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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) οι ομόλογοι φορείς θα είναι 
επιλέξιμοι για την εγγύηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ευθυγραμμίζουν τις 
εσωτερικές τους πολιτικές ώστε να 
αντικατοπτρίζουν το πρόσφατα 
θεσπισμένο νομικό περιβάλλον για την 
καταπολέμηση της φοροαποφυγής, πέραν 
της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, 
όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης 
Μαρτίου 2018 σχετικά με τις νέες 
απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη 
νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ιδίως τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
(COM (2018) 1756)·

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο παρών κανονισμός, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να συμβάλει, 
αφενός, στην ενσωμάτωση της δράσης για 
το κλίμα στις πολιτικές της Ένωσης και, 
αφετέρου, στην επίτευξη του γενικού 
στόχου διάθεσης του 25% των δαπανών 

(28) Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης 
για το κλίμα στις πολιτικές της Ένωσης και 
στην επίτευξη ενός γενικού στόχου
τουλάχιστον 25 % των δαπανών του 
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του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού αναμένεται να συνεισφέρουν 
το 25% του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου του στους κλιματικούς στόχους. 
Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, και η συνολική συνεισφορά 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να αποτελεί μέρος των σχετικών 
διαδικασιών αξιολόγησης και 
επανεξέτασης.

προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα κατά την 
περίοδο 2021-2027, και 30 % το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
μέχρι το 2027. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού αναμένεται να 
συνεισφέρουν το 35% του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του στους 
κλιματικούς στόχους. Οι σχετικές δράσεις 
θα προσδιοριστούν κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, και η συνολική 
συνεισφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης 
και επανεξέτασης.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της διατύπωσης με την ενδιάμεση έκθεση ΠΔΠ/ΙΠ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Η εγγύηση της ΕΕ για τις πράξεις 
κρατικών επενδύσεων στον δημόσιο 
τομέα αποτελεί μέρος του ΕΤΒΑ +. Αυτή 
η εγγύηση της ΕΕ δεν επεκτείνεται σε 
κρατικές επενδυτικές πράξεις που 
αφορούν τη χορήγηση δανείων στον 
ιδιωτικό τομέα ή τη χορήγηση δανείων σε 
υποκρατικές οντότητες (ή προς όφελος 
αυτών) οι οποίες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε υποκρατική 
χρηματοδότηση χωρίς κρατικές 
εγγυήσεις. Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
σχεδιασμός της δυναμικότητας της 
ΕΤΕπ, ένα ελάχιστο εγγυημένο μέγεθος 
των εν λόγω κρατικών επενδυτικών 
πράξεων διατίθεται στην ΕΤΕπ.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα
πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της 
υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του 
Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές 
δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του 
ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες 
βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει 
να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και 
πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III) και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... (Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια-
EINS), που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν 
τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια 
προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού 
EINS, αντίστοιχα. Όταν χρηματοδοτούνται 
δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, των οποίων 
ο λόγος κόστους-οφέλους συμβάλλει στη 
βιωσιμότητα της επένδυσης. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των 
προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών πτυχών,
όπως ενδείκνυται και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις καλύτερης ρύθμισης. Η 
εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες 

(36) Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της 
υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ, της 
Εντολής Εξωτερικής Δανειοδότησης και 
του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές 
δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του 
ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες 
βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει 
να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και 
πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III) και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... (Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια-
EINS), που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν 
τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια 
προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού 
EINS, αντίστοιχα. Όταν χρηματοδοτούνται 
δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, των οποίων 
ο λόγος κόστους-οφέλους συμβάλλει στη 
βιωσιμότητα της επένδυσης. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των 
προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλύτερης 
ρύθμισης. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 
να παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες 
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υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη
της κυβέρνησης.

υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
της κυβέρνησης.

__________________ __________________

71 Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί 
εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να 
συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση των 
πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 
6.4.1977, σ. 9).

71 Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί 
εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να 
συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση των 
πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 
6.4.1977, σ. 9).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Προκειμένου να συμβάλει στη 
διεθνή καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης, της φοροδιαφυγής, της απάτης, 
της διαφθοράς και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
η χρηματοδότηση μέσω του παρόντος 
κανονισμού στο σύνολό της πρέπει να 
παρέχεται με απόλυτη διαφάνεια. 
Επιπλέον, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 
δεν θα πρέπει να στηρίζουν οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες διεξάγονται για 
παράνομους σκοπούς ούτε να 
συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή 
επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα 
που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή 
δικαιοδοσίας ή σε φορολογικό παράδεισο. 
Οι ομόλογοι φορείς επίσης δεν θα 
συμμετέχουν σε συστήματα 
φοροαποφυγής ή επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) «προσθετικότητα» η αρχή που 
διασφαλίζει ότι η εγγύηση εξωτερικής 
δράσης συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη 
μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες δεν θα 
ήταν δυνατό να υλοποιηθούν χωρίς 
αυτήν, ή οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων πιο φιλόδοξων 
και ευρύτερων σε σχέση με αυτά που θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς αυτήν. 
Η προσθετικότητα αφορά επίσης την 
προσέλκυση χρηματοδότησης από τον 
ιδιωτικό τομέα και την αντιμετώπιση των 
ανεπαρκειών της αγοράς ή μη 
ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, 
καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας, 
της βιωσιμότητας, του αντίκτυπου και 
της κλίμακας μιας επένδυσης. Η αρχή 
διασφαλίζει επίσης ότι οι επενδύσεις και 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες που 
καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής 
δράσης δεν υποκαθιστούν τη στήριξη εκ 
μέρους ενός κράτους μέλους, την 
ιδιωτική χρηματοδότηση ή άλλη 
ενωσιακή ή διεθνή χρηματοδοτική 
παρέμβαση, και αποφεύγουν τον 
παραγκωνισμό άλλων δημόσιων ή 
ιδιωτικών επενδύσεων. Τα έργα που 
υποστηρίζονται από την εγγύηση 
εξωτερικής δράσης έχουν κατά κανόνα 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με 
το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που 
υποστηρίζονται από τους επιλέξιμους 
ομόλογους φορείς στο πλαίσιο των 
κανονικών επενδυτικών πολιτικών τους 
χωρίς την εγγύηση εξωτερικής δράσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι να διαφυλάξει και να 

1. Ο γενικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι να διαφυλάξει και να 
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προαγάγει τις αξίες και τα συμφέροντα της 
Ένωσης παγκοσμίως για την επίτευξη των 
στόχων και των αρχών της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 
και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

προαγάγει τις αξίες, τις αρχές και τα 
συμφέροντα της Ένωσης παγκοσμίως για 
την επίτευξη των στόχων και των αρχών 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και 
στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στα άρθρα 
208 και 11 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
κατά την περίοδο 2021–2027, ανέρχεται σε 
89 200 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
κατά την περίοδο 2021 έως 2027 ανέρχεται 
σε 82 451 000 000 EUR σε τιμές 2018 
(EUR 93 154 000 000 EUR σε τρέχουσες 
τιμές).

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση των κονδυλίων για τη Νότια Γειτονία της ΕΕ και την Υποσαχάρια Αφρική με 
συμπληρωματικό ποσό 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση 
ΠΔΠ/ΙΠ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 68 000 εκατ. EUR για γεωγραφικά 
προγράμματα:

α) 63 687 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 
(71 954 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές)
για γεωγραφικά προγράμματα:

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Γειτονία τουλάχιστον 22 000 εκατ. 
EUR,

– Γειτονία τουλάχιστον 20 572 εκατ. 
ευρώ σε τιμές 2018 (23 243 εκατ. ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές),

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υποσαχάρια Αφρική τουλάχιστον 
32 000 EUR,

– Υποσαχάρια Αφρική τουλάχιστον 
30 723 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 (34 712 
εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές),

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Χώρες της Ασίας και του 
Ειρηνικού 10 000 εκατ. EUR,

– Χώρες της Ασίας και του 
Ειρηνικού 8 851 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 
(10 000 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές),

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βόρεια και Νότια Αμερική και 
Καραϊβική 4 000 εκατ. EUR,

– Βόρεια και Νότια Αμερική και 
Καραϊβική 3 540 εκατ. ευρώ σε τιμές 
2018 (4 000 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές),

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 7 000 εκατ. EUR για θεματικά 
προγράμματα:

β) 6 196 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 
(7 000 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για 
θεματικά προγράμματα:

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ανθρώπινα δικαιώματα και 
δημοκρατία 1 500 εκατ. EUR,

– Ανθρώπινα δικαιώματα και 
δημοκρατία 1 328 εκατ. ευρώ σε τιμές 
2018 (1 500 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές),

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών 1 500 εκατ. EUR,

– Οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών 1 328 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 
(1 500 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές),

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σταθερότητα και ειρήνη 1 000 
εκατ. EUR,

– Σταθερότητα και ειρήνη 886 εκατ. 
ευρώ σε τιμές 2018 (1 000 εκατ. ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές),

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Παγκόσμιες προκλήσεις, 3 000 
εκατ. EUR,

– Παγκόσμιες προκλήσεις 2 656 
εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 (3 000 εκατ. 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές),

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Βόρεια και Νότια Αμερική και 
Καραϊβική 1 062 εκατ. ευρώ σε τιμές 
2018 (1 200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές),

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 4 000 EUR για δράσεις ταχείας 
αντίδρασης.

γ) 3 540 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 
(4 000 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για 
δράσεις ταχείας αντίδρασης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αποθεματικό αναδυόμενων 
προκλήσεων και προτεραιοτήτων ύψους 10 
200 EUR αυξάνει τα ποσά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 σύμφωνα 
με το άρθρο 15.

3. Το αποθεματικό αναδυόμενων 
προκλήσεων και προτεραιοτήτων ύψους 7 
966 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (9 
000 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές)
αυξάνει τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 15.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός των ορίων του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου κατά 
τη διαδικασία του προϋπολογισμού, από 
τη στιγμή που οι προτεραιότητες έχουν 
συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 12 και 13 μέσω εκτελεστικών
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 2. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται επίσης στις επανεξετάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 
και 5 του παρόντος άρθρου, που έχουν ως 
αποτέλεσμα την ουσιαστική τροποποίηση 
του περιεχομένου του πολυετούς 
ενδεικτικού προγράμματος.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 12 και 13 μέσω 
κατ΄εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα για τα γεωγραφικά 
προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν 

3. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα για τα γεωγραφικά 
προγράμματα επανεξετάζονται ενδιάμεσα 
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όποτε κρίνεται απαραίτητο για την 
αποτελεσματική υλοποίηση, ιδίως όταν
υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο 
πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 ή όταν έπονται κατάστασης 
κρίσης ή κατάστασης μετά την κρίση.

και, εάν κρίνεται απαραίτητο για την 
αποτελεσματική υλοποίηση, οποτεδήποτε, 
ιδίως στην περίπτωση που υπάρχουν 
ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο 
πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7 ή 
όταν έπονται κατάστασης κρίσης ή 
κατάστασης μετά την κρίση.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρήση των κονδυλίων αυτών 
αποφασίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
των άρθρων 14 και 21.

2. Η γεωγραφική ή θεματική 
κατανομή των πόρων αυτών αποφασίζεται 
στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού ή των μεταφορών 
πιστώσεων και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα
14 και 21.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα 
θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων 
που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο
άρθρο 35 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
θεσπίζει σχέδια δράσης και μέτρα με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το
άρθρο 34.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο, εκτός των έκτακτων μέτρων 

διαγράφεται
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βοήθειας και των τεχνικών 
τροποποιήσεων, κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη 
μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 εντός ενός 
μηνός από την έγκρισή τους.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση ή την παράταση 
έκτακτων μέτρων βοήθειας το κόστος των 
οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. EUR, η 
Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο 
σχετικά με τον χαρακτήρα και τους 
στόχους των εν λόγω μέτρων, καθώς και 
τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο 
προτού να προβεί σε σημαντικές επί της 
ουσίας τροποποιήσεις ήδη εγκριθέντων 
έκτακτων μέτρων βοήθειας. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τη σχετική προσέγγιση 
πολιτικής του Συμβουλίου τόσο κατά τον 
προγραμματισμό όσο και κατά την 
επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων, χάριν της συνοχής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης.

Πριν από την έκδοση ή την παράταση 
έκτακτων μέτρων βοήθειας το κόστος των 
οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. EUR, η 
Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον 
χαρακτήρα και τους στόχους των εν λόγω 
μέτρων, καθώς και τα προβλεπόμενα 
χρηματικά ποσά. Η Επιτροπή ενημερώνει 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προτού να προβεί σε 
σημαντικές επί της ουσίας τροποποιήσεις 
ήδη εγκριθέντων έκτακτων μέτρων 
βοήθειας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη 
σχετική προσέγγιση πολιτικής του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τόσο κατά τον 
προγραμματισμό όσο και κατά την 
επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων, χάριν της συνοχής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και 
εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
έκτακτων μέτρων βοήθειας δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 

διαγράφεται
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των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών 
ποσών, και επιπλέον ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προβαίνει 
σε επί της ουσίας τροποποιήσεις ή 
παρατάσεις της βοήθειας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 
μεταφερόμενες πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 6 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες για τις αυτόματα 
μεταφερθείσες πιστώσεις 
συμπεριλαμβανομένων των ποσών,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α) χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης Plus 
(ΕΤΒΑ+) και την εγγύηση εξωτερικής 
δράσης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη + (ΕΤΒΑ +) και η Εγγύηση 
Εξωτερικής Δράσης χρηματοδοτούνται 
μέσω των χρηματοδοτικών κονδυλίων για 
τα γεωγραφικά προγράμματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Αυτό δεν αποβαίνει εις βάρος 
άλλων δράσεων που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο των γεωγραφικών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης 
χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει 
χρηματοδοτική ικανότητα με βάση τις 
μεθόδους εκτέλεσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), 
στ) και ζ), είναι η στήριξη των επενδύσεων 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις 
οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και 
την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
χώρες που διαπιστώνεται ότι πλήττονται 
από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης 
χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει 
χρηματοδοτική ικανότητα με τη μορφή 
επιδοτήσεων, εγγυήσεων και άλλων 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 23, παράγραφος 1, είναι η 
στήριξη των επενδύσεων και η 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας των χωρών εταίρων με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις 
οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και 
την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και η αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτίων της μετανάστευσης, και η δράση 
για το κλίμα και την προστασία και 
διαχείριση του περιβάλλοντος, 
μεγιστοποιώντας παράλληλα την 
προσθετικότητα, παρέχοντας καινοτόμα 
προϊόντα και συγκεντρώνοντας τα 
κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Το 30 % 
της χρηματοδότησης κατανέμεται 
σταδιακά σε επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη δράση για το κλίμα, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την αποδοτική χρήση 
των πόρων. Εξασφαλίζεται γεωγραφική 
ισορροπία, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες εξωτερικής δράσης και 
ανάπτυξης της ΕΕ . Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί σε χώρες που 
διαπιστώνεται ότι πλήττονται από 
αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O συντελεστής προβλέψεων κυμαίνεται 
μεταξύ του 9% και του 50% σε συνάρτηση 
με το είδος των ενεργειών.

O συντελεστής προβλέψεων κυμαίνεται 
μεταξύ του 9% και του 50% σε συνάρτηση 
με το είδος των ενεργειών. Μέγιστο ποσό 
10 δισεκατομμυρίων EUR θα 
τροφοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ μέσω ειδικής γραμμής του 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού ή μέσω 
μεταφοράς κονδυλίων από τον 
προϋπολογισμό. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 34 για να τροποποιεί αυτό το 
ανώτατο ποσό, εάν κριθεί απαραίτητο.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συντελεστές προβλέψεων 
επανεξετάζονται κάθε τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού που ορίζεται στο 
άρθρο 40. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να 
συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους εν 
λόγω συντελεστές.

Οι συντελεστές προβλέψεων 
επανεξετάζονται κάθε δύο έτη από την 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού που ορίζεται στο 
άρθρο 40. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να 
συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους εν 
λόγω συντελεστές και τα αντίστοιχα 
ποσά.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η χορήγηση της Εγγύησης 
Εξωτερικής Δράσης υπόκειται στη 
σύναψη της σχετικής συμφωνίας 
εγγυήσεων του ΕΤΒΑ μεταξύ της 
Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και 
του επιλέξιμου ομόλογου φορέα.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης 
στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 209 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως 
γ) του δημοσιονομικού κανονισμού και οι 
οποίες:

2. Η Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης
στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν 
ανεπάρκειες της αγοράς ή μη 
ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες. Οι 
δράσεις συμμορφώνονται επίσης με τους 
όρους του άρθρου 209 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως γ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού και:

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εξασφαλίζουν προσθετικότητα·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στοχεύουν σε περιοχές με σαφείς 
ανεπάρκειες της αγοράς, διοχετεύουν 
ιδιωτικό κεφάλαιο σε επενδυτικά κενά 
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και εστιάζονται σε περιοχές που 
αδυνατούν να προσελκύσουν αμιγώς 
ιδιωτικές επενδύσεις·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους 
όρους του άρθρου 62 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Στην περίπτωση φορέων που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας που έχει 
συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής 
δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
παρόντος κανονισμού, προτιμώνται οι 
φορείς εκείνοι που κοινοποιούν 
πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 
εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους 
όρους του άρθρου 62 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Στην περίπτωση φορέων που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας που έχει 
συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής 
δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
παρόντος κανονισμού, προτιμώνται οι 
φορείς εκείνοι που κοινοποιούν 
πληροφορίες που αφορούν 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
φορολογικά κριτήρια και κριτήρια 
εταιρικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί 
επιλέξιμους ομόλογους φορείς σε 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α

Διακυβέρνηση και δομή του ΕΤΒΑ +

1. Το ΕΤΒΑ+ αποτελείται από 
περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι 
οποίες δημιουργούνται με βάση τις 
μεθόδους εργασίας, τις διαδικασίες και 
τις δομές των υφιστάμενων ενωσιακών 
μηχανισμών συνδυασμού μέσων 
εξωτερικής δράσης, που μπορεί να 
συνδυάζουν τις οικείες πράξεις 
συνδυασμού μέσων και τις ενέργειες της 
εγγύησης της εξωτερικής δράσης στο 
πλαίσιο του ΕΤΒΑ+.

2. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 
συνολική διαχείριση του ΕΤΒΑ + και την 
Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης. Πέραν 
αυτού, η Επιτροπή δεν επιδιώκει να 
διεξάγει γενικές τραπεζικές εργασίες. Η 
Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη 
διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών 
προτύπων διαφάνειας και οικονομικής 
λογοδοσίας.

3. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ΕΤΒΑ 
+ η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές από 
στρατηγικό συμβούλιο, εκτός από την 
περίπτωση δράσεων που αφορούν την 
πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ και 
χρηματοδοτούνται μέσω του ΜΠΒ ΙΙ, 
οπότε την ευθύνη αναλαμβάνει το 
στρατηγικό συμβούλιο του πλαισίου 
επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια 
(WBIF). Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά 
με την ΕΤΕπ, με όλους τους επιλέξιμους 
ομολόγους φορείς, όσον αφορά τη 
λειτουργική διαχείριση της εγγύησης 
Εξωτερικής Δράσης. Για τον σκοπό αυτό, 
συγκροτείται μια τεχνική ομάδα 
εργασίας, η οποία απαρτίζεται από 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και 
επιλέξιμους ομόλογους φορείς, με σκοπό 
την αξιολόγηση του κινδύνου και των 
σχετικών τιμών.
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4. Το στρατηγικό συμβούλιο συμβουλεύει 
την Επιτροπή σχετικά με τον στρατηγικό 
προσανατολισμό και τις προτεραιότητες 
των επενδύσεων που πραγματοποιούνται 
βάσει της εγγύησης για την εξωτερική 
δράση στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+, και 
συμβάλλει στην ευθυγράμμισή τους με τις 
κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους 
της εξωτερικής δράσης , της 
αναπτυξιακής πολιτικής και της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας της 
Ένωσης, καθώς και με τους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού και με τον σκοπό του 
ΕΤΒΑ+, όπως ορίζεται στο άρθρο 26. 
Παρέχει επίσης στήριξη στην Επιτροπή 
για τον καθορισμό των συνολικών 
επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη 
χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης 
για τη στήριξη των δράσεων του ΕΤΒΑ+ 
και την παρακολούθηση της κατάλληλης 
και διαφοροποιημένης γεωγραφικής και 
θεματικής κάλυψης για τις επενδυτικές 
θυρίδες.

5. Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει 
επίσης τον γενικό συντονισμό, τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή 
μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών 
πλατφορμών, μεταξύ των τριών πυλώνων 
του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου, 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού 
Σχεδίου και άλλων προσπαθειών της 
Ένωσης για τη μετανάστευση και για την 
υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030, 
καθώς και με άλλα προγράμματα που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

6. Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από εκπροσώπους της Επιτροπής και του 
Ύπατου Εκπροσώπου, όλων των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει καθεστώς παρατηρητή. Οι 
συνεισφέροντες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι 
φορείς, οι χώρες εταίροι, οι σχετικοί 
περιφερειακοί οργανισμοί και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, κατά 
περίπτωση, να συμμετέχουν με την 
ιδιότητα του παρατηρητή. Προτού γίνει 
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δεκτός οποιοσδήποτε νέος παρατηρητής 
ζητείται η γνώμη του στρατηγικού 
συμβουλίου. Η προεδρία του στρατηγικού 
συμβουλίου ασκείται από κοινού με την 
Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

7. Το στρατηγικό συμβούλιο συνέρχεται 
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και, 
εφόσον είναι δυνατόν, εκδίδει τις γνώμες 
του με συναίνεση. Μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να οργανώνονται έκτακτες 
συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος του 
προέδρου ή ενός τρίτου των μελών του. 
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συναίνεση, εφαρμόζονται τα δικαιώματα 
ψήφου, όπως συμφωνείται κατά την 
πρώτη συνεδρίαση του στρατηγικού 
συμβουλίου και καθορίζεται στον 
εσωτερικό κανονισμό του. Τα εν λόγω 
δικαιώματα ψήφου λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη την πηγή χρηματοδότησης. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ορίζει το πλαίσιο 
όσον αφορά τον ρόλο των παρατηρητών. 
Τα πρακτικά και οι ημερήσιες διατάξεις 
των συνεδριάσεων του στρατηγικού 
συμβουλίου, αφότου εγκριθούν, 
δημοσιεύονται.

8. Η Επιτροπή υποβάλλει στο στρατηγικό 
συμβούλιο ετήσια έκθεση προόδου 
σχετικά με την εφαρμογή του ΕΤΒΑ+. Το 
στρατηγικό συμβούλιο του πλαισίου 
επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια 
(WBIF) λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που 
επιτελείται όσον αφορά την υλοποίηση 
του μέσου εγγύησης στην εκάστοτε 
περιοχή διεύρυνσης για τη συμπλήρωση 
των προαναφερόμενων πληροφοριών. Το 
στρατηγικό συμβούλιο διοργανώνει 
τακτικά διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον 
στρατηγικό προσανατολισμό και την 
υλοποίηση του ΕΤΒΑ+.

9. Η ύπαρξη των δύο στρατηγικών 
συμβουλίων δεν επηρεάζει την ανάγκη 
ύπαρξης ενός ενιαίου, ενοποιημένου 
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του 
ΕΤΒΑ+.

10. Τα επιχειρησιακά συμβούλια των 



AD\1171763EL.docx 23/35 PE626.927v03-00

EL

περιφερειακών επενδυτικών 
σχηματισμών στηρίζουν την Επιτροπή 
στο επίπεδο της υλοποίησης, κατά τον 
καθορισμό των περιφερειακών και 
τομεακών επενδυτικών στόχων, και των 
περιφερειακών, τομεακών και θεματικών 
επενδυτικών θυρίδων, και διατυπώνουν 
απόψεις όσον αφορά τις συνδυαστικές 
πράξεις και τη χρήση της εγγύησης 
εξωτερικής δράσης που καλύπτει τις 
δράσεις του ΕΤΒΑ+.

Αιτιολόγηση

Μεταφορά του παραρτήματος VI σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη δομή του ΕΤΒΑ + στο 
κυρίως κείμενο.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 27 β

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
μεταξύ άλλων:

α) συμμετέχει, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη 
διαχείριση κινδύνου του ΕΤΒΑ +, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη 
αποφυγής ενδεχόμενης σύγκρουσης 
συμφερόντων·

β) υλοποιεί αποκλειστικά μέρος της 
επενδυτικής θυρίδας που καλύπτει τον 
κρατικό δανεισμό και θα πρέπει να 
τροφοδοτείται με τουλάχιστον 1 δισ. 
ευρώ από τα χρηματοδοτικά κονδύλια 
των γεωγραφικών προγραμμάτων, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στα κεφάλαια 1 και 3 του 
παρόντος τίτλου·

γ) είναι επιλέξιμος ομόλογος φορέας 
υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
άλλων επενδυτικών θυρίδων.
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, οι 
συνεισφορές τους μπορεί να διατίθενται
για τη δρομολόγηση δράσεων σε 
συγκεκριμένες περιοχές, χώρες, τομείς ή 
σε υφιστάμενα επενδυτικά σκέλη.

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, οι 
συνεισφορές τους μπορεί να εξετάζονται 
με σκοπό τη διάθεση για τη δρομολόγηση 
δράσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, 
χώρες, τομείς ή σε υφιστάμενα επενδυτικά 
σκέλη.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι 
ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την 
OLAF όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 
ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
έχουν βάσιμες υποψίες για πιθανή 
περίπτωση απάτης, διαφθοράς, 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή άλλης παράνομης 
δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η 
Επιτροπή ή οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς 
παρέχουν στην OLAF όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η διενέργεια πλήρους και 
ενδελεχούς έρευνας.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)



AD\1171763EL.docx 25/35 PE626.927v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α

Εξαιρούμενες δραστηριότητες και μη 
συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητές τους, οι επιλέξιμοι 
ομόλογοι φορείς συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και τα 
συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά 
πρότυπα και, ως εκ τούτου, δεν 
υποστηρίζουν έργα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού τα οποία συμβάλλουν στη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, τη φοροαποφυγή, τη 
φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. 
Επιπλέον, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 
δεν αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες 
δραστηριότητες σε συνεργασία με 
οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή 
είναι εγκατεστημένες σε ζώνες 
δικαιοδοσίας, απαριθμούμενες στο 
πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της 
Ένωσης όσον αφορά τις μη 
συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή οι οποίες 
χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ή οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα 
ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα 
φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και 
την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι 
επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μπορούν να 
παρεκκλίνουν από την αρχή αυτή μόνο αν 
το έργο εκτελείται υλικώς σε μία από τις 
εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας, και δεν 
υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η σχετική 
δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποια από 
τις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου. Όταν συνάπτουν συμφωνίες 
με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, οι επιλέξιμοι ομόλογοι 
φορείς μεταφέρουν τις απαιτήσεις που 
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αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις 
σχετικές συμφωνίες και ζητούν από τους 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς να υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με την εκπλήρωσή τους.

2. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητές του ο επιλέξιμος 
ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και 
τα πρότυπα που καθορίζονται στο 
ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της 
χρήσης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και 
ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (2) και την οδηγία (ΕΕ) 
2015/849. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 
εξαρτούν τόσο την άμεση 
χρηματοδότηση όσο και τη 
χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού από 
την αποκάλυψη των πληροφοριών 
σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο 
σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 
και δημοσιεύουν στοιχεία ανά χώρα 
σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30β

Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγών

Ενόψει πιθανών καταγγελιών τρίτων 
μερών σε χώρες εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων και 
ατόμων που επηρεάζονται από έργα που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΒΑ+ και την 
Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης, η 
Επιτροπή και οι αντιπροσωπείες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τους τόπους άμεσες 
παραπομπές στους μηχανισμούς 
καταγγελιών των οικείων ομόλογων 
φορέων που έχουν συνάψει συμφωνίες με 
την Επιτροπή. Η Επιτροπή παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα να δέχεται άμεσα 
καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 
αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
πληροφορίες αυτές ενόψει της 
μελλοντικής συνεργασίας με τους εν λόγω 
ομόλογους φορείς.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ετήσια έκθεση που εκπονείται το 
2021 περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες 
από τις ετήσιες εκθέσεις για την περίοδο 
2014-2020 για κάθε χρηματοδότηση που 
διέπεται από τους κανονισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 
2, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων
από εξωτερικές πηγές για ειδικό 
προορισμό και των συνεισφορών στα 
καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση 
των δαπανών κατά χώρα, χρήση 
χρηματοδοτικών μηχανισμών, αναλήψεις 
υποχρεώσεων και πληρωμές. Η 
αναφερόμενη στο άρθρο 13 έκθεση 
αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα και τη 
συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις των 
εξωτερικών αξιολογήσεων που 
διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

6. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τις χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες που 
καλύπτονται από Εγγύηση Εξωτερικής 
Δράσης. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 
συμβάλλουν στον σκοπό και τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού·

β) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτονται 
από την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης, 
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ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της 
συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων πρόληψης του κινδύνου και του 
αντίκτυπού τους στη χρηματοπιστωτική 
και οικονομική σταθερότητα των 
εταίρων·

γ) αξιολόγηση της προσθετικότητας και 
της προστιθέμενης αξίας, της 
κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και 
πραγματικών εκροών και των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης σε 
συγκεντρωτική βάση, 
συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου 
στη δημιουργία αξιοπρεπούς 
απασχόλησης, την κλιματική αλλαγή, την 
εξάλειψη της φτώχειας και τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζονται τα βαθύτερα 
αίτια της μετανάστευσης· η εν λόγω 
αξιολόγηση περιλαμβάνει τεκμηριωμένη 
κατά φύλο ανάλυση των καλυπτόμενων 
δραστηριοτήτων και διαχωρισμένα κατά 
φύλο δεδομένα, όπου είναι δυνατόν·

δ) αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της 
Εγγύησης Εξωτερικής Δράσης και τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που 
καθιερώνονται για κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται·

ε) αξιολόγηση της μόχλευσης που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το 
ΕΤΒΑ + και την Εγγύηση Εξωτερικής 
Δράσης·

στ) το ποσό της χρηματοδότησης που 
μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και 
αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε 
επιλέξιμου ομολόγου φορέα σε 
συγκεντρωτική βάση·

ζ) αξιολόγηση της προσθετικότητας και 
της προστιθέμενης αξίας των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
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δραστηριοτήτων των επιλέξιμων 
ομόλογων φορέων και του συνολικού 
κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω 
δραστηριότητες·

η) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με 
τις καταπτώσεις της Εγγύησης 
Εξωτερικής Δράσης, τις απώλειες, τις 
αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις 
λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές καθώς 
και τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο·

i) οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες των επιλέξιμων 
ομόλογων φορέων που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου 
των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό 
ελεγκτή·

ι) αξιολόγηση των συνεργειών και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης και 
των δράσεων στο πλαίσιο του δεύτερου 
και του τρίτου πυλώνα του ΕΕΣ βάσει 
των οικείων υφιστάμενων εκθέσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο που 
σημειώνεται όσον αφορά τη χρηστή 
διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων στον τομέα 
της καταπολέμησης της διαφθοράς και 
των παράνομων χρηματοοικονομικών 
ροών, καθώς και σε σχέση με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
το κράτος δικαίου και τις πολιτικές που 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου, 
καθώς και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, του τοπικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των 
τοπικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

ια) αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την εγγύηση του ΕΤΒΑ με τις διεθνώς
συμφωνημένες αρχές για την 
αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα·

ιβ) αξιολόγηση της αμοιβής για τις 
εγγυήσεις·

ιγ) αξιολόγηση της εφαρμογής των 
διατάξεων σχετικά με τις εξαιρούμενες 
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δραστηριότητες και τις μη συνεργάσιμες 
περιοχές δικαιοδοσίας .

Η  έκθεση αποτυπώνει τα κύρια 
διδάγματα και τη συνέχεια που δόθηκε 
στις συστάσεις των εξωτερικών 
ανεξάρτητων αξιολογήσεων που 
διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Ενδιάμεσος έλεγχος και αξιολόγηση

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδιάμεση αξιολόγηση του παρόντος 
κανονισμού διενεργείται όταν υπάρχουν 
επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά
με την εφαρμογή του, το αργότερο εντός 
τεσσάρων ετών από την έναρξη 
εφαρμογής του μηχανισμού.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η 
Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού. Καλύπτει την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 30 
Ιουνίου 2024 και επικεντρώνεται στην 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού με τη βοήθεια δεικτών για τη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων που έχουν 
επιτευχθεί και της αποτελεσματικότητας 
όλων των μέσων που καλύπτονται από το 
μέσο αυτό , συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη + και της Εγγύησης για την 
Εξωτερική Δράση. Επιπλέον, η εν λόγω 
έκθεση εξετάζει την προστιθέμενη αξία, 
τις δυνατότητες απλούστευσης, τη 
συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες 
μεταξύ των μέσων που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, τη συνεχιζόμενη 
συνάφεια όλων των στόχων και τη 
συμβολή των μέτρων στη συνεκτική 
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εξωτερική δράση της Ένωσης. Περιέχει 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
αποτέλεσμα μόχλευσης που επιτυγχάνουν 
οι επενδυτικές ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη +.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον οι κατάλληλες αξιολογήσεις 
βασίζονται, κατά περίπτωση, στις αρχές
της ορθής πρακτικής της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
με στόχο να εξακριβωθεί κατά πόσο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, και να 
διατυπωθούν συστάσεις που θα 
αποσκοπούν στη βελτίωση των 
μελλοντικών ενεργειών.

Η έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και συνοδεύεται, εφόσον 
ενδείκνυται, από νομοθετικές προτάσεις
που εισάγουν τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό.

Οι αξιολογήσεις βασίζονται επίσης στις 
αρχές της ορθής πρακτικής της 
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης, με στόχο να εξακριβωθεί 
κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, και 
να διατυπωθούν συστάσεις που θα
αποσκοπούν στη βελτίωση των 
μελλοντικών ενεργειών.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφόρηση, επικοινωνία και 
δημοσιότητα

Διαφάνεια, επικοινωνία και 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή δημοσιεύει στη 
δικτυακή πύλη της πληροφορίες σχετικά 
με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες και τα βασικά στοιχεία 
όλων των συμφωνιών εγγύησης ΕΤΒΑ+, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τη νομική ταυτότητα των 
ομόλογων επιλέξιμων φορέων, τα 
αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη και τις 
διαδικασίες καταγγελιών, λαμβάνοντας 
υπόψη την προστασία εμπιστευτικών και 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές 
διαφάνειας και τους κανόνες της Ένωσης 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
και την πρόσβαση σε έγγραφα και 
πληροφορίες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι 
φορείς ΕΤΒΑ + δημοσιοποιούν ενεργά και 
συστηματικά στους δικτυακούς τόπους 
τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες που καλύπτονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης, και οι 
οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον 
οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων 
και των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού. Όπου είναι δυνατόν, οι 
πληροφορίες αυτές αναλύονται σε 
επίπεδο έργου. Κατά τη δημοσιοποίηση 
των πληροφοριών αυτών λαμβάνεται 
πάντα υπόψη η προστασία εμπιστευτικών 
και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. 
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Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 
δημοσιοποιούν επίσης την ενωσιακή 
υποστήριξη σε όλες τις πληροφορίες που 
δημοσιεύουν σχετικά με τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες που καλύπτονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
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