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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την 

Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Προϋπολογισμών που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, 

να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Τροπολογία1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Το φιλόδοξο Εξωτερικό 

Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) της Ένωσης 

είναι απαραίτητο για τη στήριξη των 

επενδύσεων που ξεκινούν στην Αφρική και 

τη Γειτονία της Ένωσης ως μέσο για την 

προώθηση των στόχων της βιώσιμης 

ανάπτυξης του Θεματολογίου για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 των Ηνωμένων 

Εθνών (το «θεματολόγιο 2030»), καθώς 

και των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

την πρόσφατα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο 

αυτό να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα 

αίτια της μετανάστευσης. Αναμένεται να 

συμβάλει, επίσης, στην εφαρμογή της 

Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα 

(COP 21). 

(1) Το φιλόδοξο Εξωτερικό 

Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) της Ένωσης 

είναι απαραίτητο για τη στήριξη των 

επενδύσεων που ξεκινούν στην Αφρική και 

τη Γειτονία της Ένωσης ως μέσο για την 

προώθηση των στόχων της βιώσιμης 

ανάπτυξης του Θεματολογίου για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 των Ηνωμένων 

Εθνών (το «θεματολόγιο 2030»), καθώς 

και των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

την πρόσφατα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο 

αυτό να αντιμετωπιστεί ένα από τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. 

Αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην 

εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού 

για το κλίμα (COP 21). 

 

Τροπολογία2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το ΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματώσει 

τη δέσμευση της Ένωσης στο πλαίσιο του 

θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα 

πρέπει επίσης να επιτρέψει στους 

Ευρωπαίους επενδυτές και τις ιδιωτικές 

(2) Το ΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματώσει 

τη δέσμευση της Ένωσης στο πλαίσιο του 

θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα 

πρέπει επίσης να επιτρέψει στους 

Ευρωπαίους επενδυτές και τις ιδιωτικές 
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εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να 

συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά στη 

βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους. 

εταιρείες, και ειδικότερα στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, να συμβάλουν πιο 

αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη 

στις χώρες εταίρους, με ιδιαίτερη έμφαση 

στη λέξη «βιώσιμη». 

 

Τροπολογία3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Το ΕΕΣ θα πρέπει να παρέχει μια 

ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη για 

τη χρηματοδότηση επενδύσεων που 

ξεκινούν σε περιοχές της Αφρικής για 

χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 

εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της 

ομάδας των κρατών της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία 

υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 

2000, και των χωρών της Γειτονίας, ώστε 

με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν 

ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να 

μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να 

δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και 

να κινητοποιηθούν κεφάλαια του 

ιδιωτικού τομέα. 

(4) Το ΕΕΣ θα πρέπει να παρέχει μια 

ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη για 

τη χρηματοδότηση επενδύσεων που 

ξεκινούν σε περιοχές της Αφρικής για 

χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 

εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της 

ομάδας των κρατών της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία 

υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 

2000 (συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-

ΕΚ), και των χωρών της Γειτονίας. Με 

αυτόν τον τρόπο αναμένεται να 

εξασφαλιστούν πρόσθετες ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης, να 

μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα και να 

ευνοηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων, μέσω της ενθάρρυνσης της 

χρήσης πρόσθετων κεφαλαίων του 

ιδιωτικού τομέα και της προαγωγής της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής 

οικονομίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

μια ισορροπημένη γεωγραφική 

προσέγγιση, έτσι ώστε όλα τα 

συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας 

εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και 

όλες οι χώρες της γειτονίας να έχουν ίσες 

ευκαιρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΕΣ.  
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Τροπολογία4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Υπό το φως των πορισμάτων του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού1α σχετικά με τη 

χρήση του συνδυασμού μέσων 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο των 

εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, στα 

οποία επισημάνθηκε το γεγονός ότι για 

σχεδόν 50% των έργων που εξετάστηκαν 

δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις ώστε να 

συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι 

επιχορηγήσεις ήταν δικαιολογημένες, ενώ 

για ορισμένες από τις εν λόγω 

περιπτώσεις υπήρχαν ενδείξεις ότι οι 

επενδύσεις θα είχαν πραγματοποιηθεί 

χωρίς τη συνεισφορά της Ένωσης, έχει 

τεράστια σημασία ο συνδυασμός μέσων 

χρηματοδότησης να χρησιμοποιείται 

μόνο όταν η Επιτροπή μπορεί να 

αποδείξει καθαρά την προστιθέμενη αξία 

του. 

 ____________ 

 1aΕιδική έκθεση αριθ. 16/2014 «Η 

αποτελεσματικότητα του συνδυασμού 

επιχορηγήσεων από περιφερειακές 

επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την 

υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ». 

 

Τροπολογία5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Επιπλέον, το ΕΤΒΑ θα πρέπει να 

λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική 

θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές 

(6) Επιπλέον, το ΕΤΒΑ θα πρέπει να 

λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική 

θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές 
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προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς 

επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα 

οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες 

επενδύσεις. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα 

πρέπει να υποστηρίζεται από το Ταμείο 

Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Το ΕΤΒΑ θα 

πρέπει να αναπτύξει καινοτόμα μέσα για 

τη στήριξη των επενδύσεων και τη 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 

προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς 

επενδυτές, θα παρέχει καθοδήγηση και 

όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους 

επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν 

σε αναπτυξιακές δραστηριότητες και θα 

παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης 

προς τις επιλέξιμες επενδύσεις. Η εγγύηση 

του ΕΤΒΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται από 

το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Το 

ΕΤΒΑ θα πρέπει να αναπτύξει καινοτόμα 

μέσα για τη στήριξη των επενδύσεων στον 

τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης στις 

χώρες εταίρους και τη συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα. 

 

Τροπολογία6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Επιπλέον, το στρατηγικό 

συμβούλιο θα πρέπει να στηρίζει την 

Επιτροπή στον καθορισμό στρατηγικής 

καθοδήγησης και γενικών επενδυτικών 

στόχων. Το στρατηγικό συμβούλιο θα 

πρέπει επίσης να ενισχύει τον συντονισμό 

και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών 

πλατφορμών. Με τον τρόπο αυτό θα 

διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των 

διαφόρων μέσων εξωτερικής δράσης. Η 

προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου θα 

πρέπει να ασκείται από κοινού από την 

Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφαλείας για να 

εξασφαλιστεί η συνέπεια και η 

συνεκτικότητα με τους στόχους της 

εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και τα 

πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες. 

(8) Επιπλέον, το στρατηγικό 

συμβούλιο θα πρέπει να στηρίζει την 

Επιτροπή στον καθορισμό στρατηγικής 

καθοδήγησης και γενικών επενδυτικών 

στόχων. Το στρατηγικό συμβούλιο θα 

πρέπει επίσης να ενισχύει τον συντονισμό, 

τη συνεργασία και τη συνοχή μεταξύ των 

περιφερειακών πλατφορμών. Με τον τρόπο 

αυτό θα διασφαλίζεται η 

συμπληρωματικότητα και θα ενισχύονται 

οι συνέργειες των διαφόρων μέσων 

εξωτερικής δράσης. Η προεδρία του 

στρατηγικού συμβουλίου θα πρέπει να 

ασκείται από κοινού από τον πρώτο 

Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας για να εξασφαλιστεί 

η συνέπεια και η συνεκτικότητα με τους 

στόχους της εξωτερικής πολιτικής της 

Ένωσης και τα πλαίσια συνεργασίας με 

τρίτες χώρες. 
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Τροπολογία7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8 α) Η εγγύηση του ΕΤΒΑ δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται για τη 

χρηματοδότηση μειζόνων έργων 

υποδομής που έχουν μικρό αντίκτυπο στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και των 

οποίων η σχέση κόστους-οφέλους δεν 

καθιστά τις επενδύσεις βιώσιμες. Η 

εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να 

χρηματοδοτεί μόνο έργα η υλοποίηση των 

οποίων δεν είναι αμφιλεγόμενη, από 

περιβαλλοντική, οικονομική και 

κοινωνική άποψη, με βάση διεξοδική και 

ανεξάρτητη εκ των προτέρων αξιολόγηση 

και κατάλληλη ανάλυση κόστους-

οφέλους. 

 

Τροπολογία8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προκειμένου να αυξηθεί ο 

αντίκτυπος της εγγύησης του ΕΤΒΑ 

ενόψει των αναγκών στις εν λόγω 

περιοχές, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα παροχής συνεισφορών με 

τη μορφή εγγύησης ή μετρητών. Οι εν 

λόγω συνεισφορές θα μπορούσαν να 

εγγράφονται στο προϋπολογισμό ανά 

περιοχή, τομέα ή επενδυτικό σκέλος. 

(14) Προκειμένου να αυξηθεί ο 

αντίκτυπος της εγγύησης του ΕΤΒΑ 

ενόψει των αναγκών αύξησης των 

επενδύσεων και της χρηματοδότησης για 

έργα που συμβάλλουν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και δημιουργούν ευκαιρίες 

αξιοπρεπούς απασχόλησης στις εν λόγω 

περιοχές, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα παροχής συνεισφορών με 

τη μορφή εγγύησης ή μετρητών. Οι εν 

λόγω συνεισφορές θα μπορούσαν να 

εγγράφονται στο προϋπολογισμό ανά 

περιοχή, τομέα ή επενδυτικό σκέλος. 

 

Τροπολογία9 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που 

καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ 

για τη διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι 

των Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση θα 

πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα οι οικείοι φορείς, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 

πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. 

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει 

ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του 

ΕΤΒΑ, ώστε να διασφαλίζεται η 

λογοδοσία και η διαφάνεια. 

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που 

καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ 

για τη διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι 

των Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση θα 

πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα οι οικείοι φορείς, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 

πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. 

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει 

ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του 

ΕΤΒΑ, ώστε να διασφαλίζονται η 

λογοδοσία, η διαφάνεια και η 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης. 

 

Τροπολογία10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 17 α) Υπό το φως των πορισμάτων της 

ειδικής έκθεσης αριθ. 14/2014 του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου1a, η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ετησίως 

τη βελτίωση των διοικητικών της 

ικανοτήτων, ώστε η λειτουργία του ΕΤΒΑ 

να είναι πιο αποτελεσματική και 

διαφανής.  

 ____________ 

 Ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 14/2014 με 

τίτλο : «Με ποιον τρόπο υπολογίζουν, 

περιορίζουν και αντισταθμίζουν τα 

θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ τα 

αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν;» 
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Τροπολογία11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ΕΤΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 

θεματολογίου του 2030 με ιδιαίτερη 

έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, τους 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τη 

στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να 

αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να 

υποβοηθηθεί η βιώσιμη επανένταξη των 

μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες 

καταγωγής τους, και παράλληλα να 

μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να 

δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να 

κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού 

τομέα. 

2. Το ΕΤΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 

θεματολογίου του 2030 με μείζονα έμφαση 

στην εξάλειψη της φτώχειας, στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, στον σεβασμό των 

οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, στη 
δημιουργία περισσότερων και αξιοπρεπών 

θέσεων εργασίας, στη δημιουργία 

κυκλικής οικονομίας, στους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς, με τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε δημόσιες 

υπηρεσίες, στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 

σε αυτήν, στην εξασφάλιση της 

συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και 

στη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να 

αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να 

υποβοηθηθεί η βιώσιμη επανένταξη των 

μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες 

καταγωγής τους, και παράλληλα να 

μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να 

δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να 

κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού 

τομέα. 

 

Τροπολογία12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το στρατηγικό συμβούλιο παρέχει 

στρατηγική καθοδήγηση και στήριξη στην 

Επιτροπή για τον καθορισμό των 

συνολικών επενδυτικών στόχων όσον 

Το στρατηγικό συμβούλιο παρέχει 

στρατηγική καθοδήγηση και στήριξη στην 

Επιτροπή για τον καθορισμό των 

συνολικών επενδυτικών στόχων όσον 
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αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ. 

Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης 

τον γενικό συντονισμό και τη συνοχή 

μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών 

πλατφορμών και των πράξεων στο πλαίσιο 

της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης τις 

οποίες διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 

ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ. 

αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας των 

επενδύσεων στις περιφερειακές 

πλατφόρμες και τις πολιτικές και 

διαδικασίες λειτουργίας. Το στρατηγικό 

συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό 

συντονισμό, τη συνεργασία και τη συνοχή 

μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών 

πλατφορμών και των πράξεων στο πλαίσιο 

της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης τις 

οποίες διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 

ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ. Η 

δραστηριότητα του στρατηγικού 

συμβουλίου επιβλέπεται σε μόνιμη βάση 

από μία διευθύνουσα επιτροπή στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το στρατηγικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από εκπροσώπους της 

Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου 

της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(Ύπατη Εκπρόσωπος), των κρατών μελών 

και της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή μπορεί να 

προσκαλεί και άλλους συνεισφέροντες να 

γίνουν μέλη του στρατηγικού συμβουλίου 

λαμβάνοντας υπόψη, ενδεχομένως, την 

άποψη του συμβουλίου. Οι χώρες εταίροι 

και οι σχετικές περιφερειακές οργανώσεις, 

οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν, 

ενδεχομένως, να συμμετέχουν με την 

ιδιότητα του παρατηρητή. Η προεδρία του 

στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από 

κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο. 

2. Το στρατηγικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από εκπροσώπους της 

Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου 

της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(Ύπατη Εκπρόσωπος), των κρατών μελών, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΕΤΕπ 

και των χωρών εταίρων της Αφρικής και 

της Γειτονίας. Η Επιτροπή προσκαλεί και 

άλλους συνεισφέροντες να γίνουν μέλη του 

στρατηγικού συμβουλίου λαμβάνοντας 

υπόψη την άποψη του συμβουλίου. Οι 

σχετικές περιφερειακές οργανώσεις και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως 

ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, 
μπορούν, ενδεχομένως, να συμμετέχουν με 

την ιδιότητα του παρατηρητή. Η προεδρία 

του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από 

κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο. Το στρατηγικό συμβούλιο 

εξασφαλίζει την διενέργεια κατάλληλων 

διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
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ενδιαφερομένων μερών στις χώρες 

εταίρους. 

 

Τροπολογία14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ένωση παρέχει αμετάκλητη και 

άνευ όρων εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στον 

επιλέξιμο ομόλογο φορέα για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτει ο παρών 

κανονισμός και ξεκινούν σε χώρες 

εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας. 

1. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης 

της βιωσιμότητας του έργου, η Ένωση 

παρέχει, αμετάκλητη και άνευ όρων 

εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στον επιλέξιμο 

ομόλογο φορέα για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτει 

ο παρών κανονισμός και ξεκινούν σε 

χώρες εταίρους της Αφρικής και της 

Γειτονίας. 

 

Τροπολογία15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η μέγιστη προθεσμία για σύναψη 

συμφωνίας των επιλέξιμων ομολόγων 

φορέων με τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή τους 

τελικούς δικαιούχους είναι τέσσερα έτη 

μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας 

εγγύησης. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

 

Τροπολογία16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της 

εγγύησης του ΕΤΒΑ 

Κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού 

για τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ 
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Τροπολογία17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για 

στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ 

είναι συνεπείς και ευθυγραμμίζονται με τις 

πολιτικές της Ένωσης, ιδίως τις πολιτικές 

ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης, τις 

στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών 

εταίρων και στηρίζουν τους παρακάτω 

γενικούς στόχους: 

1. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για 

στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ 

είναι συνεπείς και ευθυγραμμίζονται με τις 

πολιτικές της Ένωσης (ιδίως τις πολιτικές 

ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης) και 

με τις στρατηγικές και τις πολιτικές των 

χωρών εταίρων, και αποσκοπούν στην 

στήριξη των παρακάτω γενικών στόχων: 

 

Τροπολογία18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-α) συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 

θεματολογίου του 2030· 

 

Τροπολογία19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) συμβάλλουν στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση 

στη βιωσιμότητα και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας (ιδίως για τους νέους και 

τις γυναίκες), αντιμετωπίζοντας έτσι τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και 

συμβάλλοντας στη βιώσιμη επανένταξη 

των μεταναστών που επιστρέφουν στις 

χώρες καταγωγής τους· 

α) συμβάλλουν στην εξάλειψη της 

φτώχειας, στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

βιωσιμότητα και στη βιώσιμη δημιουργία 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ιδίως για 

τους νέους, τις γυναίκες και τους 

ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο 

αποκλεισμού· 
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Τροπολογία20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έχουν ως στόχο τους 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς, και ιδίως 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 

βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων, των 

μεταφορών, των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών, του 

περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των 

φυσικών πόρων και της γαλάζιας 

ανάπτυξης, των κοινωνικών υποδομών και 

του ανθρώπινου κεφαλαίου, με γνώμονα τη 

βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος· 

β) έχουν ως στόχο τους 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς, και ιδίως 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 

βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων, των 

μεταφορών, των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών, του 

περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των 

φυσικών πόρων και της γαλάζιας 

ανάπτυξης, των κοινωνικών υποδομών, 

του ανθρώπινου κεφαλαίου και της 

κυκλικής οικονομίας, με γνώμονα τη 

βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη τις προτεραιότητες των 

δικαιούχων της εγγύησης του ΕΤΒΑ· 

 

Τροπολογία21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προβλέπουν τη συμμετοχή των 

κατοίκων των οικείων περιοχών στον 

σχεδιασμό των χρηματοδοτούμενων 

έργων· 

 

Τροπολογία22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παρέχουν χρηματοδότηση υπέρ 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα· 

γ) παρέχουν χρηματοδότηση υπέρ 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη ενός σταθερού και διαχρονικά 

βιώσιμου τοπικού ιδιωτικού τομέα· 
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Τροπολογία23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) δεν συνδέονται ουδόλως με μη 

συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 20· 

 

Τροπολογία24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ στηρίζει 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες οι οποίες: 

2. Παράλληλα με την πρόληψη της 

κερδοσκοπίας και/ή της μονοπώλησης 

υπηρεσιών που εξασφαλίζει, η εγγύηση 

του ΕΤΒΑ στηρίζει χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες: 

 

Τροπολογία25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) είναι οικονομικώς και 

δημοσιονομικώς βιώσιμες, λαμβανομένης 

επίσης υπόψη της πιθανής στήριξης και 

συγχρηματοδότησης από δημόσιους και 

ιδιωτικούς εταίρους· 

γ) είναι αποδεδειγμένα οικονομικώς 

και δημοσιονομικώς βιώσιμες, 

λαμβανομένης επίσης υπόψη της πιθανής 

στήριξης και συγχρηματοδότησης από 

δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους· 

 

Τροπολογία26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) εξασφαλίζουν τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο. 

 

Τροπολογία27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ δεν στηρίζει 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες οι οποίες: 

 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 άνθρακα και 

ορυκτών καυσίμων· 

 δ)  έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό 

εξωτερικό κόστος, ιδίως στην περίπτωση 

έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας·  

 ε)  αφορούν τομείς ή έργα που 

ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 

εταίρους, και ιδίως των δικαιωμάτων 

των τοπικών και αυτόχθονων 

κοινοτήτων, όπως για παράδειγμα στις 

περιπτώσεις του αναγκαστικού 

εκτοπισμού πληθυσμών, της αρπαγής 

γαιών, των παραστρατιωτικών 

δραστηριοτήτων και των 

δραστηριοτήτων σε αποψιλωμένες 

περιοχές. Διενεργείται και 

δημοσιοποιείται εκ των προτέρων 

εκτίμηση των επιπτώσεων στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το 

περιβάλλον, με σκοπό τον εντοπισμό 

αυτών των κινδύνων. 
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 στ) είναι ύποπτες για παραβιάσεις της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για 

πρόκληση βλάβης στο κοινωνικό σύνολο 

ή στις τοπικές κοινότητες, λαμβάνοντας 

υπόψη την αρχή της προφύλαξης. 

 

Τροπολογία28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν 

ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της 

εγγύησης του ΕΤΒΑ, το επίπεδο των 

κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων 

μειωθεί κάτω του 50% του ποσοστού 

καταβολής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να 

απαιτηθούν για την αναπλήρωση των 

κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του 

ΕΤΒΑ. 

7. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν 

ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της 

εγγύησης του ΕΤΒΑ, το επίπεδο των 

κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων 

μειωθεί κάτω του 50% του ποσοστού 

καταβολής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση για: 

 α)  την αιτία της ανεπάρκειας, με 

λεπτομερή αιτιολόγηση· και  

 β)  εάν κριθεί απαραίτητο, για τυχόν 

έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν 

για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του 

Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. 

 

Τροπολογία29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από την 

εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η έκθεση αυτή 

δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από την 

εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η εν λόγω έκθεση 

δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα 
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ακόλουθα στοιχεία: ακόλουθα στοιχεία, τα οποία 

παρουσιάζονται σε ειδικό για κάθε χώρα 

μορφότυπο: 

 

Τροπολογία30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτονται από 

την εγγύηση του ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα 

και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους 

προς τον παρόντα κανονισμό· 

α) ανεξάρτητη αξιολόγηση των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε 

εξέλιξη καλύπτονται από την εγγύηση του 

ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια 

και της συμμόρφωσής τους προς τον 

παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα με την 

αρχή της προσθετικότητας· 

Τροπολογία31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) αξιολόγηση της επίτευξης των 

συνολικών επενδυτικών στόχων που 

καθορίζονται από το στρατηγικό 

συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5· 

 

Τροπολογία32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  α β) αξιολόγηση της συνολικής 

συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου 

του 2030· 
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Τροπολογία33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  α γ) εκτίμηση του μεριδίου της 

χρηματοδότησης που προορίζεται για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

οι οποίες σχετίζονται με τις πολιτικές 

δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την 

ενεργειακή απόδοση και την κλιματική 

αλλαγή· 

Τροπολογία34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ  (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  α δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 

πράξεων τις οποίες καλύπτει η εγγύηση 

του ΕΤΒΑ και της σχετικής έκθεσής τους 

σε κίνδυνο, είτε πολιτικής, είτε 

επιχειρησιακής είτε οικονομικής φύσης· 

 

Τροπολογία35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αξιολόγηση 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 του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική 

βάση, συμπεριλαμβανομένου του 

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης 

αξίας, της κινητοποίησης πόρων του 

ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων εκροών 

και των εκροών που επιτεύχθηκαν και των 

αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την 

εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική και 

μακροπρόθεσμη βάση, 
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αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης· συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη 

δημιουργία απασχόλησης· 

 

Τροπολογία36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) αξιολόγηση της προστιθέμενης 

αξίας των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων των 

επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του 

συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις 

εν λόγω δραστηριότητες· 

στ) ανεξάρτητη αξιολόγηση της 

προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων των 

επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του 

συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις 

εν λόγω δραστηριότητες· 

Τροπολογία37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά 

με τις καταπτώσεις της εγγύησης του 

ΕΤΒΑ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα 

ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές 

εισπραχθείσες πληρωμές· 

ζ) λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά 

με τις καταπτώσεις της εγγύησης του 

ΕΤΒΑ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα 

ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές 

εισπραχθείσες πληρωμές, καθώς και 

γνωστοποίηση των κινδύνων μελλοντικών 

καταπτώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ· 

 

Τροπολογία38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η 

Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του 

ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης που 

περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εν 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η 

Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του 

ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης που 

περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
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λόγω έκθεση υποβάλλεται χωρίς 

καθυστέρηση από την Επιτροπή εφόσον οι 

εγκεκριμένες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες 

απορροφήσουν πλήρως το ποσό της 

διαθέσιμης εγγύησης του ΕΤΒΑ πριν από 

τις 30 Ιουνίου 2020. 

συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης του 

αντίκτυπου και των αποτελεσμάτων του 

ΕΤΒΑ. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται 

χωρίς καθυστέρηση από την Επιτροπή 

εφόσον οι εγκεκριμένες χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές δραστηριότητες 

απορροφήσουν πλήρως το ποσό της 

διαθέσιμης εγγύησης του ΕΤΒΑ πριν από 

τις 30 Ιουνίου 2020. 

 

Τροπολογία39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 

στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 

αξιολογεί τη χρήση του Ταμείου 

Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή 

υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση 

αξιολόγησης συνοδεύεται από 

γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 

στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 

αξιολογεί τη χρήση και τη λειτουργία του 

Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Η 

Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση 

αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση 

αξιολόγησης συνοδεύεται από 

γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου 

Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και την 

αποτελεσματικότητα και προσθετικότητα 

των πράξεων του ΕΤΒΑ. Σε περίπτωση 

που κριθούν αναγκαίες προσαρμογές στο 

Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ή σε 

περίπτωση που το Ταμείο Εγγυήσεων του 

ΕΤΒΑ παραταθεί πέραν του 2020, η εν 

λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται 

από νομοθετική πρόταση για ανάλογη 

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές 

διαφάνειας και τις γενικές αρχές της 

Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε 

έγγραφα και πληροφορίες, οι επιλέξιμοι 

ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν στους 

δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες 

σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που 

καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και οι 

οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον 

οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες 

συμβάλλουν στην εκπλήρωση των 

απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. 

Τα εκτεταμένα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του στρατηγικού 

διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται 

χωρίς καθυστέρηση. Ο πίνακας δεικτών 

επιδόσεων δημοσιοποιείται αμέσως μετά 

την έγκριση πράξης στο πλαίσιο της 

εγγύησης του ΕΤΒΑ. Σύμφωνα με τις 

οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές 

αρχές της Ένωσης σχετικά με την 

πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, οι 

επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν 

στους δικτυακούς τόπους τους 

πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από την 

εγγύηση του ΕΤΒΑ δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, και οι οποίες σχετίζονται με 

τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω 

δραστηριότητες συμβάλλουν στην 

εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17 α 

 Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 

διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες 

νομικές βάσεις και προβάλλουν 

στρατηγικά τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες, 

προκειμένου να έρθουν οι 

δραστηριότητες του Ταμείου πιο κοντά 

στους πολίτες, στην κοινή γνώμη και σε 

πιθανούς ιδιώτες επενδυτές· 
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Τροπολογία42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εξωτερικός έλεγχος των 

δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος 

κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

1. Ο εξωτερικός έλεγχος των 

δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος 

κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

υπόκειται κατά συνέπεια στη διαδικασία 

απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 319 της 

ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τον σκοπό της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του 

σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 

ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή 

πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 

2. Για τον σκοπό της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του 

σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 

ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή 

πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση 

των ελεγκτικών καθηκόντων του. 

 

Τροπολογία44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Έως τις 30 Ιουνίου 2020 και εν 

συνεχεία ανά τριετία, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για τη 

χρησιμοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων 

του ΕΤΒΑ και την αποδοτικότητα και 
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αποτελεσματικότητα του ΕΤΒΑ. 

 

Τροπολογία45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι 

ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 

της Απάτης (OLAF) και της παρέχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες 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. 

1. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 

ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 

η Επιτροπή έχει 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 επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς 

ειδοποιούν άμεσα την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και της παρέχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να 

καταστεί δυνατή η διεξαγωγή πλήρους 

και ενδελεχούς έρευνας· 

 

Τροπολογία46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, 

συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 

και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, τον κανονισμό 

(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 

Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου 

για την προστασία των οικονομικών 

Η OLAF διενεργεί έρευνες, 

συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 

και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, τον κανονισμό 

(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 

Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου 

για την προστασία των οικονομικών 
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συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να 

εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, 

διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή άλλη 

παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε 

σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να 

διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει 

κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις 

αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων 

κρατών μελών. 

συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να 

εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, 

διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

φορολογική απάτη, οργανωμένο έγκλημα 
ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις 

πληροφορίες που συλλέγει κατά τη 

διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες 

αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. 

 

Τροπολογία47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου 

είδους παράνομες δραστηριότητες, οι 

επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν 

προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από 

τις εν λόγω δραστηριότητες. 

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου 

είδους παράνομες δραστηριότητες, οι 

επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν 

προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από 

τις εν λόγω δραστηριότητες, και παρέχουν 

επίσης στις αρμόδιες αρχές όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για διεξαγωγή 

έρευνας και πιθανή δίωξη· 

 

Τροπολογία48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητές τους οι 

επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν παρέχουν 

στήριξη σε δραστηριότητες που 

διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, 

1. Στις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητές τους οι 

επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν παρέχουν 

στήριξη σε δραστηριότητες που 

διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, 



 

AD\1123297EL.docx 25/28 PE597.708v02-00 

 EL 

όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, η 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το 

οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη 

και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η 

απάτη σε βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης. Οι επιλέξιμοι 

ομόλογοι φορείς δεν συμμετέχουν σε 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται 

σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, 

σύμφωνα με την πολιτική έναντι περιοχών 

δικαιοδοσίας με χαλαρό ρυθμιστικό 

πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων περιοχών 

δικαιοδοσίας, με βάση τις πολιτικές της 

Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή της Ομάδας 

Χρηματοοικονομικής Δράσης. 

όπως (μεταξύ άλλων) η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το 

οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη 

και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά, η απάτη ή 

άλλες δραστηριότητες σε βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν 

συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα 

που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή 

δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική 

έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με χαλαρό 

ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων 

περιοχών δικαιοδοσίας, με βάση τις 

πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής 

Δράσης. 

Τροπολογία49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 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 

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 και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 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 (η οδηγία της ΕΕ 



 

PE597.708v02-00 26/28 AD\1123297EL.docx 

EL 

οδηγία (ΕΕ) 2015/849. για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες). 
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