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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

 

Τροπολογία  1 

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 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 στη 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, στη δημιουργία πλούτου και 
στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης (ΣΒΑ). 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. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α) Η ΕΤΕπ έχει αναλάβει επιπλέον 

καθήκοντα, για παράδειγμα στον τομέα 

της ευρωπαϊκής οικονομικής 

διπλωματίας. Για να κατορθώσει να είναι 

αποτελεσματική στο πλαίσιο αυτό, η 

ΕΤΕπ χρειάζεται επαρκή οικονομικά 

μέσα. Η επιτυχία του ταμείου εγγυήσεων 

στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής της 

ΕΤΕπ επιτρέπει στην ΕΤΕπ να 

επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα και 

καθιστά δυνατή τη δημιουργία 

αντικτύπου σε επίπεδο Ένωσης μέσω 

έργων σε τρίτες χώρες με ελάχιστο 

κόστος για τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Δεδομένων των αυξανόμενων 

απαιτήσεων στις οποίες καλείται να 

ανταποκριθεί η ΕΤΕπ ως χρηματοδοτικό 

όργανο της Ένωσης, κρίνεται σημαντικό 

να ενισχυθεί αυτό το επιτυχημένο 

εργαλείο και η Επιτροπή θα πρέπει να 

αυξήσει τον προϋπολογισμό για την 

τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων που 

παρέχεται στην ΕΤΕπ κατά την επόμενη 

νομοθετική πρόταση, η οποία καλύπτει 

την περίοδο 2021-2028. 

 

Τροπολογία  3 

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 

(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 
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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. 

ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να 

αυξηθεί σε 38 500 000 000 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. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής θα έχει άμεσο και ταχύ αντίκτυπο σε άλλες πιεστικές πολιτικές και 

προτεραιότητες της ΕΕ. Εκ των πραγμάτων, θα απαιτούσε σημαντική μείωση της ετήσιας 

δραστηριότητας της ΕΤΕπ στις ανατολικές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

Ουκρανίας. Η ετήσια δραστηριότητα στις ανατολικές χώρες θα έπρεπε να μειωθεί κατά περίπου 

70% σε σύγκριση με τα σημερινά ετήσια επίπεδα δανειοδότησης. Τα προτεινόμενα ανώτατα 

όρια για την Ασία και τη Λατινική Αμερική και για τη Νότια Αφρική θα είχαν ως αποτέλεσμα 

μείωση κατά 50% της ετήσιας δραστηριότητας σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα. 

 

Τροπολογία  4 

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 θα πρέπει να 

προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής και 

κάθε έργο που χρηματοδοτείται στο 

πλαίσιο αυτού του νέου στόχου θα πρέπει 

να συνάδει με το άρθρο 21 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 

 

 

Τροπολογία  5 

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 

(12) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός 

με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για 
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αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης, καθώς και με τη στήριξη 

της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη 

στις χώρες προέλευσης των μεταναστών 

που επιστρέφουν. 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης, καθώς και με τη στήριξη 

της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη 

στις χώρες προέλευσης των μεταναστών 

που επιστρέφουν. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕπ 

θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την 

ΕΥΕΔ, και να μπορεί να απευθύνεται, 

όπου χρειάζεται, στους αρμόδιους 

διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΔΟΜ και η 

UNHCR. 

 

 

Τροπολογία  6 

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 αλλαγή, 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 αλλαγή, 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 επενδύσεών της στις 

αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% 

μέχρι το 2020, σύμφωνα με τη δέσμευση 

που ανέλαβε στη στρατηγική της για το 

κλίμα. 

Αιτιολόγηση 

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

αυξήσει το επίπεδο των έργων της που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες σε ποσοστό έως και 35% μέχρι το τέλος του 2020. Η αναγγελία αυτή θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική εντολή της. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 15 
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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 προορίζονται για τους 

πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής, 

συμπεριλαμβανομένων δεικτών που 

καθιστούν δυνατή την εκτίμηση της 

συμβολής των έργων στην επίτευξη των 

ΣΒΑ, στην καταπολέμηση των 

βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης 

και στη συμμετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών των κοινοτήτων υποδοχής. Μια 
αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση αυτών των 

παραγόντων θα πρέπει να περιλαμβάνεται 

στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ με σκοπό τη 

διασφάλιση της πλήρους λογοδοσίας και 

διαφάνειας. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να 

βελτιώσει τη δέουσα πρόσβαση στις 

πληροφορίες, όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, 

αλλά και για το ευρύ κοινό, ιδίως όσον 

αφορά το σύστημα των συμβάσεων και 

των υπεργολαβιών και τα οικονομικά 

στοιχεία που αφορούν έργα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ· 

 

Τροπολογία  8 

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 

(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 
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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. 

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 δεν μπορούν να 

ανακατανεμηθούν, διότι σκοπός τους είναι 

να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο κατάλογος των επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών καθώς και των 

δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών 

θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

αποκλειστούν οι χώρες υψηλού 

εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα (Μπρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, 

Σιγκαπούρη, Χιλή και Νότια Κορέα). 

Επιπλέον, το Ιράν πρέπει να προστεθεί 

στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών. 

(17) Ο κατάλογος των επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών καθώς και των 

δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών 

θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός 

αναπτυξιακός αντίκτυπος και να 

τροποποιηθεί προκειμένου να 

αποκλειστούν οι χώρες υψηλού 

εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα (Μπρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, 

Σιγκαπούρη, Χιλή και Νότια Κορέα). 

Επιπλέον, το Ιράν πρέπει να προστεθεί 

στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών. 

 

 



 

AD\1118555EL.docx 9/22 PE595.736v02-00 

 EL 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 17 α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

υπογράμμισε τον βασικό ρόλο της ΕΤΕπ 

στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της 

Ένωσης και ζήτησε, κατά τη σύνοδό του 

στις 20 και 21 Μαρτίου 2014 από την 

ΕΤΕπ, «να συνεισφέρει περαιτέρω στην 

ενίσχυση της διεθνοποίησης και της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

εταιρειών». Η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση είναι μία από τις πλέον 

πιεστικές προκλήσεις για τις ΜΜΕ. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητη μια στρατηγική 

της ΕΤΕπ ώστε να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω και καλύτερη πρόσβαση των 

ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων 

μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 

διευκόλυνσης του εμπορίου όπως ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Μικροχρηματοδοτήσεων «Progress» και 

οι νέοι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση 

των εμπορικών δραστηριοτήτων των 

ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Επιπλέον, θα πρέπει 

να θεσπιστούν περισσότερο προδραστικές 

απαιτήσεις πολιτικής σχετικά με τις 

ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

για τις ενδιάμεσες τράπεζες που 

εκταμιεύουν χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ 

και θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η 

διαφάνεια όσον αφορά την αξιολόγηση 

του τοπικού οικονομικού και κοινωνικού 

αντίκτυπου των μεσολαβούμενων 

δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 17 β) Οι ποσοτικοί στόχοι της ΕΤΕπ για 

ενέργειες σχετικές με το κλίμα βρίσκονται 

σε καλό δρόμο. Η ΕΤΕπ έχει δεσμευθεί 

να εστιάσει ακόμη περισσότερο στη 

δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και να πλησιάσει το 35% μέχρι το 

2020. Για να είναι σε θέση η ΕΤΕπ να 

επιτύχει αυτόν τον στόχο, θα πρέπει να 

παρέχονται, ανάλογα με τις 

αντικειμενικές ανάγκες, περιφερειακά 

ανώτατα όρια με επαρκή 

χρηματοδότηση, διαφορετικά η ΕΤΕπ θα 

υποχρεωθεί να περιορίσει τις 

δραστηριότητές της στην Ασία και τη 

Λατινική Αμερική, περιφέρειες στις 

οποίες κατά παράδοση έχει υπάρξει πολύ 

ενεργή όσον αφορά τη χρηματοδότηση 

για το κλίμα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. 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. 

1. Το ανώτατο όριο των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ για όλη την 

περίοδο 2014-20 δεν υπερβαίνει τα 38 500 

000 000 ευρώ. Ποσά που προορίζονταν 

αρχικά για χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες αλλά ακυρώθηκαν στη 

συνέχεια δεν καταλογίζονται στο ανώτατο 

όριο. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 36 200 

000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής 

εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 2 

500 000 000 EUR προορίζεται για έργα 

του δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων 

και των κοινοτήτων υποδοχής, καθώς και 

για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης· 

 

 

 

Τροπολογία  14 

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 

θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 

συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 

Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 

θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 

ιδιωτικό τομέα και να συμβάλει στη 

δημιουργία ευνοϊκών όρων για ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και επενδύσεις 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. Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα συμβάλουν 

στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 

στην αγορά τρίτων χωρών εταίρων της 
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γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 

στους φορείς χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, όσο και στις δικαιούχους 

χώρες»· 

Ένωσης και της ένταξής τους στις 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και θα 

συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση της 

διεθνοποίησης και της 

ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της 

χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς 

όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ 

θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 

συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 

γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 

στους φορείς χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, όσο και στις δικαιούχους 

χώρες»· Η ΕΤΕπ προσπαθεί να εντοπίσει 

τα εμπόδια στην πρόσβαση των ΜΜΕ 

στη χρηματοδότηση και διασφαλίζει ότι 

θα τα αντιμετωπίσει. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 6 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«6.  Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο β) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα κυρίως στους 

τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 

περιβαλλοντικών υποδομών, της 

τεχνολογίας πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, της υγείας και της παιδείας. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 

παραγωγή και η ενσωμάτωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, ο 

μετασχηματισμός των ενεργειακών 

συστημάτων ώστε να επιτραπεί η 

μετάβαση σε τεχνολογίες και καύσιμα 

χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, η 

βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οι 

«6.  Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο β) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα κυρίως στους 

τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 

περιβαλλοντικών υποδομών, της 

τεχνολογίας πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, της υγείας και της παιδείας. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 

παραγωγή και η ενσωμάτωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης, ο 

μετασχηματισμός των ενεργειακών 

συστημάτων ώστε να επιτραπεί η 

μετάβαση σε τεχνολογίες και καύσιμα 

χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, η 
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ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων για 

την παραγωγή και μεταφορά του αερίου 

στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης, 
καθώς και η ηλεκτροδότηση των 

αγροτικών περιοχών, οι περιβαλλοντικές 

υποδομές όπως υποδομές ύδρευσης και 

αποχέτευσης και πράσινης ανάπτυξης, 

υποδομές τηλεπικοινωνιών και 

ευρυζωνικών δικτύων. 

βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οι 

ενεργειακές υποδομές, καθώς και η 

ηλεκτροδότηση των αγροτικών περιοχών, 

οι περιβαλλοντικές υποδομές όπως 

υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και 

πράσινης ανάπτυξης, υποδομές 

τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικών 

δικτύων.» 

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

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EL) 

Αιτιολόγηση 

Η παραγωγή και μεταφορά αερίου δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 

δεδομένου ότι συνιστούν επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Η απόφαση θα πρέπει να θέσει σε 

εφαρμογή 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. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο τη 

σταδιακή κατάργηση της 

χρηματοδότησης έργων που εμποδίζουν 

την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

το κλίμα, καθώς και την ενίσχυση των 

προσπαθειών για τη στήριξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 



 

PE595.736v02-00 14/22 AD\1118555EL.docx 

EL 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

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 της 

μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση 

βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

ενίσχυσης της ανθρωπιστικής δράσης και 

της παροχής στήριξης για τη δημιουργία 

υποδομών και θέσεων εργασίας, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση με τους ΣΒΑ. Οι 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

καλύπτουν ιδίως τις αυξημένες ανάγκες για 

υποδομές και μεταφορές, ενέργεια και 

πρόσβαση στην ενέργεια και τις 

τηλεπικοινωνίες, καθώς τα έργα αυτά 

αυξάνουν σημαντικά το δυναμικό του 

εμπορίου και μπορούν να έχουν 

αποτέλεσμα μόχλευσης στη διεθνοποίηση 

των ΜΜΕ, ιδίως σε περιφέρειες με 

γεωγραφικά μειονεκτήματα, αλλά και 

αξιοποιούν το δυναμικό τομέων όπως η 

γεωργία, οι πράσινες τεχνολογίες, η 

έρευνα και η καινοτομία και τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας, και επίσης 

ενισχύουν την ανθρωπιστική δράση, 

υποστηρίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών 

θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση 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, ενώ ταυτόχρονα 

διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των 

εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 

και του κράτους δικαίου. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον δημόσιο τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των 

οντοτήτων δημοσίου τομέα, σε ό,τι αφορά 

υποδομές και υπηρεσίες για την 

αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων 

αναγκών. 

β) τον δημόσιο τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των 

οντοτήτων δημοσίου τομέα, σε ό,τι αφορά 

υποδομές και υπηρεσίες, και ιδίως τις 

υπηρεσίες υγείας και τις ειδικές 

εγκαταστάσεις για παιδιά, τις υπηρεσίες 

υγιεινής και τη σχολική εκπαίδευση, για 

την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων 

αναγκών. 

Αιτιολόγηση 

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ιδίως για παιδιά, η αποτελεσματική πρόληψη των ασθενειών 

μέσω επαρκούς παροχής υπηρεσιών υγιεινής και η παροχή σχολικής εκπαίδευσης κατέχουν 

υψηλή θέση μεταξύ των αναγκών των παιδιών των μεταναστών και των οικογενειών τους. 

 

 

8aΤροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

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

 Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 8 α. Τα προγράμματα που αφορούν τις 

ΜΜΕ σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 

προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση 

των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού, ενώ, ιδίως στην Ανατολική 

και τη Νότια Γειτονία, τα εν λόγω 

προγράμματα της ΕΤΕπ θα πρέπει να 

προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση 

των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές αλυσίδες 

αξίας. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 8 β. Η ΕΤΕπ μεριμνά ώστε οι εταιρείες 

που συμμετέχουν σε έργα που 

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ να 

υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της 

ίσης αμοιβής και της διαφάνειας των 

πληρωμών, καθώς και την αρχή της 

ισότητας των φύλων, όπως ορίζονται 

στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a. Οι 

αποφάσεις της ΕΤΕπ σχετικά με τη 

χρηματοδότηση των έργων θα λαμβάνουν 

υπόψη τη δράση των υποψήφιων 

εταιρειών στον τομέα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης· 

 ______________ 

 1a Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της 

αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 

θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 

204 της 26.7.2006, σ. 23). 

 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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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 αναπτύσσονται από την 

ΕΤΕπ στο πλαίσιο λεπτομερούς και 

τακτικής διαβούλευσης και συνεργασίας 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 

κοινωνία των πολιτών· 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

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

 Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) το 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, καθώς και της 

συνοχής τους με άλλες πολιτικές 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 

συμμόρφωσή τους προς τις γενικές αρχές 

που καθοδηγούν την εξωτερική δράση 

της Ένωσης όπως θεσπίζονται στο άρθρο 

21 της ΣΕΕ. Βασικός στόχος της 

ανωτέρω υποβολής εκθέσεων είναι η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 

ΕΤΕπ με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη ΣΕΕ και τις διατάξεις του άρθρου 
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21, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού 

και της προαγωγής των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της εξάλειψης της 

φτώχειας και της διαχείρισης 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 τροποποιητικής 

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 τελικές αλλαγές στις πολιτικές 

και διαδικασίες που ακολουθεί η Τράπεζα 

προς έγκριση από τα κράτη μέλη αφού 

ληφθεί υπόψη η σχετική γνωμοδότηση 

του Κοινοβουλίου. Οι τελικές 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 στην 

επικαιροποίηση των περιφερειακών 

τεχνικών επιχειρησιακών 

κατευθυντήριων γραμμών.» 

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

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EL) 

Αιτιολόγηση 

Βασικό μέλημα όσον αφορά τις δανειοδοτήσεις της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ παραμένει η επιτόπια 

εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στην ΕΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ενός 

μηχανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το άρθρο 21 της ΣΕΕ θα ήταν υψίστης σημασίας 

ούτως ώστε να παροτρυνθεί η ΕΤΕπ να καταρτίσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές 

διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς την επιλογή των δράσεων που υποστηρίζει η Τράπεζα 

όσον αφορά τον πιθανό τους αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εξάλειψη της 

φτώχειας και στο περιβάλλον. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5α) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 

τροποποιείται ως εξής: 

2. Για τους σκοπούς της υποβολής της 

έκθεσης της Επιτροπής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1, η ΕΤΕπ υποβάλλει 

στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 

τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της 

παρούσας απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν 

στην Επιτροπή να υποβάλει τη δική της 

έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 

ΕΤΕπ μπορεί επίσης να παρέχει στην 

Επιτροπή πρόσθετες συναφείς 

πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο συνολική επισκόπηση της 

εξωτερικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ. 

2. Για τους σκοπούς της υποβολής της 

έκθεσης της Επιτροπής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1, η ΕΤΕπ υποβάλλει 

στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 

τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της 

παρούσας απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν 

στην Επιτροπή να υποβάλει τη δική της 

έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 

ΕΤΕπ μπορεί επίσης να παρέχει στην 

Επιτροπή πρόσθετες συναφείς 

πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο συνολική επισκόπηση της 

εξωτερικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, με 

βάση τις ετήσιες εκθέσεις, να διατυπώνει 

συστάσεις προς την ΕΤΕπ όσον αφορά τα 

διάφορα εν εξελίξει έργα. 

 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021, τελική έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της 

Προκειμένου να ενισχυθεί ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος, πρέπει να 

αναδιοργανωθεί η δομή διακυβέρνησης 

της ΕΤΕπ σύμφωνα με το σύστημα 
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παρούσας απόφασης. ενισχυμένης διακυβέρνησης του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η Επιτροπή θα 

παράσχει πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή της εν λόγω αναδιοργάνωσης 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Επιπλέον, η 

ΕΤΕπ ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις 

επενδυτικές της αποφάσεις, υποβάλλει 

εκτιμήσεις αντικτύπου που υποδεικνύουν 

τη συμμόρφωση των σχεδιαζόμενων 

έργων με τους ΣΒΑ και τη συμφωνία του 

Παρισιού, και δημοσιεύει εκθέσεις 

σχετικά με όλα τα χρηματοδοτούμενα 

έργα, τα αποτελέσματα των εσωτερικών 

ερευνών, την επιλογή, την εποπτεία και 

την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και 

των προγραμμάτων της βάσει σαφών και 

μετρήσιμων δεικτών, καθώς και σχετικά 

με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις και 

τις εκ των υστέρων εκθέσεις για κάθε 

χρηματοδοτούμενο έργο και τα 

πορίσματα των αξιολογήσεων και 

εκθέσεων αυτών, με σεβασμό στην 

εμπορική ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ιδίως 

όσον αφορά τους λόγους για την 

απόρριψη έργων που έχουν υποβληθεί. 

 Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021, τελική έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης. 
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