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Τροπολογία 81
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται από 
τις πέντε προτεραιότητες που θεσπίζονται 
στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική 
στρατηγική»)59 , η οποία παρουσιάστηκε 
στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία 
εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το 
πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική 
δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους 
εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και 
των συμφερόντων της . Η Ένωση θα 
πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, 
να προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και 
τις συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις 
παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα 
πρέπει να στηρίζει τα συμφέροντα και τις 
αξίες της Ένωσης σε όλες τις πτυχές της, 
μεταξύ των οποίων η διατήρηση της 
ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων, η 
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, η 
καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης και η 
συνδρομή σε πληθυσμούς, χώρες και 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές, με τη 
στήριξη της εμπορικής πολιτικής, της 
οικονομικής διπλωματίας και της 
οικονομικής συνεργασίας, την προώθηση 
ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών και την 
προαγωγή της διεθνούς διάστασης των 
πολιτικών της Ένωσης. Για την προώθηση 
των συμφερόντων της, η Ένωση θα πρέπει 
να τηρεί και να προωθεί τις αρχές του 
σεβασμού των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, του κράτους 
δικαίου, του διεθνούς δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(8) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται από 
τις πέντε προτεραιότητες που θεσπίζονται 
στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική 
στρατηγική»)59 , η οποία παρουσιάστηκε 
στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία 
εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το 
πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική 
δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους 
εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και 
των συμφερόντων της . Η Ένωση θα 
πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, 
να προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και 
τις συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις 
παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα 
πρέπει να στηρίζει τα συμφέροντα και τις 
αξίες της Ένωσης σε όλες τις πτυχές της, 
μεταξύ των οποίων η διατήρηση της 
ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων, η 
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, η 
καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της 
αναγκαστικής μετανάστευσης και της 
εκτόπισης και η συνδρομή σε 
πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, με τη στήριξη της εμπορικής 
πολιτικής, της οικονομικής διπλωματίας 
και της οικονομικής συνεργασίας, την 
προώθηση ψηφιακών λύσεων και 
τεχνολογιών και την προαγωγή της 
διεθνούς διάστασης των πολιτικών της 
Ένωσης. Για την προώθηση των 
συμφερόντων της, η Ένωση θα πρέπει να 
τηρεί και να προωθεί τις αρχές του 
σεβασμού των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, του κράτους 
δικαίου, του διεθνούς δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Τροπολογία 82
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 
αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια· 
τη μετανάστευση και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης
μετανάστευσης και της αναγκαστικής
μετατόπισης. Η διαφοροποίηση και η 
ενισχυμένη αμοιβαία κυριότητα αποτελούν 
το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας, αναγνωρίζοντας 
διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης, και 
αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα κάθε 
χώρας όσον αφορά τη φύση και το 
επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την 
Ένωση.

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 
αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια· 
τη μετανάστευση και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής
μετανάστευσης και της μετατόπισης. Η 
διαφοροποίηση και η ενισχυμένη αμοιβαία 
κυριότητα αποτελούν το σήμα κατατεθέν 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, 
αναγνωρίζοντας διαφορετικά επίπεδα 
δέσμευσης, και αντικατοπτρίζουν τα 
συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη 
φύση και το επίκεντρο της εταιρικής 
σχέσης της με την Ένωση.
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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 
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.

(28) Ο παρών κανονισμός, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και της προώθησης 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΣΕΕ και τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να 
ενσωματώσει, αφενός, τη δράση για το 
κλίμα και το περιβάλλον στις πολιτικές της 
Ένωσης και να συμβάλει, αφετέρου, στην 
επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 
50% των δαπανών του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τη στήριξη των 
κλιματικών και των περιβαλλοντικών
στόχων. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού αναμένεται να 
συνεισφέρουν το 45% του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του στους 
κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς
στόχους. Περιλαμβάνεται στόχος 10% του 
συνολικού κονδυλίου του κανονισμού που 
αφιερώνεται στη βιοποικιλότητα. 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. Η 
ενωσιακή δράση στον τομέα αυτόν θα 
πρέπει να ευνοεί την τήρηση της 
συμφωνίας του Παρισιού και των 
συμβάσεων του Ρίο.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Είναι σημαντικό να ενισχυθεί 
περαιτέρω η συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση, να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της ορθά 
διαχειριζόμενης και νόμιμης 
μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η παράτυπη 
μετανάστευση. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση 
πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των συνόρων και τη 
συνέχιση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της παράτυπης
μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων 
και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών 
και στην καταβολή προσπαθειών για την 
επιστροφή, την επανεισδοχή και την 
επανένταξη, κατά περίπτωση, με βάση την 
αμοιβαία λογοδοσία και τον πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπιστικών 
υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως 
εκ τούτου, η αποτελεσματική συνεργασία 
των τρίτων χωρών με την Ένωση στον 
τομέα αυτόν θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο των γενικών αρχών 
του παρόντος κανονισμού. Είναι 
σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή 
μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής και 
της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες 
εταίρους στην αποτελεσματικότερη 
διαχείρισης της μετανάστευσης. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει σε μια 
συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη 
προσέγγιση της μετανάστευσης, 
μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και 
εφαρμόζοντας την αναγκαία μόχλευση.

(29) Είναι σημαντικό να ενισχυθεί 
περαιτέρω η συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση, να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της ορθά 
διαχειριζόμενης και νόμιμης 
μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η παράτυπη 
μετανάστευση. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση 
πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των συνόρων και τη 
συνέχιση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της αναγκαστικής
μετανάστευσης και της εκτόπισης, της 
εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας 
διακίνησης μεταναστών και στην 
καταβολή προσπαθειών για την επιστροφή, 
την επανεισδοχή και την επανένταξη, κατά 
περίπτωση, με βάση την αμοιβαία 
λογοδοσία και τον πλήρη σεβασμό των 
ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των 
υποχρεώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ως εκ τούτου, η 
αποτελεσματική συνεργασία των τρίτων 
χωρών με την Ένωση στον τομέα αυτόν θα 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
των γενικών αρχών του παρόντος 
κανονισμού. Είναι σημαντικό να υπάρχει 
μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της 
μεταναστευτικής πολιτικής και της 
πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες 
εταίρους στην αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της μετανάστευσης. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει σε μια 
συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη 
προσέγγιση της μετανάστευσης, 
μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και 
εφαρμόζοντας την αναγκαία μόχλευση.

Or. en
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Τροπολογία 85
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις 
ευκαιρίες που αφορούν τη μετανάστευση, 
σε συμπληρωματικότητα με τη 
μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Για 
να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και με την 
επιφύλαξη απρόβλεπτων καταστάσεων, το 
10% του χρηματοδοτικού του κονδυλίου 
αναμένεται να διατεθεί για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης και της 
αναγκαστικής μετατόπισης και για τη 
στήριξη της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και της διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
προσφύγων και των δικαιωμάτων των 
μεταναστών στο πλαίσιο των στόχων του 
παρόντος κανονισμού.

(30) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις 
ευκαιρίες που αφορούν τη μετανάστευση, 
σε συμπληρωματικότητα με τη 
μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Για 
να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και με την 
επιφύλαξη απρόβλεπτων καταστάσεων, το 
10% του χρηματοδοτικού του κονδυλίου 
αναμένεται να διατεθεί για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
αναγκαστικής μετανάστευσης και της 
εκτόπισης και της αναγκαστικής 
μετατόπισης και για τη στήριξη της 
διαχείρισης της μετανάστευσης και της 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των προσφύγων και των 
δικαιωμάτων των μεταναστών στο πλαίσιο 
των στόχων του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 86
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να 
είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη 

(34) Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να 
είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη 
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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 θα πρέπει να δοθεί στις 
χώρες οι οποίες διαπιστώνεται ότι 
πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

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 αναγκαστικής
μετανάστευσης και της εκτόπισης, 
σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά 
έγγραφα προγραμματισμού. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις χώρες οι 
οποίες διαπιστώνεται ότι πλήττονται από 
αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

Or. en

Τροπολογία 87
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να συμβάλλει 
στη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, 
στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της
αγοράς και των μη ικανοποιητικών 
επενδυτικών συνθηκών, στη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και στην 
κινητοποίηση κεφαλαίων («crowd-in») του 
ιδιωτικού τομέα. Η συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στη συνεργασία της 
Ένωσης με τις χώρες εταίρους μέσω του 
ΕΤΒΑ + θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και 
να έχει συμπληρωματικά αποτελέσματα 
στον τομέα της ανάπτυξης, χωρίς να 
στρεβλώνει την αγορά, και θα πρέπει να 
είναι οικονομικά αποδοτική, με βάση την 
αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό 
του κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, 
το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να λειτουργεί ως 

(35) Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να συμβάλλει 
στη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, 
στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της 
αγοράς και των μη ικανοποιητικών 
επενδυτικών συνθηκών, στη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και στην 
κινητοποίηση κεφαλαίων («crowd-in») του 
ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η συνεισφορά της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης στην τοπική 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στη συνεργασία της 
Ένωσης με τις χώρες εταίρους μέσω του 
ΕΤΒΑ + θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και 
να έχει συμπληρωματικά αποτελέσματα 
στον τομέα της ανάπτυξης, με πλήρη 
σεβασμό για το περιβάλλον και τα 
δικαιώματα και τα μέσα διαβίωσης των 
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«μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται 
χρηματοδοτικές προτάσεις από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
δημόσιους ή ιδιώτες επενδυτές, και θα 
παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης 
προς τις επιλέξιμες επενδύσεις.

τοπικών κοινοτήτων, χωρίς να στρεβλώνει 
την τοπική αγορά και να ανταγωνίζεται με 
αθέμιτο τρόπο τους τοπικούς 
οικονομικούς φορείς. Θα πρέπει να είναι 
οικονομικά αποδοτική, με βάση την 
αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό 
του κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, 
το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να λειτουργεί ως 
«μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται 
χρηματοδοτικές προτάσεις από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
δημόσιους ή ιδιώτες επενδυτές, και θα 
παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης 
προς τις επιλέξιμες επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 88
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 89
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 92% των δαπανών 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
πληρούν τα κριτήρια της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας που θεσπίστηκαν 
από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης.

3. Τουλάχιστον το 97% των δαπανών 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
πληρούν τα κριτήρια της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας που θεσπίστηκαν 
από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 90
Heidi Hautala

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) 71 100 εκατ. EUR για γεωγραφικά 
προγράμματα:

Or. en

Τροπολογία 91
Heidi Hautala

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Υποσαχάρια Αφρική τουλάχιστον 
32 000 εκατ. EUR,

– Υποσαχάρια Αφρική τουλάχιστον 
35 100 εκατ. EUR,

Or. en

Τροπολογία 92
Heidi Hautala
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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 3 000 εκατ. EUR,

Or. en

Τροπολογία 93
Heidi Hautala

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 2 800 εκατ. EUR,

Or. en

Τροπολογία 94
Heidi Hautala

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σταθερότητα και ειρήνη 1 000
εκατ. EUR,

– Οικοδόμηση της ειρήνης, 
πρόληψη των συγκρούσεων και 
σταθερότητα 2 000 εκατ. EUR,

Or. en

Τροπολογία 95
Heidi Hautala

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, 5 800
εκατ. EUR,

Or. en

Τροπολογία 96
Heidi Hautala

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ισότητα των φύλων και 
χειραφέτηση των γυναικών 1 000 εκατ. 
EUR

Or. en

Τροπολογία 97
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 4 000 εκατ. EUR για δράσεις 
ταχείας αντίδρασης.

γ) 6 100 εκατ. EUR για δράσεις 
ταχείας αντίδρασης.

Or. en

Τροπολογία 98
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση 1 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκ των οποίων 4 600 εκατ. EUR 
για την αντιμετώπιση κρίσεων όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV μέρος 1

Or. en

Τροπολογία 99
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ενδεικτικά το 10% του κονδυλίου 
χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) προς 
συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων 
ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, θα πρέπει 
να κατανεμηθεί στις χώρες εταίρους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό 
την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει 
επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων 
βάσει επιδόσεων πρέπει να αποφασίζεται 
με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον 
αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη 
συνεργασία για τη μετανάστευση, την 
οικονομική διακυβέρνηση και τις 
μεταρρυθμίσεις. Η πρόοδος των χωρών 
εταίρων θα αξιολογείται ετησίως.

1. Ενδεικτικά το 10% του κονδυλίου 
χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) προς 
συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων 
ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, θα πρέπει 
να κατανεμηθεί στις χώρες εταίρους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό 
την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει 
επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων 
βάσει επιδόσεων πρέπει να αποφασίζεται 
με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον 
αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την 
οικονομική διακυβέρνηση και τις 
μεταρρυθμίσεις. Η πρόοδος των χωρών 
εταίρων θα αξιολογείται ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 100
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συνεισφορών στο κόστος 
συμμετοχής των χωρών στα ενωσιακά 
προγράμματα και τις δράσεις που 
υλοποιούνται από τα ενωσιακά θεσμικά 
όργανα και φορείς, καθώς και από φορείς 
ή πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η 
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας δυνάμει του τίτλου 
V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση∙

ε) συνεισφορών στο κόστος 
συμμετοχής των χωρών στα ενωσιακά 
προγράμματα και τις δράσεις που 
υλοποιούνται από τα ενωσιακά θεσμικά 
όργανα και φορείς∙

Or. en

Τροπολογία 101
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

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 

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 
και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας στις 
χώρες εταίρους με ιδιαίτερη έμφαση στην 
προσαρμογή και τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, 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, τους 
συνεταιρισμούς και τις πολύ μικρές και 
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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.

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 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, ενώ πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στους τοπικούς 
οικονομικούς φορείς· Το ΕΤΒΑ+ δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται προς 
υποκατάσταση της ευθύνης του κράτους 
να παρέχει βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 102
Heidi Hautala

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.

Or. en

Τροπολογία 103
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρέχουν χρηματοοικονομική και 
αναπτυξιακή προσθετικότητα·

Or. en

Τροπολογία 104
Heidi Hautala

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τηρούν τις αρχές της 
αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας 
όπως διατυπώθηκαν στη Σύμπραξη του 
Μπουσάν για μια αποτελεσματική 
αναπτυξιακή συνεργασία και 
επιβεβαιώθηκαν στο Ναϊρόμπι τον 
Δεκέμβριο του 2016, 
συμπεριλαμβανομένων του ενστερνισμού, 
της ευθυγράμμισης, της επικέντρωσης 
στα αποτελέσματα, της διαφάνειας και 
της αμοιβαίας λογοδοσίας, καθώς και τον 
στόχο της αποσύνδεσης της βοήθειας από 
όρους·

Or. en

Τροπολογία 105
Heidi Hautala

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 
και εστιάζονται σε περιοχές που 
αδυνατούν να προσελκύσουν αμιγώς 
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ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 106
Heidi Hautala

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό 
προς τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, τις κατευθυντήριες αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις συμβάσεις και τα 
πρότυπα της ΔΟΕ, τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 107
Heidi Hautala

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) τις αρχές του Μάαστριχτ για τις 
εξωεδαφικές υποχρεώσεις των κρατών 
στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δικαιωμάτων και τις 
Εθελοντικές Κατευθυντήριες Γραμμές 
της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας 
(FAO) για υπεύθυνη διακυβέρνηση της 
γαιοκτησίας, της αλιείας και των δασών 
στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής 
ασφάλειας·
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Or. en

Τροπολογία 108
Heidi Hautala

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, προτιμώνται οι 
φορείς εκείνοι που κοινοποιούν 
πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 
εταιρικής διακυβέρνησης.

Or. en

Τροπολογία 109
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης με βάση 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, 
αξιοποιώντας, κατά περίπτωση, τα 
υφιστάμενα συστήματα μέτρησης 
αποτελεσμάτων των επιλέξιμων 
ομόλογων φορέων. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει το αποτέλεσμα της 

8. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης με βάση 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Η 
Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιοποιεί 
πίνακα δεικτών τον οποίο θα 
χρησιμοποιούν οι εταίροι υλοποίησης για 
την επιλογή των έργων και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να ελέγχει τη δέουσα 



AM\1170668EL.docx 19/24 PE631.781v01-00

EL

αξιολόγησής της για κάθε επενδυτικό 
σκέλος σε ετήσια βάση.

επιμέλεια όσον αφορά την επιλογή των 
έργων, προκειμένου διασφαλίζεται η 
ανεξάρτητη και διαφανής αξιολόγηση της 
δυνητικής και της πραγματικής χρήσης 
της εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 
27 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
το αποτέλεσμα όλων των εργαλείων 
εγγύησης και των μεμονωμένων έργων 
στο πλαίσιο της αξιολόγησής της για κάθε 
επενδυτικό σκέλος σε ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 110
Heidi Hautala

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.

Or. en

Τροπολογία 111
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) σαφή διαδικασία για τη διενέργεια 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ελέγχου ποιότητας της δέουσας 
επιμέλειας που εφαρμόζουν οι εταίροι 
υλοποίησης σε επίπεδο επιμέρους έργου, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκ των 
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προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το 
περιβάλλον, και την αίτηση διευκρινίσεων 
και προσαρμογών από τους εταίρους 
υλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 112
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς 
παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το 
ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες 
αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με 
τον παρόντα κανονισμό.

7. Οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς 
παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το 
ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες 
αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή των συστάσεων της εκ των 
προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στο 
περιβάλλον και άλλα κριτήρια επιλογής 
που απαριθμούνται στο άρθρο 27.

Or. en

Τροπολογία 113
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α

Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει 
ενωσιακό κεντρικό μηχανισμό 
καταγγελιών για όλα τα έργα σύμφωνα με 
το κεφάλαιο IV του παρόντος 
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κανονισμού. Ο εν λόγω μηχανισμός 
καταγγελιών είναι ανοικτός απευθείας σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που 
επηρεάζονται από τις πράξεις, όπως και 
στους ενδιαφερόμενους φορείς που δεν 
έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις 
καταγγελίες οι μηχανισμοί καταγγελιών 
των ομολόγων φορέων. Η Επιτροπή και 
οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δημοσιεύουν στους δικτυακούς 
τους τόπους και μέσω εγγράφων 
σχετικών με τα έργα άμεσες παραπομπές 
στους μηχανισμούς καταγγελιών των 
σχετικών ομολόγων φορέων που έχουν 
συνάψει συμφωνίες με την Επιτροπή και 
στον ενωσιακό κεντρικό μηχανισμό 
καταγγελιών.

Or. en

Τροπολογία 114
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κονδύλιο για γεωγραφικά 
προγράμματα, το οποίο αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α), μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να συνεισφέρει 
στην κεφαλαιακή επάρκεια ευρωπαϊκών 
και άλλων αναπτυξιακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το κονδύλιο για γεωγραφικά
προγράμματα, το οποίο αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α), μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να συνεισφέρει 
στην κεφαλαιακή επάρκεια ευρωπαϊκών 
αναπτυξιακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 115
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)



PE631.781v01-00 22/24 AM\1170668EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 116
Heidi Hautala

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 ιδίως με τον τρόπο με 
τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων 
και των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές 
αναλύονται σε επίπεδο έργου. Κατά τη 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών 
λαμβάνεται πάντα υπόψη η προστασία 
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εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών. 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.

Or. en

Τροπολογία 117
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΒΑ + οι δραστηριότητες που είναι 
επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης 
Εξωτερικής Δράσης στοχεύουν, 
ειδικότερα, στους ακόλουθους τομείς 
προτεραιότητας:

Οι δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που είναι 
επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης 
Εξωτερικής Δράσης στοχεύουν, 
ειδικότερα, στους τομείς προτεραιότητας 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
και δεν περιλαμβάνουν τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1α:

1. επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες 
που:

Or. en

Τροπολογία 118
Heidi Hautala

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. μη επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες 
που:
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α) συνδέονται με τον στρατιωτικό τομέα 
ή τον τομέα της ασφάλειας,

β) υποστηρίζουν την ανάπτυξη της 
πυρηνικής ενέργειας,

γ) προωθούν τον περαιτέρω εγκλωβισμό 
στη χρήση ορυκτών καυσίμων και 
άνθρακα,

δ) έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό 
εξωτερικό κόστος,

ε) προωθούν τη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων καλλιεργειών,

στ) προωθούν τις μεγάλης κλίμακας 
εκβιομηχανισμένες μονοκαλλιέργειες,

ζ) συνδέονται με φράγματα μεγάλου 
μεγέθους,

η) αφορούν τομείς ή έργα που ενέχουν τον 
κίνδυνο υπονόμευσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους, όπως 
η αρπαγή γαιών και ο αναγκαστικός 
εκτοπισμός πληθυσμών. Δημοσίως 
διαθέσιμη εκ των προτέρων εκτίμηση 
των επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον 
διενεργείται από τους εταίρους 
υλοποίησης για τον προσδιορισμό των εν 
λόγω κινδύνων, λαμβανομένης δεόντως 
υπόψη της αρχής της ελεύθερης και εκ 
των προτέρων συναίνεσης (FPIC) των 
επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Or. en
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