.1.2006

Macugen

Pfizer Limited, Sandwich, Kent
CT13 9NJ, United Kingdom

Η
παρούσα
απόφαση
απευθύνεται στα κράτη µέλη

1.2.2006

(1) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
(2) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1.

C 46/26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο∆Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Επινοηθείσα ονοµασία

Περιεκτικότητα

Φαρµακοτεχνική µορφή

Οδός χορήγησης

Περιεχόµενο
(συγκέντρωση)

Actilyse

20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Βέλγιο

n.v. Boehringer Ingelheim s.a.

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Κύπρος

Cyprus Pharm. Organization Ltd.

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

∆ανία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Εσθονία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

Φινλανδία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Γαλλία

Boehringer Ingelheim, France

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Γερµανία

Boehringer Ingelheim Pharma KG

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Hellas AE

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Ουγγαρία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

Ιρλανδία

Boehringer Ingelheim Ltd, Royaume-Uni

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml
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Κράτος µέλος

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Επινοηθείσα ονοµασία

Περιεκτικότητα

Φαρµακοτεχνική µορφή

Οδός χορήγησης

Περιεχόµενο
(συγκέντρωση)

Boehringer Ingelheim Italia spa

Actilyse

20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Λεττονία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

Λιθουανία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

Λουξεµβούργο

n.v. Boehringer Ingelheim s.a., Belgique

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Μάλτα

Boehringer Ingelheim Ltd., Royaume-Uni

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Ολλανδία

Boehringer Ingelheim b.v.

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Πολωνία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

Πορτογαλία

Boehringer Ingelheim, Lda

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Σλοβακία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Σλοβενία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml

Ισπανία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Σουηδία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Ηνωµένο Βασίλειο

Boehringer Ingelheim Ltd.

Actilyse

10, 20, 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Ισλανδία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml ή 2 mg/ml

Νορβηγία

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20 50 mg

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα
και προς έγχυση

Ενδοφλέβια χρήση

1 mg/ml
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Κράτος µέλος
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∆ηµοσίευση των αποφάσεων των κρατών µελών για τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών εκµετάλλευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου περί της
εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων (1) (2)
(2006/C 46/05)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον EOX)
ΙΣΠΑΝΙΑ

Αλλαγή ονόµατος του κατόχου αδείας
Κατηγορία Α: Άδειες εκµετάλλευσης χορηγηθείσες στους µεταφορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια που
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 σηµείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92
Νέο όνοµα

IBERTRANS AÉREA, S. L. — COMPAÑÍA
AÉREA DE NAVEGACIÓN ALAIRE, S. L.

∆ιεύθυνση του αεροµεταφορέα

Calle Cinco Norte
Parcela 1.4.B4
Aeropuerto Madrid-Barajas
E-28042 Madrid

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(2) Κοινοποιηµένες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις 31.8.2005.

Επιτρέπεται η µεταφορά

επιβατών, ταχυδροµείου,
εµπορευµάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

20.12.2005

24.2.2006
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Παράταση και τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν επιβληθεί σε τακτικές
αεροπορικές γραµµές στο εσωτερικό της Ελλάδας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του
Συµβουλίου
(2006/C 46/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει και να αναθεωρήσει εν µέρει από 1η Απριλίου 2006 τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραµµές στο εσωτερικό της Ελλάδας, που
έχουν επιβληθεί δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (EOK) αριθ. 2408/92 του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου του 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών, και έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων C 164 της 10ης Ιουλίου 2002.
2. Οι τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
Α) Όσον αφορά την ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και τις ελάχιστες προσφερόµενες θέσεις εβδοµαδιαίως
στις παρακάτω γραµµές:
— Αθήνα — Κάρπαθος
— Αθήνα — Σητεία
— Θεσσαλονίκη — Κέρκυρα
Αθήνα — Κάρπαθος
Τρεις πτήσεις µε επιστροφή εβδοµαδιαίως, µε ένα σύνολο 150 προσφεροµένων θέσεων εβδοµαδιαίως ανά
κατεύθυνση, κατά τη χειµερινή περίοδο.
Επτά πτήσεις µε επιστροφή εβδοµαδιαίως, µε ένα σύνολο 350 προσφεροµένων θέσεων εβδοµαδιαίως ανά
κατεύθυνση, κατά τη θερινή περίοδο.
Αθήνα — Σητεία
Τρείς πτήσεις µε επιστροφή εβδοµαδιαίως, µε ένα σύνολο 90 προσφεροµένων θέσεων εβδοµαδιαίως ανά
κατεύθυνση, κατά τη χειµερινή περίοδο.
Τέσσερις πτήσεις µε επιστροφή εβδοµαδιαίως, µε ένα σύνολο 120 προσφεροµένων θέσεων εβδοµαδιαίως
ανά κατεύθυνση κατά τη θερινή περίοδο.
Θεσσαλονίκη — Κέρκυρα
Τρείς πτήσεις µε επιστροφή εβδοµαδιαίως, µε ένα σύνολο 180 προσφεροµένων θέσεων εβδοµαδιαίως ανά
κατεύθυνση κατά τη χειµερινή περίοδο.
Τέσσερις πτήσεις µε επιστροφή εβδοµαδιαίως, µε ένα σύνολο 240 προσφεροµένων θέσεων εβδοµαδιαίως
ανά κατεύθυνση κατά τη θερινή περίοδο.
Β) Όσον αφορά τους ναύλους:
Η τιµή αναφοράς απλής διαδροµής οικονοµικής θέσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναγράφονται κατωτέρω:
— µεταξύ Αθήνας — Κυθήρων:

40 Ευρώ

— µεταξύ Αθήνας — Νάξου:

54 Ευρώ

— µεταξύ Αθήνας — Πάρου:

53 Ευρώ

— µεταξύ Αθήνας — Καρπάθου:

64 Ευρώ

— µεταξύ Αθήνας — Σητείας:

62 Ευρώ

— µεταξύ Αθήνας — Σκιάθου:

45 Ευρώ

— µεταξύ Θεσσαλονίκης — Κέρκυρας:

60 Ευρώ

— µεταξύ Ρόδου — Κώ:

38 Ευρώ

— µεταξύ Ρόδου — Αστυπάλαιας:

44 Ευρώ

— µεταξύ Ρόδου — Λέρου:

44 Ευρώ

C 46/29
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— µεταξύ Κώ — Αστυπάλαιας:

44 Ευρώ

— µεταξύ Κώ — Λέρου:

38 Ευρώ

— µεταξύ Αστυπάλαιας — Λέρου:

38 Ευρώ

— µεταξύ Κέρκυρας — Ακτίου:

33 Ευρώ

— µεταξύ Κέρκυρας — Κεφαλονιάς:

33 Ευρώ

— µεταξύ Κέρκυρας — Ζακύνθου:

44 Ευρώ

— µεταξύ Ακτίου — Κεφαλονιάς:

28 Ευρώ

— µεταξύ Ακτίου — Ζακύνθου:

33 Ευρώ

— µεταξύ Κεφαλονιάς — Ζακύνθου:

26 Ευρώ

3. Χρήσιµες πληροφορίες:
Επισηµαίνεται ότι εάν κανένας αεροµεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει µέχρι την 1η Μαρτίου 2006 στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, ∆ιεύθυνση Αεροπορικής Εκµετάλλευσης, την πρόθεσή του εκτέλεσης από 1η Απριλίου
2006 τακτικών πτήσεων σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές και χωρίς οικονοµικό αντιστάθµισµα,
η Ελλάδα έχει αποφασίσει, στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στην περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου
4 του κανονισµού ΕΟΚ αριθ. 2408/92, να περιορίσει για τρία χρόνια την πρόσβαση σε ένα µόνον αεροµεταφορέα για κάθε µια ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές και να χορηγήσει, κατόπιν πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, το δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτών των γραµµών από 1ης Απριλίου 2006.
Οι παρούσες υποχρεώσεις όσον αφορά τις τρείς προαναφερθείσες γραµµές και τους ναύλους αντικαθιστούν τις
προβλεπόµενες στην επιβολή υποχρεώσεων που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων C 239 της 25ης Αυγούστου 2001.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, όπως αυτές είχαν δηµοσιευτεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 239 της 25ης Αυγούστου 2001.

24.2.2006
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Κοινοποίηση αίτησης για άδεια έρευνας για γεωθερµικούς πόρους
(2006/C 46/07)
Η επιχείρηση Geotermica s.r.l., µε έδρα S. Cataldo (CL), Viale della Rinascita no6, C.F. 02349731204, υπέβαλε
στις 22 Ιουνίου 2005, στην αρµόδια για την παραχώρηση µεταλλευτικών δικαιωµάτων στην Περιφέρεια Σικελίας
αρχή Assessore per l'Industria (Επιθεώρηση βιοµηχανίας), µε έδρα Via Ugo La Malfa n. 87/89, c.a.p. 90146
Παλέρµο, αίτηση χορήγησης άδειας, µε βάση τον νόµο της περιφέρειας της Σικελίας (L.R.S.) αριθ. 14 της
3.7.2000 περί µεταφοράς και εφαρµογής της οδηγίας 94/22/ΕΚ, για τη διενέργεια έρευνας για γεωθερµικούς
πόρους στην τοποθεσία Piana di Serraglio και τις γειτονικές περιοχές, στο νότιο µέρος της νήσου Pantelleria,
∆ήµος της επαρχίας Trapani, σε έκταση εµβαδού 6 495 126 τ.µ.
Η περίµετρος της περιοχής την οποία αφορά η αίτηση καθορίζεται από την χάραξη συνεχούς γραµµής µεταξύ των
σηµείων A, B, C, D, E οριζόµενων ως εξής:
A) Βορειοανατολική γωνία Casa Valenza — 75 µ. πάνω από την παραλιακή οδό, σε υψόµετρο 116 µ. πάνω από
τη θάλασσα (ΥΠΘ).·
B) Ανατολική γωνία Casa Bonomo νοτίως C.da Kahassa, σε ΥΠΘ 165 µ.·
C) Νότια γωνία µη καθοριζόµενου παραδοσιακού κτίσµατος (Dammuso) σε υψόµετρο 516 µ., 780 µ. βορειοδυτικά Casa Pinedo·
D) ∆υτική γωνία Casa Rizzo, νοτίως της εσωτερικής περιµετρικής οδού, σε ΥΠΘ 250 µ.·
E) Βορειοδυτική γωνία Casa Valenza — 370 µ. ανατολικώς Cuddie Patite, σε ΥΠΘ 370 µ.
Γεωγραφικές συντεταγµένες
Σηµείο

Βόρειο γεωγρ. πλάτος

Ανατολικό γεωγρ. µήκος (M. Mario)

A

36° 45′ 08,43″

11° 58′ 58,34″

B

36° 45′ 53,84″

11° 59′ 00,83″

C

36° 46′ 33,57″

12° 00′ 29,12″

D

36° 46′ 18,97″

12° 01′ 25,59″

E

36° 45′ 36,00″

12° 01′ 41,25″

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας έρευνασ στην εν λόγω περιοχή εντός 90
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης· δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που θα παραληφθούν µετά την ανωτέρω προθεσµία. Το διάταγµα
χορήγησης της άδειας έρευνας θα εκδοθεί εντός έξι µηνών από την προθεσµία υποβολής αιτήσεων από ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/22/ΕΚ, γνωστοποιείται εξάλλου ότι
τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής έχουν ήδη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 396 της 19ης ∆εκεµβρίου 1998 παραπέµποντας στις διατάξεις του
νοµοθετικού διατάγµατος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας αριθ. 625 της 25ης Νοεµβρίου 1996 (το οποίο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας — Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
αριθ. 293 της 14ης ∆εκεµβρίου 1996) περί µεταφοράς και εφαρµογής της ανωτέρω οδηγίας στο ιταλικό εθνικό
δίκαιο, αποσαφηνίστηκαν δε µε τον προαναφερόµενο νόµο της Περιφέρειας Σικελίας αριθ. 14 της 3.7.2000 (που
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Περιφέρειας Σικελίας αριθ. 32 της 7.7.2000).
Οι όροι και οι απαιτήσεις όσον αφορά την άσκηση ή την παύση της δραστηριότητας καθορίζονται στον προαναφερόµενο νόµο αριθ. 14 της Περιφέρειας Σικελίας της 3.7.2000 και στην τυπική συγγραφή υποχρεώσεων (Disciplinare Tipo) που εκδόθηκε µε τις αποφάσεις αριθ. 91 της 30.10.2003 και αριθ. 88 της 20.10.2004 της Assessore per l'Industria, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Περιφέρειας Σικελίας, αντιστοίχως,
αριθ. 49 µέρος Ι της 14.11.2003 και αριθ.46 µέρος Ι της 5.11.2004.
Τα σχετικά µε την αίτηση έγγραφα είναι κατατεθειµένα στο Περιφερειακό Γραφείο Υδρογονανθράκων και
Γεωθερµίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ορυχείων, Via C. Camilliani n. 87 c.a.p. 90145 Παλέρµο, στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων που επιθυµούν να λάβουν γνώση.
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Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.4103 — EnBW/SWD)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2006/C 46/08)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 17 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση EnBW
Energie Baden-Württemberg AG («EnBW», Γερµανία) αποκτά µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού του Συµβουλίου έλεγχο της επιχείρησης Stadtwerke Düsseldorf AG («SWD»,
Γερµανία) µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την EnBW: παροχή ενέργειας και νερού, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς και κατασκευή και διανοµή
των αντίστοιχων τεχνικών εξοπλισµών και εγκαταστάσεων και παροχή των σχετικών υπηρεσιών,
— για την SWD: παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο, αστική θέρµανση και παροχή νερού,
διάθεση και διαχείριση αποβλήτων, καθαριότητα πόλης.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (2)
σηµειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.4103 — EnBW/SWD. Οι παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν
στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γ∆ Ανταγωνισµού
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό του πίνακα κοινοτικών αποφάσεων σε θέµατα εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά φαρµάκων, από 20
Νοεµβρίου 2005 έως 30 Νοεµβρίου 2005
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 334 της 30ής ∆εκεµβρίου 2005)
(2006/C 46/09)
Στη σελίδα 45:
η διατύπωση

«Pfizer Ltd.»

αντικαθίσταται από

«Pharmacia Ltd.»
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