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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ΕΤΕπ, ως ο μεγαλύτερος, κατ’ όγκο, πολυμερής δανειστής κεφαλαίων παγκοσμίως, είναι 

ολοένα και πιο δραστήρια έξω από την ΕΕ, πραγματοποιώντας επενδύσεις σε έργα που 

προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, 

καθοδηγούμενη από τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, γεγονός που την καθιστά 

αναπόσπαστο μέρος του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου («ΕΕΣ»). 

 

H εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ συνεχίζει να δέχεται πίεση σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών 

προκλήσεων, γεγονός που περιορίζει το επιχειρησιακό περιθώριο της τράπεζας στην Ασία, τη 

νότια Αφρική, την κεντρική Ασία και την ανατολική Ευρώπη, το οποίο μάλιστα προβλέπεται 

να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο με την υιοθέτηση του προτεινόμενου από την Επιτροπή 

ανώτατου ορίου όσον αφορά την εντολή εξωτερικών δανειοδοτήσεων (ΕΕΔ) της ΕΤΕπ. Η 

παρουσία της ΕΤΕπ στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη νότια Αφρική θα περικοπεί στην 

περίπτωση αυτή κατά 50 % σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδά της, ενώ η δραστηριότητα 

της τράπεζας στην Ανατολική Γειτονία θα γνωρίσει σημαντική μείωση. 

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιδοκιμάζει τη «δέσμη ανθεκτικότητας» της ΕΤΕπ, πιστεύει 

όμως ότι ένα πρόσθετο ποσό 3 530 000 000 EUR επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής θα 

επέτρεπε στην ΕΤΕπ να διατηρήσει τις εξωτερικές δραστηριότητές της στα τρέχοντα επίπεδα, 

πέρα από τις γειτονικές χώρες που επηρεάζονται επί του παρόντος από τη μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση. 

 

Το ΕΕΣ μπορεί να αναπτυχθεί ώστε να αποτελέσει έναν εξαιρετικό καταλύτη για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την 

προώθηση των επενδύσεων, την ενθάρρυνση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και την 

υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μοχλεύοντας κεφάλαια από 

την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους δωρητές και χρηματοδοτήσεις από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και από τον ιδιωτικό τομέα.  

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι η Επιτροπή και η ΕΤΕπ πρέπει να διατηρήσουν 

μια μακροπρόθεσμη εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 

οικονομική μεγέθυνση, αντί να καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους στην 

αναζήτηση λύσεων στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Στο επίκεντρο της 

προσφυγικής κρίσης βρίσκονται χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η μεγάλη 

πλειονότητα των βίαια εκτοπισμένων ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου φιλοξενούνται το 

89 % των προσφύγων και το 99 % των εσωτερικά εκτοπισμένων1. 

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ, αφενός, ενός μακροπρόθεσμου 

αναπτυξιακού θεματολογίου, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, που θα 

περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, και, αφετέρου, 

της βραχυπρόθεσμης βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν 

σε περιοχές πληττόμενες από κρίσεις, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του δομικού στοιχείου 3 

της δέσμης ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ.  

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

(«Βίαια εκτοπισμένοι-προς μια αναπτυξιακή προσέγγιση για την υποστήριξη των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων και 

εκείνων που τους έχουν υποδεχτεί») Προαντίτυπο, Παγκόσμια Τράπεζα, 2016, σ.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι έχει καίρια σημασία η υποστήριξη προς 

τις ΜΜΕ για τη μετάβασή τους προς τον επίσημο τομέα και τη βελτίωση της πρόσβασής τους 

σε πιστώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων στις αναδυόμενες αγορές δεν έχει πρόσβαση σε πιστώσεις, η βελτίωση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και η εξεύρεση λύσεων για την απελευθέρωση 

πηγών κεφαλαίων έχει ζωτική σημασία για να μπορέσει αυτός ο δυνητικά δυναμικός τομέας 

να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας.  

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία   1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει 

μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση η οποία 

απαιτεί αλληλεγγύη, αποτελεσματική 

κινητοποίηση των οικονομικών πόρων και 

την ανάγκη να αντιμετωπίσει και να 

υπερβεί τις υφιστάμενες προκλήσεις με 

συντονισμένο τρόπο. Είναι απαραίτητη η 

συνεργασία όλων των παραγόντων για να 

εφαρμοστούν συνεπείς, μεσοπρόθεσμες 

και μακροπρόθεσμες πολιτικές και 

αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων 

διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό 

την υποστήριξη των πρωτοβουλιών που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. 

(1) Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει 

μια πρωτοφανή μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση η οποία απαιτεί 

αλληλεγγύη, αποτελεσματική 

κινητοποίηση των οικονομικών πόρων και 

την ανάγκη να αντιμετωπίσει και να 

υπερβεί τις υφιστάμενες προκλήσεις με 

συντονισμένο τρόπο. Είναι απαραίτητη η 

συνεργασία όλων των παραγόντων για να 

εφαρμοστούν συνεπείς, μεσοπρόθεσμες 

και μακροπρόθεσμες πολιτικές και 

αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων 

προγραμμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση 

και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών 

που συμβάλλουν στους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης (ΣΒΑ) και στην αντιμετώπιση 

των βαθύτερων αιτίων των 

μεταναστευτικών πιέσεων που απορρέουν 

από τη φτώχεια, την ανισότητα, τη 

δημογραφική ανάπτυξη, την έλλειψη 

απασχόλησης και οικονομικών 

ευκαιριών, την κλιματική αλλαγή και τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίαιης 
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εκτόπισης. 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Πρέπει να αποφευχθεί κάθε 

προσπάθεια σύνδεσης της αναπτυξιακής 

χρηματοδότησης με τον έλεγχο των 

συνόρων, τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών ή τις συμφωνίες 

επανεισδοχής. 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 

το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 

πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος 

αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, 

θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό 

επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη 

των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της 

Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί 

τους στόχους του θεματολογίου για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και 

τους στόχους που επιδιώκονται από τα 

άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 

εξωτερική δράση. 

(2) Θα αναπτυχθεί ένα νέο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 

το οποίο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τις 

αρχές για την αποτελεσματικότητα της 

ανάπτυξης και θα λαμβάνει υπόψη όλες 

τις πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως 

μέρος αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής 

σχέσης, θα πρέπει να καταρτιστεί το 

εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο με σκοπό την 

προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων που 

αποσκοπούν στην επίτευξη των ΣΒΑ σε 

περιοχές εκτός της Ένωσης, σε σύμπραξη 

με τον ενωσιακό και τον τοπικό ιδιωτικό 

τομέα και συμβάλλοντας παράλληλα στην 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί 

τους στόχους του θεματολογίου για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, 

του προγράμματος δράσης της Αντίς 

Αμπέμπα, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της κινητοποίησης εγχώριων 

πόρων, και τους στόχους που επιδιώκονται 

από τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 
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εξωτερική δράση. Όσο περισσότερο και 

όσο ταχύτερα μια χώρα σημειώνει 

πρόοδο στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις 

της για την ανάπτυξη και εδραίωση των 

δημοκρατικών θεσμών και τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου, τόσο περισσότερη 

στήριξη θα πρέπει να δέχεται από την 

Ένωση. Αυτή η προσέγγιση θετικής 

αιρεσιμότητας μπορεί να φέρει 

πραγματική αλλαγή και θα διασφάλιζε ότι 

τα χρήματα των φορολογουμένων της 

Ένωσης δαπανώνται με βιώσιμο τρόπο. 

 

Τροπολογία   4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ανταπόκριση της ΕΕΔ σε πιθανές 

επερχόμενες προκλήσεις και 

προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και η 

παροχή μιας στρατηγικής απάντησης για 

την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 

της μετανάστευσης, το ανώτατο όριο των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να 

αυξηθεί σε 32 300 000 000 EUR με την 

αποδέσμευση του προαιρετικού 

πρόσθετου ποσού των 3 000 000 000 
EUR. Στο πλαίσιο της γενικής εντολής, το 

ποσό του 1 400 000 000 EUR θα πρέπει να 

διατεθεί σε έργα του δημοσίου τομέα υπέρ 

των προσφύγων και των κοινοτήτων 
υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται 

από την κρίση. 

(9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ανταπόκριση της ΕΕΔ σε πιθανές 

επερχόμενες προκλήσεις και 

προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και η 

παροχή μιας στρατηγικής απάντησης για 

την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 

των μεταναστευτικών πιέσεων που 

απορρέουν από τη φτώχεια, την 

ανισότητα, τη δημογραφική ανάπτυξη, 

την έλλειψη απασχόλησης και 

οικονομικών ευκαιριών, καθώς και την 

κλιματική αλλαγή, το ανώτατο όριο των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να 

αυξηθεί σε 38 470 000 000 EUR. Στο 

πλαίσιο της γενικής εντολής, το ποσό του 

1 400 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθεί 

σε έργα του δημοσίου τομέα για την 

ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών 

υποδομών στις χώρες εταίρους και στις 

κοινότητες διέλευσης και υποδοχής, με 

εστίαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και στη βιωσιμότητα. 

 



 

AD\1122193EL.docx 7/26 PE599.683v03-00 

 EL 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Σύμφωνα με τη νέα εντολή 

δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα, το 

μέγιστο ποσό των 2 300 000 000 EUR θα 

πρέπει να διατεθεί σε έργα που 

αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης, εντός του μέγιστου 

αυξημένου ανώτατου ορίου, και θα πρέπει 

να επωφεληθεί από τη συνολική εγγύηση 

της Ένωσης. 

(10) Σύμφωνα με τη νέα εντολή 

δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα, το 

μέγιστο ποσό των 2 300 000 000 EUR θα 

πρέπει να διατεθεί σε έργα που 

αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής, εντός του 

μέγιστου αυξημένου ανώτατου ορίου, και 

θα πρέπει να επωφεληθεί από τη συνολική 

εγγύηση της Ένωσης. 

 

Τροπολογία   6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 α) Η υποστήριξη της ανάπτυξης των 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και του τοπικού ιδιωτικού 

τομέα, που είναι ένας από τους βασικούς 

στόχους της ΕΕΔ, απαιτεί συνδυασμένες 

προσπάθειες ώστε οι δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ να είναι εστιασμένες στη βελτίωση 

της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών 

στη χρηματοδότηση και τις πιστώσεις, 

στην προσφορά τεχνικής βοήθειας, στην 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

την εξασφάλιση επαρκούς διάθεσης 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε 

νοικοκυριά και εταιρείες, ώστε οι 

επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν 

ευκολότερα να μεταβούν από τον ασταθή 

ανεπίσημο τομέα στον επίσημο τομέα της 

οικονομίας. Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει 

επίσης να επιδιώκουν να υποστηρίζουν 

σθεναρά τα μικρά επενδυτικά έργα που 
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αναλαμβάνουν οι πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, για την περαιτέρω 

διευκόλυνση της διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων αυτών, ιδίως σε 

απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 

ειδικότερα στον τομέα της επεξεργασίας 

του πόσιμου νερού, της απόρριψης των 

λυμάτων, καθώς και των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία   7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Πρέπει να πραγματοποιηθεί 

αναθεώρηση της εντολής εξωτερικών 

δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμισή της με 

τις αρχές για την αποτελεσματικότητα 

της ανάπτυξης και τους ΣΒΑ. 

 

Τροπολογία   8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης θα πρέπει να 

προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής. 

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης και η συμβολή 

στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη 
θα πρέπει να προστεθούν ως νέοι στόχοι 

της εντολής· τα έργα που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του νέου 

στόχου θα πρέπει, καταρχήν, να πληρούν 

τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής 

βοήθειας (ΕΑΒ) που έχει θεσπίσει η 

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) 

του ΟΟΣΑ και να συμμορφώνονται με το 

άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για 

τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα. 

 

Τροπολογία   9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός 

με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης, καθώς και με τη στήριξη 

της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη 

στις χώρες προέλευσης των μεταναστών 

που επιστρέφουν. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία   10 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του 

Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή4, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση του 

υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 

σχετικών με το κλίμα δαπανών στο πλαίσιο 

της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των 

σχετικών με το κλίμα επενδύσεων της στις 

αναπτυσσόμενες χώρες από 25 % σε 35 % 

μέχρι το 2020. 

(13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του 

Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή4, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να επιδιώκει την αύξηση του 

υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 

σχετικών με το κλίμα δαπανών στο πλαίσιο 

της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των 

σχετικών με το κλίμα επενδύσεων της στις 

αναπτυσσόμενες χώρες από 25 % σε 35 % 

μέχρι το 2020, σύμφωνα με τη δέσμευση 

που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της για το κλίμα. Η ΕΤΕπ 

θα πρέπει να λάβει υπόψη τα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 για τη 

σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά 

ή οικονομικά επιβλαβών επιδοτήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων 

για τα ορυκτά καύσιμα. 

_________________ _________________ 
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4Απόφαση (ΕΕ) 2016/590 του Συμβουλίου, 

της 11ης Απριλίου 2016, για την 

υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που 

εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-

πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 

κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 103 της 

19.4.2016, σ. 1). 

4Απόφαση (ΕΕ) 2016/590 του Συμβουλίου, 

της 11ης Απριλίου 2016, για την 

υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που 

εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-

πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 

κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 103 της 

19.4.2016, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Στη στρατηγική της για το κλίμα που εγκρίθηκε στα τέλη του 2015, η ΕΤΕπ δεσμεύτηκε να 

αυξήσει το επίπεδο των σχετικών με το κλίμα έργων της στις αναπτυσσόμενες χώρες σε 

ποσοστό έως και 35 % μέχρι το τέλος του 2020. Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική εντολή της. Ομοίως, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρως στις 

δραστηριότητες εξωτερικών δανειοδοτήσεων της Ευρώπης. 

 

Τροπολογία   11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει 

και να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο 

πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για 

έργα του δημόσιου τομέα και του 

ιδιωτικού τομέα που προορίζονται για 

τους πρόσφυγες και τις κοινότητες 
υποδοχής. Ως εκ τούτου, μια αξιολόγηση 

της συμβολής των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της 

μετανάστευσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ. 

(15) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει 

και να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο 

πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για 

έργα του δημόσιου τομέα και του 

ιδιωτικού τομέα που θα αντιμετωπίζουν 

τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης 

και θα υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής. Ως εκ τούτου, μια 

αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ για την επίτευξη αυτών των 

στόχων, και ιδίως όσον αφορά τη 

συμβολή στους ΣΒΑ, τη συμμετοχή της 

τοπικής κοινωνίας των πολιτών και την 

ευθυγράμμιση με τις εξωτερικές 

πολιτικές της Ένωσης και τις 

δημοσιονομικές προτεραιότητες της 

Ένωσης, πρέπει να περιλαμβάνεται στην 

ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ θα 
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πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 

για την εδραίωση της λογοδοσίας της 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω 

της διαφάνειας και της πρόσβασης σε 

πληροφορίες, εξασφαλίζοντας τη 

συστηματική δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων, των αξιολογήσεων και 

των εκτιμήσεων επιπτώσεων των έργων 

μέσω του πλαισίου μέτρησης 

αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία   12 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Μόνο στην περίπτωση που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα και 

καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου 

της εντολής και που αναγνωρίζονται ως 

προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 

της Ένωσης, το ανώτατο όριο για την 

ανακατανομή μεταξύ περιοχών από την 

ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια της εντολής θα 

πρέπει να αυξηθεί από 10 % σε 20 %. Η 

εντολή του ιδιωτικού τομέα των 2 300 000 

000 EUR και το ποσό του 1 400 000 000 

EUR που διατίθεται σε έργα του δημοσίου 

τομέα δεν μπορούν να ανακατανεμηθούν, 

διότι σκοπός τους είναι να 

αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης. 

(16) Μόνο στην περίπτωση που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα και 

καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου 

της εντολής και που αναγνωρίζονται ως 

προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 

της Ένωσης, το ανώτατο όριο για την 

ανακατανομή μεταξύ περιοχών από την 

ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια της εντολής θα 

πρέπει να αυξηθεί από 10 % σε 20 %. Η 

ΕΤΕπ θα πρέπει να ενημερώσει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε 

απόφαση ανακατανομής παρέχοντας 

έκθεση αιτιολόγησης και εκτίμηση 

αντικτύπου. Η εντολή του ιδιωτικού τομέα 

των 2 300 000 000 EUR και το ποσό του 

1 400 000 000 EUR που διατίθεται σε έργα 

του δημοσίου τομέα στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας Ανθεκτικότητας της 

ΕΤΕπ θα πρέπει να απορροφηθούν 

πλήρως για τον προβλεπόμενο σκοπό και 

να μην ανακατανεμηθούν. 

 

Τροπολογία   13 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

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

Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της 

ΕΕ για όλη την περίοδο 2014-20 δεν 

υπερβαίνει τα 32 300 000 000 ευρώ. Ποσά 

που προορίζονταν αρχικά για 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες αλλά 

ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν 

καταλογίζονται στο ανώτατο όριο. 

Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της 

ΕΕ για όλη την περίοδο 2014-20 δεν 

υπερβαίνει τα 38 470 000 000 ευρώ. Ποσά 

που προορίζονταν αρχικά για 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες αλλά 

ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν 

καταλογίζονται στο ανώτατο όριο. 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αύξηση είναι απαραίτητη προκειμένου η ΕΤΕπ να έχει τη δυνατότητα να 

συμβάλει σε ολόκληρο το εύρος των πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον 

αφορά την Ουκρανία και άλλες χώρες που πρόσφατα κατέστησαν επιλέξιμες. 

 

Τροπολογία   14 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 30 000 

000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής εντολής, 

από το οποίο ένα μέρος ύψους 1 400 000 

000 EUR προορίζεται για έργα του 

δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων και 

των κοινοτήτων υποδοχής· 

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 

36 170 000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής 

εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 

1 400 000 000 EUR προορίζεται, για έργα 

του δημοσίου τομέα που θα 

αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης 

της κλιματικής αλλαγής, και θα 

υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών 

υποδομών υπέρ των βίαια εκτοπισμένων 
και των κοινοτήτων υποδοχής, στο πλαίσιο 

της Πρωτοβουλίας Ανθεκτικότητας της 

ΕΤΕπ· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 
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Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ένα μέγιστο ποσό ύψους 2 300 000 

000 EUR στο πλαίσιο εντολής 

δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα για 

έργα που αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα 

αίτια της μετανάστευσης. 

β) ένα μέγιστο ποσό ύψους 

2 300 000 000 EUR στο πλαίσιο εντολής 

δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα για 

έργα που αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα 

αίτια της μετανάστευσης και 

υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών 

υποδομών υπέρ των βίαια εκτοπισμένων 

και των κοινοτήτων υποδοχής, στο 

πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 

Ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ· 

 

Τροπολογία   16 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ  

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τη στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης. 

δ) τη στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης που απορρέει από τη 

φτώχεια, την ανισότητα, τη δημογραφική 

ανάπτυξη, την έλλειψη απασχόλησης και 

οικονομικών ευκαιριών, καθώς και την 

κλιματική αλλαγή, και τη συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 

από την ακόλουθη: 

«4.  Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 

ορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών 

δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμβάλλουν, 

σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 ΣΛΕΕ, 

έμμεσα στους στόχους της πολιτικής της 

Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία, 

όπως η μείωση της φτώχειας μέσω της 

ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της 

βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης.» 

"4.  Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 

ορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών 

δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ εστιάζονται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 ΣΛΕΕ, 

στους στόχους της πολιτικής της Ένωσης 

για την αναπτυξιακή συνεργασία, και 

ιδίως στη μείωση της φτώχειας μέσω της 

ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της 

βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης.» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=EL 

 

Τροπολογία   18 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 

θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 

ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχους χώρες 

μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 

παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το 

δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

ΜΜΕ της Ένωσης. Για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της 

χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς 

όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ 

Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 

θα επιδιώξει να ενισχύσει, κατά 

προτεραιότητα, τον τοπικό ιδιωτικό 

τομέα, περιλαμβανομένων των πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, στις δικαιούχους χώρες 

μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 

παραγράφου 1 επιδιώκουν, κατά το 

δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
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θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 

συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 

γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 

στους φορείς χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, όσο και στις 

δικαιούχους χώρες»· 

επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την 

πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις με την 

ταυτόχρονη κινητοποίηση της ανάπτυξης 

νέων επενδυτικών έργων από τέτοιες 

επιχειρήσεις, ώστε να γίνει δυνατή η 

περαιτέρω διεθνοποίησή τους. Για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της χρησιμοποίησης των 

κεφαλαίων προς όφελος των οικείων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, η ΕΤΕπ  εφαρμόζει 

ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας 

και θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 

συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 

γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 

στους φορείς χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, όσο και στους τελικούς 

δικαιούχους. 

 

Τροπολογία   19 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, η 

ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση 

του υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 

σχετικών με το κλίμα δραστηριοτήτων, 

ενώ ο ελάχιστος όγκος των 

δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % του 

συνόλου των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, η 

ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση 

του υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 

σχετικών με το κλίμα δραστηριοτήτων, 

ενώ ο ελάχιστος όγκος των 

δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % του 

συνόλου των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με σταδιακή 

αύξηση του στόχου αυτού σε τουλάχιστον 

35 % έως το 2020. 

 

Τροπολογία   20 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση 

βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους 

χώρες. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ καλύπτουν ιδίως τις αυξημένες 

ανάγκες για υποδομές και συναφείς 

υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η 

εισροή μεταναστών, και επαυξάνουν τις 

ευκαιρίες απασχόλησης για τις 

κοινότητες υποδοχής και τις κοινότητες 

προσφύγων, με σκοπό να προωθηθεί η 

οικονομική ένταξη και να δοθεί η 

δυνατότητα στους πρόσφυγες να 

καταστούν αυτάρκεις. 

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των 

μεταναστευτικών πιέσεων που απορρέουν 

από τη φτώχεια, την υπανάπτυξη, την 

ανισότητα, τη δημογραφική ανάπτυξη, 

την έλλειψη απασχόλησης και 

οικονομικών ευκαιριών, καθώς και την 

κλιματική αλλαγή, και συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση 

βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους 

χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

συμμόρφωση με τους ΣΒΑ. Οι 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

ενισχύουν ιδίως την ανθρωπιστική δράση 

και τη στήριξη της δημιουργίας 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, 

διασφαλίζοντας παράλληλα απόλυτο 

σεβασμό των ανθρωπίνων, εργατικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, των 

θεμελιωδών ελευθεριών και της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης 

που βασίζεται στα δικαιώματα και 

καλύπτει όλα τα ανθρώπινα και 

κοινωνικά δικαιώματα, συνάδοντας με τη 

διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη μη εισαγωγή 

διακρίσεων και τη λογοδοσία. Στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 

αναγνωρίζεται ότι η ισότητα των φύλων 

αποτελεί εγκάρσιο ζήτημα για την 

επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η 

προοπτική του φύλου εφαρμόζεται σε 

όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

Η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι θα καταρτίσει 

σχέδιο δράσης για θέματα φύλου έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2017 και ότι όλες οι 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 

της εντολής αυτής συμμορφώνονται με 

τις αρχές της στρατηγικής της για το 

φύλο, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 

του 2016. 
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Τροπολογία   21 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 γ α) η παράγραφος 9 αντικαθίσταται 

από την ακόλουθη: 

"9. Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει μόνον 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

πραγματοποιούμενες σε επιλέξιμες χώρες 

που έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με 

την ΕΤΕπ, στην οποία καθορίζονται οι 

νομικοί όροι βάσει των οποίων πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω 

δραστηριότητες.» 

"9. Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει μόνον 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

πραγματοποιούμενες σε επιλέξιμες χώρες 

που έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με 

την ΕΤΕπ, στην οποία καθορίζονται οι 

νομικοί όροι βάσει των οποίων πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω 

δραστηριότητες. Οι νομικοί όροι βάσει 

των οποίων πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν επίσης περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα 

καθώς και εργασιακά πρότυπα.» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926 

Αιτιολόγηση 

Οι συμφωνίες-πλαίσιο που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΤΕπ και των αποδεκτριών χωρών 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διατάξεις περί φορολογίας, μετατρεψιμότητας νομισμάτων, 

μεταφοράς κεφαλαίων, τελωνειακού και φορολογικού χειρισμού των έργων, δημόσιων 

συμβάσεων και αντιμετώπισης των εκπροσώπων της τράπεζας. Συνεπώς, οι συμφωνίες-πλαίσιο 

θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 

εργασιακά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία   22 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 3α) στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Η ΕΤΕπ διασφαλίζει την εφαρμογή της 

αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων 

και εν επιγνώσει συναίνεσης πριν από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες που 

έχουν αντίκτυπο στη γη και τους 

φυσικούς πόρους.»· 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EL) 

Αιτιολόγηση 

Το 2007, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Αυτοχθόνων Πληθυσμών, με την οποία αναγνώρισε τα δικαιώματά τους και έκανε ειδική 

αναφορά στην ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση (FPIC) ως προϋπόθεση 

για οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει αντίκτυπο στην προγονική γη, το έδαφος και τους 

φυσικούς πόρους τους. Η αρχή αυτή πρέπει να τηρείται επίσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

της ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία   23 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β) στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Η ΕΤΕπ εκδίδει πρακτικές 

κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 

αξιολόγηση των πτυχών που σχετίζονται 

με όλα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 

με σκοπό να χρησιμοποιούνται κατά την 

εκ των υστέρων αξιολόγηση και 

συνεχιζόμενη παρακολούθηση ανά έργο, 

συμπεριλαμβανομένων των έργων στα 

οποία εμπλέκονται χρηματοπιστωτικοί 

διαμεσολαβητές, βάσει των υφιστάμενων 

πλαισίων, και ιδίως του στρατηγικού 

πλαισίου της ΕΕ και του σχεδίου δράσης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα.»· 
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Τροπολογία   24 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης αναπτύσσονται από την 

ΕΤΕπ· 

β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης και τη συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής αναπτύσσονται 

από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο διαβούλευσης 

και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και την κοινωνία των πολιτών· 

 

Τροπολογία   25 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) το άρθρο 11 παράγραφος 1 

στοιχείο γ αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«γ)  αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 

εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 

στόχων της Ένωσης, λαμβανομένων 

υπόψη των περιφερειακών τεχνικών 

επιχειρησιακών κατευθυντήριων 

γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 5·» 

«γ)  αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 

εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 

στόχων της Ένωσης. 

 Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η 

Επιτροπή καταρτίζει πλαίσιο και 

μεθοδολογία για την ετήσια υποβολή 

εκθέσεων από την ΕΤΕπ όσον αφορά τις 

δραστηριότητές της που καλύπτονται 

από την κοινοτική εγγύηση και τη 
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συμμόρφωσή τους προς τις γενικές αρχές 

που καθοδηγούν την εξωτερική δράση 

της Ένωσης όπως θεσπίζονται στο άρθρο 

21 ΣΕΕ. Βασικός στόχος της ανωτέρω 

υποβολής εκθέσεων είναι η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 

ΕΤΕπ με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη ΣΕΕ και συγκεκριμένα τις 

διατάξεις του άρθρου 21, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τον σεβασμό και την 

προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την εξάλειψη της φτώχειας 

και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων. 

 Η μεθοδολογία αυτή αναπτύσσεται από 

την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ στη 

διάρκεια του πρώτου έτους από τη θέση 

σε ισχύ της παρούσας αναθεωρημένης 

απόφασης και αξιοποιεί τις εκθέσεις 

σχετικά με τη συμμόρφωση στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την 

ΕΤΕπ, όπως απαιτείται από το 

στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο 

δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Βάσει των ετήσιων εκθέσεων της ΕΤΕπ, 

η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δική της 

αξιολόγηση των πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν από την ΕΤΕπ και 

προτείνει πιθανές αλλαγές στις πολιτικές 

και διαδικασίες που ακολουθεί η ΕΤΕπ, 

οι οποίες υποβάλλονται στα κράτη μέλη 

προς έγκριση, αφού ληφθεί υπόψη η 

σχετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλλαγές 

αυτές. Οι πιθανές συστάσεις από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με τους τρόπους 

βελτίωσης της υποβολής εκθέσεων από 

την ΕΤΕπ για τον σκοπό αυτό 

αντικατοπτρίζονται στο πλαίσιο της 

επικαιροποίησης των περιφερειακών 

τεχνικών επιχειρησιακών 

κατευθυντήριων γραμμών.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&from=EN) 
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Τροπολογία   26 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην παροχή στρατηγικής 

απάντησης για την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. ; 

ι) αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην παροχή στρατηγικής 

απάντησης για την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης που 

απορρέει από τη φτώχεια, την ανισότητα, 

τη δημογραφική ανάπτυξη, την έλλειψη 

απασχόλησης και οικονομικών 

ευκαιριών, καθώς και την κλιματική 

αλλαγή, και τη συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής· 

 

Τροπολογία   27 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5α) στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η 

εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

"1.  Η ΕΤΕπ, σύμφωνα με την πολιτική 

διαφάνειας που εφαρμόζει και τις αρχές 

της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση στα 

έγγραφα και στις πληροφορίες, και 

σταδιακά σύμφωνα με τα πρότυπα της 

πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της 

διεθνούς βοήθειας (IATI), δημοσιεύει στον 

ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με:» 

"1.  Η ΕΤΕπ, σύμφωνα με την πολιτική 

διαφάνειας που εφαρμόζει και τη 

νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την 

πρόσβαση στα έγγραφα και στις 

πληροφορίες, και σταδιακά σύμφωνα με τα 

πρότυπα της πρωτοβουλίας για τη 

διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (IATI), 

δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες 

σχετικά με: 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&from=EN) 
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Τροπολογία   28 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β) στο άρθρο 12 παράγραφος 1 

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «β α) Η ΕΤΕπ καθιστά διαθέσιμα στο 

δημόσιο μητρώο της τα εξής έγγραφα: 

 -  όλα τα φύλλα μέτρησης 

αποτελεσμάτων (ReM) για τα έργα που 

καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση, και 

ιδίως όσα δείχνουν τον τρόπο με τον 

οποίο η εγγύηση αυτή συμβάλλει στους 

στόχους της εξωτερικής δράσης της 

Ένωσης, τονίζοντας ιδίως τον 

οικονομικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό αντίκτυπό της· 

 -  εκθέσεις παρακολούθησης και 

αξιολόγησης· 

 -  εκθέσεις ολοκλήρωσης έργων· 

 -  γνωμοδοτήσεις που υπέβαλε η 

Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας 

που περιγράφεται στο άρθρο 19 του 

καταστατικού της ΕΤΕπ.» 

Αιτιολόγηση 

Η πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση πρέπει να 

βασίζεται απευθείας στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στην 

κοινοποίηση εγγράφων και πληροφοριών, όπως είναι ο κανονισμός αριθ. 1049/2001 της 30ής 

Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής και ο κανονισμός αριθ. 1367/2006 του Συμβουλίου, της 6ης 

Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των 

διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή 

του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. 
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