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Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη 1 υπογραμμίζει τους δεσμούς μεταξύ της
αναπτυξιακής πολιτικής και άλλων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της μεταναστευτικής.
Ο ιστότοπος EU Aid Explorer 2 παρέχει στοιχεία σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή
βοήθεια (ΕΑΒ) της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η ΕΕ εκταμίευσε συνολικά 71,4 δισ. EUR
ακαθάριστης ΕΑΒ κατά την περίοδο 2014-2019, ήτοι 11,9 δισ. EUR ετησίως κατά μέσο όρο.
Το πλαίσιο αποτελεσμάτων της ΕΕ είναι το εργαλείο μέτρησης των αποτελεσμάτων που
επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους και καταλήγει στην κατάρτιση ετήσιας
έκθεσης 3. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει επίσης τακτικά τη χρηματοδότηση της
εξωτερικής δράσης της ΕΕ.
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)
υπόκεινται επίσης σε πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που μετρά τη συνάφεια, την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την προστιθέμενη αξία και τη βιωσιμότητα των
δράσεων 4. Όπως και για άλλα ταμεία της ΕΕ, οι επιδόσεις του ΤΑΜΕ παρουσιάζονται στην
ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων (ΕΕΔΕ) 5, ενώ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
τις επιδόσεις περιλαμβάνονται στις προγραμματικές δηλώσεις, έγγραφο εργασίας Ι του
σχεδίου προϋπολογισμού 6.
Σύμφωνα με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η ΕΕ εργάζεται σε
αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού για
την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της μετανάστευσης και της αναγκαστικής
εκτόπισης πληθυσμού με ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο τρόπο. Πολλές από τις χώρες
εταίρους μας είναι επίσης χώρες διέλευσης και προορισμού προσφύγων και μεταναστών και
έχουν δεσμευθεί να προλαμβάνουν παράτυπα και επικίνδυνα μεταναστευτικά ταξίδια.
Σύμφωνα με την έκθεση του 2020 για τη μετανάστευση στην Αφρική, η οποία εκπονήθηκε
από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Αφρικανική Ένωση 7, οι περισσότεροι
Αφρικανοί μετανάστες μεταναστεύουν εντός της Αφρικής, γεγονός που καταδεικνύει την
προθυμία των αφρικανικών χωρών να δεχθούν πολίτες άλλων χωρών της ηπείρου.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu
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Η τελευταία ετήσια έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: https://ec.europa.eu/international-partnerships/2020-annualreport_el
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Οι δράσεις του ΤΑΜΕ υπόκεινται σε δημοσιονομικούς ελέγχους και ελέγχους επιδόσεων από το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514
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Το παράρτημα 1 της ΕΕΔΕ περιλαμβάνει ένα δελτίο ανά πρόγραμμα, στο οποίο παρουσιάζεται η πορεία
υλοποίησης και οι επιδόσεις ως προς την επίτευξη των στόχων.
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https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
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