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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξετάζουν αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο (που 
ονομάζεται "διακανονισμός για εξαγωγικές πιστώσεις που δέχονται δημόσια στήριξη" και 
τέθηκε σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του ΟΟΣΑ) για 
την ενσωμάτωσή του στη νομοθεσία της ΕΕ. Ο σκοπός του νομοθετήματος είναι να προσφέρει 
πρόσθετη ασφάλεια δικαίου στους Οργανισμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΕΠ) των κρατών 
μελών ώστε οι δραστηριότητές τους να μη γίνουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Η εξέταση αυτή του νομοθετικού πλαισίου δίνει την 
ευκαιρία να εφαρμοσθεί το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι ο περιορισμός και η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον 
κύριο στόχο της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ο σκοπός 
αυτός πρέπει να γίνεται σεβαστός όταν η Ένωση εφαρμόζει πολιτικές που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΟΕΠ είναι ίσως τα όργανα της 
κρατικής πολιτικής που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να συμβάλουν στην επίτευξη των 
εξωτερικών σκοπών της Ένωσης (ιδίως τον περιορισμό της φτώχειας και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής), με ταυτόχρονο σεβασμό της απαίτησης για συνοχή σε όλο το πεδίο της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, οι ΟΕΠ πρέπει να κριθούν στη βάση των 
προαναφερθέντων στόχων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Μια σειρά κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών δεικτών αναφοράς 
αναπτύχθηκε σταδιακά από πολυμερή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
από τις Αρχές του Ισημερινού (2006), τα 
κύρια εκούσια πρότυπα για τη διαχείριση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κινδύνων σε έργα, έως τις πολιτικές 
διασφάλισης της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
δραστηριοτήτων όπως οι συστάσεις 
Επιθεώρησης Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
της Παγκόσμιας Τράπεζας και οι 
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συστάσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής 
για τα Φράγματα. Αυτά τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία 
απεικονίζονται στις «κοινές 
προσεγγίσεις» του Διακανονισμού, 
αποτελούν μέρος της συνεχούς 
διαδικασίας επανεξέτασης και 
επικαιροποίησης.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών αναφοράς συμβάλλει στην 
προώθηση της συνοχής μεταξύ πολιτικών που αφορούν τη δημόσια στήριξη εξαγωγικών 
πιστώσεων και πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων 
σχετικών διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων, συμβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Οι Οργανισμοί Εξαγωγικών 
Πιστώσεων (ΟΕΠ) έχουν καταστεί η 
μεγαλύτερη πηγή δημόσιας 
χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες 
χώρες. Ως εκ τούτου, το συνδεόμενο με 
τους ΟΕΠ χρέος αποτελεί τη μεγαλύτερη 
συνιστώσα του δημόσιου χρέους των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Ένα σημαντικό 
μερίδιο χρηματοδότησης έργων εκ 
μέρους των ΟΕΠ στις αναπτυσσόμενες 
χώρες επικεντρώνεται σε τομείς όπως 
μεταφορές, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
ορυχεία και ευρείας κλίμακας υποδομές, 
όπως μεγάλα φράγματα.

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΠ έχουν εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πηγή δημόσιας χρηματοδότησης για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, τα δάνειά τους όμως συνεχίζουν να έχουν υψηλότερα επιτόκια από 
εκείνα της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του ΔΝΤ. Οι ΟΕΠ είναι, λοιπόν, οι μεγαλύτεροι δημόσιοι 
πιστωτές των χωρών αυτών, και το σχετικό με τους ΟΕΠ χρέος αποτελεί το πιο μεγάλο κομμάτι 
του δημόσιου χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών: σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, μεταξύ 30-
40% του συνολικού χρέους του δημόσιου τομέα.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του 
Πίτσμπουργκ στις 24-25 Σεπτεμβρίου 
2009, οι αρχηγοί της G-20 δεσμεύθηκαν 
να εξορθολογίσουν και να καταργήσουν 
σταδιακά τις αναποτελεσματικές 
επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων 
μεσοπρόθεσμα. Τη δέσμευση αυτή 
επιβεβαίωσαν οι αρχηγοί της G-20 κατά 
τη Διάσκεψη Κορυφής του Τορόντο στις 
26-27 Ιουνίου 2010.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αντικατοπτρίζουν 
τις πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής που εγκρίθηκαν 
στο πλαίσιο της G-20 και των διασκέψεων κορυφής.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Οι βελτιώσεις του Διακανονισμού 
πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη συνοχή με 
το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), προκειμένου να συμβάλουν στην 
επίτευξη του γενικού στόχου για την 
ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου και τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών. 
Συμπληρωματικά μέτρα πρέπει ωστόσο 
να εφαρμοσθούν στην Ένωση κατά την 
μεταφορά του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ 
στο ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να 
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εξασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ του 
Διακανονισμού του ΟΟΣΑ και του 
δικαίου της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εξέταση αυτή του νομοθετικού πλαισίου δίνει την ευκαιρία να εφαρμοσθεί το άρθρο 208 της 
ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι ο περιορισμός και η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο 
της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ο σκοπός αυτός πρέπει 
να γίνεται σεβαστός όταν η Ένωση εφαρμόζει πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Οι αρχές και τα πρότυπα της ΕΕ, που 
απορρέουν από την πολιτική και το 
δίκαιο της ΕΕ, και συμπληρώνονται από 
άλλα παραδείγματα διεθνούς ορθής 
πρακτικής, θα πρέπει να αποτελέσουν τον 
οδηγό για όλα τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από τους ΟΕΠ, και 
περιλαμβάνουν αξιολόγηση κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού αντικτύπου, ο 
οποίος περιλαμβάνει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα πρότυπα που 
ενσωματώνονται στο σώμα της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τους 
τομείς και τα έργα που χρηματοδοτούνται 
από ΟΕΠ. 

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω αρχές αντικατοπτρίζουν τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
εμπεριέχονται στην ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, αποτελούν τη βάση της δανειοδοτικής πρακτικής της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως διατυπώθηκε στη δήλωση της ΕΤΕ για το 
περιβάλλον και τις κοινωνικές αρχές και τα κοινωνικά πρότυπα (2009) και στο εγχειρίδιο για 
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές (2010).  Σ’ αυτό το πλαίσιο, αυτές οι προέχουσες 
αρχές πρέπει να επανεπιβεβαιωθούν με στόχο την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3στ) Οι ΟΕΠ πρέπει να εφαρμόζουν μια 
μεθοδολογία αξιολόγησης κοινωνικού και
περιβαλλοντικού αντικτύπου σε ολόκληρο 
τον κύκλο του έργου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα όλων των 
έργων που χρηματοδοτούν. Ο 
υπολογισμός των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στις αξιολογήσεις.

Αιτιολόγηση

Οι κοινές προσεγγίσεις πρέπει να συνιστούν την πραγματοποίηση αξιολόγησης των 
στηριζόμενων από ΟΕΠ έργων όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 
σαφή στόχο τη μη εκτέλεση έργων που προκαλούν ή συμβάλλουν στις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Κάθε ΟΕΠ πρέπει να εφαρμόζει μια σαφή πολιτική για την πρόληψη ζημιών στο 
περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα και να ασκεί τη δέουσα επιμέλεια γι’ αυτό το 
σκοπό. 

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ζ) Η αξιολόγηση κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αντικτύπου που 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις των ΟΕΠ θα πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τις αρχές της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη Συμφωνία του Cotonou και 
την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την 
Ανάπτυξη και θα πρέπει να αντανακλά τις 
δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση-
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Μεταβολή (UNFCCC), τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 



PE448.927v02-00 8/14 AD\836918EL.doc

EL

Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), καθώς 
και την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και τα 
κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα, όπως ενσωματώνονται στις 
διεθνείς συμφωνίες.

Αιτιολόγηση

Σε πλήρη συμμόρφωση και συνέπεια προς τις διατάξεις του άρθρου 208 της ΣΛΕΕ, η δημόσια 
στήριξη πρέπει να παρέχεται μόνον: 
 όταν οι ΟΕΠ συμμορφούνται προς τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, με βάση τις

διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης γιοα τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Συμβάσεων του ΔΟΕ·

 όταν οι εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση διεθνών στόχων στους οποίους έχει δεσμευτεί η ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την ανακούφιση της φτώχειας·

 όταν οι αξιολογήσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου υλοποιούνται πριν από
την έγκριση του έργου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των επηρεαζόμενων ή 
ενδιαφερόμενων κοινοτήτων·

 όταν οι εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης είναι συνεπείς με τους 
αναπτυξιακούς στόχους και δεν τους υπονομεύουν, όπως αυτοί προσδιορίζονται μέσω της 
αποτίμησης του έργου·

 όταν οι ΟΕΠ δεν παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ισχύουν βάσει των διεθνών συνθηκών
και συμφωνιών σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να 
εφαρμοσθούν στην Ένωση με στόχο τη 
συμβολή στην πλήρη εφαρμογή του 
άρθρου 208 της ΣΛΕΕ επισυνάπτονται 
στο παράρτημα Ια της παρούσας 
απόφασης.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα αμφισημίας όσον αφορά τις δεσμεύσεις των 
ΟΕΠ όσον  αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δίδοντας ένα σαφές πλαίσιο του 
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τι αναμένεται από τους ΟΕΠ προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή του άρθρου 208 της 
ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα α
ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΜΕΡΟΣ Α) Διαβούλευση, διαφάνεια και 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες
Η Επιτροπή αναλαμβάνει την από κοινού 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με την 
εφαρμογή του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ 
όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις που 
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Παρέχει 
συνεπώς ετήσια «έκθεση διαφάνειας»
σχετικά με την εφαρμογή του 
Διακανονισμού. Η εν λόγω έκθεση 
παρέχει κατάλογο κάθε επιμέρους 
συναλλαγής που έχει εγκριθεί, ανά χώρα 
που παρέχει τη στήριξη, στα εξής:
• όνομα της χώρας που παρέχει τη 
δημόσια στήριξη·
•  όνομα του ΟΕΠ·
• προορισμός αγαθών· τοποθεσία 
υπηρεσιών·
• ημερομηνία συναλλαγής που εγκρίθηκε 
από τον ΟΕΠ·
• όνομα του εξαγωγέα ή του παρόχου 
υπηρεσιών·
• τύπος συναλλαγής:  προμήθεια αγαθών 
ή εξοπλισμού· επιτέλεση έρευνας ή 
σχεδιασμού· επιτέλεση εργασιών· παροχή 
υπηρεσιών·
• όνομα τράπεζας που μεσολαβεί·
• όνομα οφειλέτη·
• όνομα εγγυητή·
• τύπος δημόσιας στήριξης (Κατάταξη 
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όπως χρησιμοποιείται στο διακανονισμό 
του ΟΟΣΑ): Με εξαγωγική πίστωση 
εγγύησης ή ασφάλισης (καθαρή κάλυψη)
Με δημόσια χρηματοδοτική στήριξη: α) με 
άμεση πίστωση/χρηματοδότηση και 
επαναχρηματοδότηση ή β) με στήριξη του 
επιτοκίου. 

Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τη συνοχή με τις πολιτικές της 
Ένωσης στην συνεργασία για την 
ανάπτυξη. Η Ένωση παρέχει ισχυρή 
νομική βάση για την συνεργασία για την 
ανάπτυξη στη Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με 
το άρθρο 208 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η 
Ένωση «λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά 
την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.» 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 208 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η Ένωση και 
τα κράτη μέλη «σέβονται τις υποχρεώσεις 
και λαμβάνουν υπόψη τους στόχους που 
έχουν εγκρίνει στα πλαίσια των 
Ηνωμένων Εθνών και των άλλων 
αρμόδιων διεθνών οργανισμών.» 
Πρόσθετες πληροφορίες για κάθε 
μεμονωμένη συναλλαγή περιλαμβάνουν:
• Στην περίπτωση μη παραγωγικών 
δαπανών στις υπερχρεωμένες πτωχές 
χώρες: Οι ΟΕΠ αναφέρουν τον αριθμό 
και την αξία των έργων για τις εν λόγω 
χώρες και παρέχουν την μεθοδολογία για 
εφαρμογή του πλαισίου της βιωσιμότητας 
του χρέους για τη συγκεκριμένη χώρα και 
για την εξασφάλιση ότι η δαπάνη 
προορίζεται μόνο για παραγωγικούς 
σκοπούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει δήλωση 
του  πελάτη ότι δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί παράνομες πληρωμές 
σε σχέση με τη σύμβαση. Οποιαδήποτε 
παράβαση της απαγόρευσης για 
παράνομες πληρωμές συνεπάγεται 
ακύρωση της υποχρέωσης του κράτους 
για την παροχή της οικονομικής 
στήριξης·
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• Στην περίπτωση πιστώσεων 
εξαρτημένης βοήθειας: Οι ΟΕΠ 
αναφέρουν τον αριθμό και την αξία των 
έργων εξαρτημένης βοήθειας 
χρησιμοποιώντας την κατάταξη του 
διακανονισμού του ΟΟΣΑ και τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την 
διασφάλιση συμμόρφωσης με τον 
διακανονισμό.
• Στην περίπτωση επιτέλεσης των έργων: 
Οι ΟΕΠ παρέχουν πληροφορίες για τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί από τον αιτούντα 
για την τήρηση της εφαρμόσιμης 
νομοθεσίας στη χώρα υποδοχής στον 
τομέα του περιβάλλοντος, στον κοινωνικό 
τομέα και στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και για την τήρηση 
των διεθνών βέλτιστων πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών και 
των προτύπων της ΕΕ, όπως απορρέει 
από την πολιτική και την νομοθεσία της 
ΕΕ. Η διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνει 
δήλωση των πελατών ότι θα τηρούν την 
εφαρμόσιμη νομοθεσία της χώρας 
υποδοχής και τις διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές.
• Οι ΟΠΕ παρέχουν πληροφορίες για την 
τήρηση εκ μέρους των πελατών του 
διεθνούς και εθνικού ποινικού δικαίου. 
Αυτό συμπεριλαμβάνει δήλωση των 
πελατών ότι θα τηρούν το διεθνές και το 
εθνικό ποινικό δίκαιο.   
• Στην περίπτωση έργων φραγμάτων: Οι 
ΟΕΠ παρέχουν πληροφορίες για τη 
συμμόρφωση των πελατών με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας 
Επιτροπής για τα Φράγματα.
• Στην περίπτωση έργων εξορυκτικών 
βιομηχανιών: Οι ΟΕΠ παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση 
των πελατών προς τις συστάσεις της 
επιθεώρησης εξορυκτικών βιομηχανιών 
της Παγκόσμιας Τράπεζας.
• Οι ΟΕΠ θέτουν πάραυτα στη διάθεση 
θιγόμενων κοινοτήτων, ΜΚΟ και λοιπών 
ενδιαφερόμενων μερών πληροφορίες 
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σχετικά με την αξιολόγηση του έργου 
τουλάχιστον 120 ημέρες πριν την έγκριση 
σχετικής αίτησης. Οι πληροφορίες αυτές 
περιέχουν την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων 
των έργων και τα ονόματα των εταιριών 
που εμπλέκονται σε αυτά.
Επιπλέον, η κοινοποίηση των 
αξιολογήσεων των συνεπειών στη 
βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται προτού να 
χορηγηθεί η στήριξη των ΟΕΠ.
ΜΕΡΟΣ Β) Κλιματική αλλαγή 
Οι ΟΕΠ συμβάλλουν στις δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές 
(UNFCCC), σύμφωνα με το άρθρο 208 
της ΣΛΕΕ.
Η ένταξη των ευρωπαϊκών πολιτικών για 
το κλίμα στις διαδικασίες των ΟΕΠ 
περιλαμβάνει:
• ετήσια λεπτομερή έκθεση σχετικά με το 
πλήρες αποτύπωμα άνθρακα των έργων 
που στηρίζονται από ΟΕΠ, ή τις 
επιπτώσεις επιμέρους έργων σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο· 
• πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης 
ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα 
στη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης για να προσδιοριστεί κατά 
πόσον οι προτάσεις του έργου βελτιώνουν 
κατά πολύ τη σχέση ενέργειας-απόδοσης· 
• τη θέσπιση ενός καταλόγου 
αποκλεισμού ειδών έργων/τεχνολογιών 
που δεν θα στηρίξουν, περιλαμβανομένης 
της σταδιακής κατάργησης των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για έργα 
ορυκτών καυσίμων·
• τον καθορισμό σαφών στόχων μείωσης 
εκπομπών CO2 αφενός μακροπρόθεσμα 
και αφετέρου βραχυπρόθεσμα και 
υπέρβαση ετήσιων εκπομπών·
• τον ορισμό των διαδικασιών 
αξιολόγησης που πρέπει να λαμβάνονται 
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υπόψη για τις ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με την 
κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη, 
όπως καθορίζονται στα εθνικά 
προγράμματα δράσης για την 
προσαρμογή (NAPA) της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) και στα 
έγγραφα της ΕΕ για την περιφερειακή 
στρατηγική και τη στρατηγική ανά χώρα 
(RSP/CSP)·
• τον καθορισμό στόχων για την 
ανανεώσιμη ενέργεια, σύμφωνα με τα 
σχέδια περιφερειακής στρατηγικής και 
στρατηγικής ανά χώρα.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεμάτων που αποβλέπουν στη συμμόρφωση με το
άρθρο 208 της ΣΛΕΕ και καλύπτει σημαντικά κενά, όπως η έλλειψη κάθε αναφοράς στα 
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των Κοινών Προσεγγίσεων. Το παράρτημα επιδιώκει
επίσης να καθιερώσει έναν συμβιβασμό βάσει του οποίου η ΕΕ θα υποβάλλει μια ετήσια έκθεση 
για τις πράξεις που γίνονται από και εξ ονόματος μιας κυβέρνησης σε ό,τι αφορά εξαγωγές 
αγαθών και/ή υπηρεσιών εντός του πεδίου εφαρμογής του Συμβιβασμού. Επίσης, το πεδίο
εφαρμογής των Κοινών Προσεγγίσεων πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να διασφαλισθεί ότι
περιλαμβάνεται σε αυτό κάθε δημόσια στήριξη που παρέχεται από τους ΟΕΠ, και όχι μόνο οι 
πράξεις με προθεσμία αποπληρωμής δύο ή περισσοτέρων ετών. Τέλος, το μέρος που αφορά την
κλιματική αλλαγή αναδεικνύει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ ως προς την κλιματική αλλαγή, 
προκειμένου να καταργηθούν σταδιακά οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα μεσοπρόθεσμα και 
να παρέχεται στοχευμένη στήριξη ώστε οι φτωχότερες χώρες να μπορέσουν να προσαρμοσθούν 
στην αλλαγή του κλίματος.
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