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Τροπολογία 46
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 209 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, προβλέπει ότι η 
ΕΤΕπ συμβάλλει, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο καταστατικό της, στην 
εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία 
για την προώθηση των στόχων της 
Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για 
την ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραπομπή στην υπόθεση C-155/07 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Κοινοβούλιο κατά 
Συμβουλίου, απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2008, όσον αφορά τις υποχρεώσεις της ΕΤΕπ που 
απορρέουν από τη Συνθήκη.

Τροπολογία 47
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Εκτός από τα περιφερειακά ανώτατα 
όρια, η προαιρετική εντολή ύψους 
2.000.000.000 ευρώ πρέπει να 
ενεργοποιηθεί και να διατεθεί ως κονδύλιο 
για τη στήριξη χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στον τομέα του 
μετριασμού των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής 
σε αυτήν, σε όλες τις περιοχές που 
καλύπτονται από την εντολή. Η ΕΤΕπ θα 
μπορούσε να συμβάλει με την 
εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους της, 

(8) Εκτός από τα περιφερειακά ανώτατα 
όρια, η προαιρετική εντολή ύψους 
2.000.000.000 ευρώ πρέπει να 
ενεργοποιηθεί και να διατεθεί ως κονδύλιο 
για τη στήριξη χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στον τομέα του 
μετριασμού των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής 
σε αυτήν, σε όλες τις χώρες και περιοχές 
που καλύπτονται από την εντολή κατά την 
υλοποίηση των δεσμεύσεών τους για το 
κλίμα που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της 
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σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, στη 
στήριξη των δημόσιων αρχών, καθώς και 
του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση 
της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής και 
στη βέλτιστη δυνατή χρήση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης. Όσον αφορά τα σχέδια 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
προσαρμογής, οι πόροι της ΕΤΕπ πρέπει 
να συμπληρώνονται, όπου είναι δυνατόν, 
με κεφάλαια χορηγούμενα με ευνοϊκούς 
όρους τα οποία διατίθενται στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω της 
αποτελεσματικής και συνεπούς ανάμιξης 
επιδοτήσεων και δανείων για τη 
χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή 
στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας της 
ΕΕ.

διαδικασίας της  σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC). Η ΕΤΕπ θα 
μπορούσε να συμβάλει με την 
εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους της, 
σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, στη 
στήριξη των δημόσιων αρχών, καθώς και 
του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση 
της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής και 
στη βέλτιστη δυνατή χρήση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης. Όσον αφορά τα σχέδια 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
προσαρμογής, οι πόροι της ΕΤΕπ πρέπει 
να συμπληρώνονται, όπου είναι δυνατόν, 
με κεφάλαια χορηγούμενα με ευνοϊκούς 
όρους τα οποία διατίθενται στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω της 
αποτελεσματικής και συνεπούς ανάμιξης 
επιδοτήσεων και δανείων για τη 
χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή 
στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας της 
ΕΕ. Η προαιρετική εντολή δεν θα 
προσμετράται ως συνεισφορά της ΕΕ ή 
των κρατών μελών της στις 
χρηματοδοτήσεις ταχείας εκκίνησης που 
συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών της UNFCCC 
στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι οι πράξεις της ΕΤΕπ θα βοηθούν τις επιλέξιμες χώρες να 
ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους σε σχέση με το κλίμα. Αφού οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ 
θα εκταμιεύονται υπό μορφή δανείων, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται ως συνεισφορά της ΕΕ ή 
των κρατών μελών της για την εκπλήρωση των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν 
στο πλαίσιο της UNFCCC.
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Τροπολογία 48
George Sabin Cutaş

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή 
της εντολής και η εστίαση της εξωτερικής 
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ 
για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και για τη μέγιστη ωφέλεια των 
δικαιούχων, η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει οριζόντιους στόχους υψηλού 
επιπέδου στην εντολή για χρηματοδοτικές 
δράσεις της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιμες 
χώρες, με βάση τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της ΕΤΕπ σε τομείς όπου 
έχει αποδεδειγμένες προηγούμενες 
επιδόσεις. Σε όλες τις περιοχές που 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, η 
ΕΤΕπ πρέπει επομένως να χρηματοδοτεί 
σχέδια στους τομείς του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν, των 
κοινωνικών και οικονομικών υποδομών 
(ιδίως στον τομέα των μεταφορών, της 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής ασφάλειας, των 
περιβαλλοντικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης, καθώς και των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)), καθώς και στην 
ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, 
ιδίως προς στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στο 
πλαίσιο των εν λόγω τομέων, η 
περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ χωρών 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ χωρών 
με προενταξιακό καθεστώς, γειτονικών 
χωρών και της ΕΕ, πρέπει να αποτελεί 
βασικό στόχο για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ.

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή 
της εντολής και η εστίαση της εξωτερικής 
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ 
για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και για τη μέγιστη ωφέλεια των 
δικαιούχων, η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει οριζόντιους στόχους υψηλού 
επιπέδου στην εντολή για χρηματοδοτικές 
δράσεις της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιμες 
χώρες, με βάση τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της ΕΤΕπ σε τομείς όπου 
έχει αποδεδειγμένες προηγούμενες 
επιδόσεις. Σε όλες τις περιοχές που 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, η 
ΕΤΕπ πρέπει επομένως να χρηματοδοτεί 
σχέδια στους τομείς του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν, των 
κοινωνικών και οικονομικών υποδομών 
(ιδίως στον τομέα των μεταφορών, της 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής ασφάλειας, των 
περιβαλλοντικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης, καθώς και των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)), καθώς και στην 
ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, 
ιδίως προς στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Πρέπει να 
υπενθυμίζεται ότι μια βελτιωμένη 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαιο μπορεί 
να είναι ουσιαστικής σημασίας στοιχείο 
όσον αφορά την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης και την καταπολέμηση της 
ανεργίας. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
τομέων, η περιφερειακή ολοκλήρωση 
μεταξύ χωρών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
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ολοκλήρωσης μεταξύ χωρών με 
προενταξιακό καθεστώς, γειτονικών 
χωρών και της ΕΕ, πρέπει να αποτελεί 
βασικό στόχο για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ 
μπορεί να στηρίζει την παρουσία της ΕΕ 
σε κράτη εταίρους με άμεσες ξένες 
επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
προώθηση της τεχνολογίας και της 
μεταφοράς γνώσης, είτε για επενδύσεις 
στους ως άνω τομείς είτε με την ανάληψη 
κινδύνου από την ίδια.

Or. en

Τροπολογία 49
Jan Zahradil

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή 
της εντολής και η εστίαση της εξωτερικής 
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ 
για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και για τη μέγιστη ωφέλεια των 
δικαιούχων, η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει οριζόντιους στόχους υψηλού 
επιπέδου στην εντολή για χρηματοδοτικές 
δράσεις της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιμες 
χώρες, με βάση τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της ΕΤΕπ σε τομείς όπου 
έχει αποδεδειγμένες προηγούμενες 
επιδόσεις. Σε όλες τις περιοχές που 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, η 
ΕΤΕπ πρέπει επομένως να χρηματοδοτεί 
σχέδια στους τομείς του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν, των 
κοινωνικών και οικονομικών υποδομών 
(ιδίως στον τομέα των μεταφορών, της 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής ασφάλειας, των 

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή 
της εντολής και η εστίαση της εξωτερικής 
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ 
για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και για τη μέγιστη ωφέλεια των 
δικαιούχων, η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει οριζόντιους στόχους υψηλού 
επιπέδου στην εντολή για χρηματοδοτικές 
δράσεις της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιμες 
χώρες, με βάση τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της ΕΤΕπ σε τομείς όπου 
έχει αποδεδειγμένες προηγούμενες 
επιδόσεις. Σε όλες τις περιοχές που 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, η 
ΕΤΕπ πρέπει επομένως να χρηματοδοτεί 
σχέδια στους τομείς του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν, των 
κοινωνικών και οικονομικών υποδομών 
(ιδίως στον τομέα των μεταφορών, της 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
έρευνας και ανάπτυξης (R&D) σε νέες 
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περιβαλλοντικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης, καθώς και των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)), καθώς και στην 
ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, 
ιδίως προς στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στο 
πλαίσιο των εν λόγω τομέων, η 
περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ χωρών 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ χωρών 
με προενταξιακό καθεστώς, γειτονικών 
χωρών και της ΕΕ, πρέπει να αποτελεί 
βασικό στόχο για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ.

ενεργειακές πηγές, της ενεργειακής 
ασφάλειας, των περιβαλλοντικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
ύδρευσης και της αποχέτευσης, καθώς και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών (ΤΠΕ)), καθώς και στην 
ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, 
ιδίως προς στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με στόχο 
να προωθηθούν η βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
τομέων, η περιφερειακή ολοκλήρωση 
μεταξύ χωρών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ χωρών με 
προενταξιακό καθεστώς, γειτονικών 
χωρών και της ΕΕ, πρέπει να αποτελεί 
βασικό στόχο για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να συμβάλει στις ευρωπαϊκές 
άμεσες ξένες επενδύσεις σε χώρες 
εταίρους, μεταξύ άλλων ως μέρος 
αμοιβαίως επωφελών εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με 
στόχο την προώθηση της καινοτομίας και 
της ανάπτυξης στους ανωτέρω τομείς 
έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή είναι ένας τομέας στον οποίο οι τοπικές περιστάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
όλως ιδιαιτέρως υπόψη και στον οποίο έχει θεμελιώδη ρόλο η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών.  Η ΕΤΕπ πρέπει επομένως να εξασφαλίζει ότι οι 
χρηματοπιστωτικοί μεσολαβητές θα λογοδοτούν και ότι θα μεταβιβάζουν τα οφέλη στους 
πελάτες τους σύμφωνα με τους στόχους των προγραμμάτων της ΕΤΕπ.



PE450.645v01-00 8/24 AM\833812EL.doc

EL

Τροπολογία 50
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να καλύψει 
πραγματικά τις ΜΜΕ, η ΕΤΕπ θα πρέπει 
να συνεργάζεται στις επιλέξιμες χώρες με 
τοπικά ιδρύματα χρηματοπιστωτικής 
μεσολάβησης που έχουν ιστορικό 
μετακύλισης των ευνοϊκών επιτοκίων 
στους πελάτες τους, να ελέγχει τα σχέδια 
των πελατών σε σχέση με τους 
αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ και να 
παρέχει προστιθέμενη αξία συγκριτικά με 
τη χρηματοδότηση από την αγορά. Οι 
δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών 
μεσολαβητών προς υποστήριξη των 
ΜΜΕ πρέπει να είναι απολύτως 
διαφανείς και να γνωστοποιούνται 
τακτικά στην ΕΤΕπ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή είναι ένας τομέας στον οποίο οι τοπικές περιστάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
όλως ιδιαιτέρως υπόψη και στον οποίο έχει θεμελιώδη ρόλο η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών.  Η ΕΤΕπ πρέπει επομένως να εξασφαλίζει ότι οι 
χρηματοπιστωτικοί μεσολαβητές θα λογοδοτούν και ότι θα μεταβιβάζουν τα οφέλη στους 
πελάτες τους σύμφωνα με τους στόχους των προγραμμάτων της ΕΤΕπ.

Τροπολογία 51
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, 
η ΕΤΕπ πρέπει να ενισχύσει τον 
αναπτυξιακό προσανατολισμό της σε 
στενή συνεργασία με την Επιτροπή και 

(13) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, 
η ΕΤΕπ πρέπει να ενισχύσει τον 
αναπτυξιακό προσανατολισμό και την 
εμπειρογνωμοσύνη της σε στενή 



AM\833812EL.doc 9/24 PE450.645v01-00

EL

σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής 
συναίνεσης για την ανάπτυξη. Αυτό πρέπει 
να πραγματοποιηθεί μέσα από μια σειρά 
συγκεκριμένων μέτρων, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης της ικανότητας της να αξιολογεί 
τις κοινωνικές και αναπτυξιακές πτυχές 
των σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
κινδύνων που σχετίζονται με εμπόλεμη 
κατάσταση, καθώς και μέσω της 
προώθησης των τοπικών διαβουλεύσεων. 
Επιπλέον, πρέπει να επικεντρωθεί 
περισσότερο σε τομείς όπου έχει έγκυρη 
εμπειρογνωμοσύνη από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες εντός της ΕΕ και οι οποίοι 
θα προωθήσουν την ανάπτυξη της 
ενδιαφερόμενης χώρας, όπως οι 
περιβαλλοντικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης, οι βιώσιμες μεταφορές 
και ο μετριασμός των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, ιδίως στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΕΤΕπ 
πρέπει επίσης να ενισχύσει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της για τη στήριξη της 
υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε 
συνεργασία. κατά περίπτωση, με άλλους 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς 
(ΔΧΟ) και ευρωπαϊκούς διμερείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΕΔΧΟ). 
Αυτό θα απαιτήσει πρόσβαση σε πόρους 
που διατίθενται υπό ευνοϊκούς όρους και 
προοδευτική αύξηση των ανθρώπινων 
πόρων που διατίθενται για τις εξωτερικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η 
δραστηριότητα της ΕΤΕπ πρέπει επίσης να 
είναι συμπληρωματική προς τους στόχους 
και τις προτεραιότητες της ΕΕ που 
σχετίζονται με τη δημιουργία θεσμών και 
τις μεταρρυθμίσεις τομέων. Τέλος, η ΕΤΕπ 
πρέπει να καθορίσει δείκτες επιδόσεων οι 
οποίοι να συνδέονται με τις αναπτυξιακές 
πτυχές των σχεδίων και των 
αποτελεσμάτων τους.

συνεργασία με την Επιτροπή και 
εφαρμόζοντας τις αρχές της ευρωπαϊκής 
συναίνεσης για την ανάπτυξη, καθώς και 
τις αρχές της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας που τονίστηκαν στη Δήλωση 
του Παρισιού του 2005 και στο 
Πρόγραμμα Δράσης της Άκρα του 2008. 
Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα από 
μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων, ιδίως 
μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας της να 
αξιολογεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές
και αναπτυξιακές πτυχές των σχεδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των κινδύνων που 
σχετίζονται με εμπόλεμη κατάσταση, 
καθώς και μέσω της προώθησης των 
τοπικών διαβουλεύσεων. Οι τοπικές 
διαβουλεύσεις πρέπει να αποτελούν μέρος 
της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας της 
ΕΤΕπ πριν από την έγκριση των σχεδίων. 
Επιπλέον, πρέπει να επικεντρωθεί 
περισσότερο σε τομείς όπου έχει έγκυρη 
εμπειρογνωμοσύνη από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες εντός της ΕΕ και οι οποίοι 
θα προωθήσουν την ανάπτυξη της 
ενδιαφερόμενης χώρας, όπως οι 
περιβαλλοντικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης, οι βιώσιμες μεταφορές 
και ο μετριασμός των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, ιδίως στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΕΤΕπ 
πρέπει επίσης να ενισχύσει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της για τη στήριξη της 
υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε 
συνεργασία. κατά περίπτωση, με άλλους 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς 
(ΔΧΟ) και ευρωπαϊκούς διμερείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΕΔΧΟ). 
Αυτό θα απαιτήσει πρόσβαση σε πόρους 
που διατίθενται υπό ευνοϊκούς όρους και 
προοδευτική αύξηση των ανθρώπινων 
πόρων που διατίθενται για τις εξωτερικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η 
δραστηριότητα της ΕΤΕπ πρέπει επίσης να 
είναι συμπληρωματική προς τους στόχους 
και τις προτεραιότητες της ΕΕ που 
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σχετίζονται με τη δημιουργία θεσμών και 
τις μεταρρυθμίσεις τομέων. Τέλος, η ΕΤΕπ 
πρέπει να καθορίσει δείκτες επιδόσεων οι 
οποίοι να συνδέονται με τις αναπτυξιακές 
πτυχές των σχεδίων και των 
αποτελεσμάτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη διατυπώσεων που ενισχύουν την ευθυγράμμιση της ΕΤΕπ με τις αναπτυξιακές 
πολιτικές της ΕΕ και τους 12 δείκτες της Δήλωσης του Παρισιού για τη μέτρηση της προόδου 
των χορηγών βοήθειας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

Τροπολογία 52
George Sabin Cutaş

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η ΕΤΕπ πρέπει να στηρίζει την 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας για το 2015 σε όλες τις περιοχές 
όπου αναπτύσσει δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 53
Jan Zahradil

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις 
χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική 
γειτονίας πρέπει να πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, με την οποία η ΕΕ επιδιώκει την 
ανάπτυξη ιδιαίτερης σχέσης με τις 

(16) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις 
χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική 
γειτονίας πρέπει να πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, με την οποία η ΕΕ επιδιώκει την 
ανάπτυξη ιδιαίτερης σχέσης με τις 
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γειτονικές χώρες με σκοπό την καθιέρωση 
ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, 
με βάση τις αξίες της ΕΕ και με 
χαρακτηριστικό τις στενές και ειρηνικές 
σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία. 
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η 
ΕΕ και οι εταίροι της εφαρμόζουν από 
κοινού συμφωνηθέντα διμερή σχέδια 
δράσης που καθορίζουν μια δέσμη 
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών ζητημάτων και ζητημάτων 
ασφάλειας, εμπορικών και οικονομικών 
θεμάτων, περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και της ολοκλήρωσης των δικτύων 
μεταφορών και ενέργειας. Η Ένωση για τη 
Μεσόγειο, η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
και η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου 
συνιστούν πολυμερείς και περιφερειακές 
πρωτοβουλίες συμπληρωματικές προς την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, οι οποίες 
στοχεύουν στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας γειτονικών χωρών 
εταίρων που αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις ή/και μοιράζονται κοινό 
γεωγραφικό χώρο. Η Ένωση για τη 
Μεσόγειο στηρίζει τις βελτιωμένες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την 
αλληλεγγύη, την περιφερειακή 
ολοκλήρωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την απόκτηση γνώσεων, τονίζοντας την 
ανάγκη για αύξηση της 
χρηματοοικονομικής συνεργασίας για τη 
στήριξη περιφερειακών και διακρατικών 
σχεδίων. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
επιδιώκει τη δημιουργία των απαραίτητων 
συνθηκών για την επιτάχυνση της 
πολιτικής σύνδεσης και της περαιτέρω 
οικονομικής ενοποίησης μεταξύ της ΕΕ 
και των Ανατολικών χωρών εταίρων. Η 
Ρωσική Ομοσπονδία και η ΕΕ έχουν μία 
ευρέος φάσματος στρατηγική εταιρική 
σχέση, διακριτή από την ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας και η οποία εκφράζεται 
μέσω των κοινών χώρων και των χαρτών 
πορείας. Αυτή συμπληρώνεται σε 
πολυμερές επίπεδο από τη Βόρεια 
Διάσταση, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο 

γειτονικές χώρες με σκοπό την καθιέρωση 
ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, 
με βάση τις αξίες της ΕΕ και με 
χαρακτηριστικό τις στενές και ειρηνικές 
σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία. 
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η 
ΕΕ και οι εταίροι της εφαρμόζουν από 
κοινού συμφωνηθέντα διμερή σχέδια 
δράσης που καθορίζουν μια δέσμη 
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών ζητημάτων και ζητημάτων 
ασφάλειας, εμπορικών και οικονομικών 
θεμάτων, περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και της ολοκλήρωσης των δικτύων 
μεταφορών και ενέργειας όπως το έργο 
του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco, το 
οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ΕΕ. Η Ένωση για τη Μεσόγειο, η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση και η 
Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου συνιστούν 
πολυμερείς και περιφερειακές 
πρωτοβουλίες συμπληρωματικές προς την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, οι οποίες 
στοχεύουν στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας γειτονικών χωρών 
εταίρων που αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις ή/και μοιράζονται κοινό 
γεωγραφικό χώρο. Η Ένωση για τη 
Μεσόγειο στηρίζει τις βελτιωμένες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την 
αλληλεγγύη, την περιφερειακή 
ολοκλήρωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την απόκτηση γνώσεων, τονίζοντας την 
ανάγκη για αύξηση της 
χρηματοοικονομικής συνεργασίας για τη 
στήριξη περιφερειακών και διακρατικών 
σχεδίων. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
επιδιώκει τη δημιουργία των απαραίτητων 
συνθηκών για την επιτάχυνση της 
πολιτικής σύνδεσης και της περαιτέρω 
οικονομικής ενοποίησης μεταξύ της ΕΕ 
και των Ανατολικών χωρών εταίρων. Η 
Ρωσική Ομοσπονδία και η ΕΕ έχουν μία 
ευρέος φάσματος στρατηγική εταιρική 
σχέση, διακριτή από την ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας και η οποία εκφράζεται 
μέσω των κοινών χώρων και των χαρτών 
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συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, 
της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. 

πορείας. Αυτή συμπληρώνεται σε 
πολυμερές επίπεδο από τη Βόρεια 
Διάσταση, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, 
της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Or. en

Τροπολογία 54
Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις 
χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική 
γειτονίας πρέπει να πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, με την οποία η ΕΕ επιδιώκει την 
ανάπτυξη ιδιαίτερης σχέσης με τις 
γειτονικές χώρες με σκοπό την καθιέρωση 
ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, 
με βάση τις αξίες της ΕΕ και με 
χαρακτηριστικό τις στενές και ειρηνικές 
σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η 
ΕΕ και οι εταίροι της εφαρμόζουν από 
κοινού συμφωνηθέντα διμερή σχέδια 
δράσης που καθορίζουν μια δέσμη 
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών ζητημάτων και ζητημάτων 
ασφάλειας, εμπορικών και οικονομικών 
θεμάτων, περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και της ολοκλήρωσης των δικτύων 
μεταφορών και ενέργειας. Η Ένωση για τη 
Μεσόγειο, η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
και η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου 
συνιστούν πολυμερείς και περιφερειακές 
πρωτοβουλίες συμπληρωματικές προς την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, οι οποίες 
στοχεύουν στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας γειτονικών χωρών 
εταίρων που αντιμετωπίζουν κοινές 

(16) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις 
χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική 
γειτονίας πρέπει να πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, με την οποία η ΕΕ επιδιώκει την 
ανάπτυξη ιδιαίτερης σχέσης με τις 
γειτονικές χώρες με σκοπό την καθιέρωση 
ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, 
με βάση τις αξίες της ΕΕ και με 
χαρακτηριστικό τις στενές και ειρηνικές 
σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η 
ΕΕ και οι εταίροι της εφαρμόζουν από 
κοινού συμφωνηθέντα διμερή σχέδια 
δράσης που καθορίζουν μια δέσμη 
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών ζητημάτων και ζητημάτων 
ασφάλειας, εμπορικών και οικονομικών 
θεμάτων, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και της 
ολοκλήρωσης των δικτύων μεταφορών και 
ενέργειας. Η Ένωση για τη Μεσόγειο, η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση και η 
Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου συνιστούν 
πολυμερείς και περιφερειακές 
πρωτοβουλίες συμπληρωματικές προς την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, οι οποίες 
στοχεύουν στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας γειτονικών χωρών 



AM\833812EL.doc 13/24 PE450.645v01-00

EL

προκλήσεις ή/και μοιράζονται κοινό 
γεωγραφικό χώρο. Η Ένωση για τη 
Μεσόγειο στηρίζει τις βελτιωμένες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την 
αλληλεγγύη, την περιφερειακή 
ολοκλήρωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την απόκτηση γνώσεων, τονίζοντας την 
ανάγκη για αύξηση της 
χρηματοοικονομικής συνεργασίας για τη 
στήριξη περιφερειακών και διακρατικών 
σχεδίων. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
επιδιώκει τη δημιουργία των απαραίτητων 
συνθηκών για την επιτάχυνση της 
πολιτικής σύνδεσης και της περαιτέρω 
οικονομικής ενοποίησης μεταξύ της ΕΕ 
και των Ανατολικών χωρών εταίρων. Η 
Ρωσική Ομοσπονδία και η ΕΕ έχουν μία 
ευρέος φάσματος στρατηγική εταιρική 
σχέση, διακριτή από την ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας και η οποία εκφράζεται 
μέσω των κοινών χώρων και των χαρτών 
πορείας. Αυτή συμπληρώνεται σε 
πολυμερές επίπεδο από τη Βόρεια 
Διάσταση, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, 
της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

εταίρων που αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις ή/και μοιράζονται κοινό 
γεωγραφικό χώρο. Η Ένωση για τη 
Μεσόγειο στηρίζει τις βελτιωμένες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την 
αλληλεγγύη, την περιφερειακή 
ολοκλήρωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την απόκτηση γνώσεων, τονίζοντας την 
ανάγκη για αύξηση της 
χρηματοοικονομικής συνεργασίας για τη 
στήριξη περιφερειακών και διακρατικών 
σχεδίων καθώς και των ΜΜΕ. Η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση επιδιώκει τη 
δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών 
για την επιτάχυνση της πολιτικής σύνδεσης 
και της περαιτέρω οικονομικής ενοποίησης 
μεταξύ της ΕΕ και των Ανατολικών χωρών 
εταίρων. Η Ρωσική Ομοσπονδία και η ΕΕ 
έχουν μία ευρέος φάσματος στρατηγική 
εταιρική σχέση, διακριτή από την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και η οποία 
εκφράζεται μέσω των κοινών χώρων και 
των χαρτών πορείας. Αυτή συμπληρώνεται 
σε πολυμερές επίπεδο από τη Βόρεια 
Διάσταση, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, 
της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Or. fr

Τροπολογία 55
Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η ΕΤΕπ πρέπει να είναι ενεργή στην 
Ασία, τόσο σε δυναμικές αναδυόμενες 
οικονομίες όσο και σε λιγότερο εύπορες 
χώρες. Σε αυτήν την ποικιλόμορφη 
περιοχή, η ΕΕ εμβαθύνει τις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις της με την Κίνα και την 
Ινδία και σημειώνεται πρόοδος όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις για νέες 

(18) Η ΕΤΕπ πρέπει να είναι ενεργή στην 
Ασία, τόσο σε δυναμικές αναδυόμενες 
οικονομίες όσο και σε λιγότερο εύπορες 
χώρες. Σε αυτήν την ποικιλόμορφη 
περιοχή, η ΕΕ εμβαθύνει τις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις της με την Κίνα και την 
Ινδία και σημειώνεται πρόοδος όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις για νέες 
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συμφωνίες εταιρικών σχέσεων και 
ελεύθερου εμπορίου με χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Παράλληλα, η 
αναπτυξιακή συνεργασία εξακολουθεί να 
αποτελεί θέμα προτεραιότητας της 
ημερήσιας διάταξης της ΕΕ για την Ασία, 
η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την 
περιοχή της Ασίας επιδιώκει την εξάλειψη 
της φτώχειας μέσω της στήριξης βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης ευρείας βάσης, την 
προώθηση πρόσφορου περιβάλλοντος και 
συνθηκών για εμπόριο και ολοκλήρωση 
εντός της περιοχής, τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης, την αύξηση της πολιτικής 
και κοινωνικής σταθερότητας και τη 
στήριξη της επίτευξης των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας του 2015. Οι 
πολιτικές αναπτύσσονται από κοινού για 
την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η αειφόρος 
ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα, 
η διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και η πρόληψη και 
αντιμετώπιση φυσικών και ανθρώπινων 
καταστροφών.

συμφωνίες εταιρικών σχέσεων και 
ελεύθερου εμπορίου με χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Ωστόσο, οι 
διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την αρχή της 
αμοιβαιότητας και τους κινδύνους 
κοινωνικού, υγειονομικού και 
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ. Παράλληλα, 
η αναπτυξιακή συνεργασία εξακολουθεί να 
αποτελεί θέμα προτεραιότητας της 
ημερήσιας διάταξης της ΕΕ για την Ασία, 
η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την 
περιοχή της Ασίας επιδιώκει την εξάλειψη 
της φτώχειας μέσω της στήριξης βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης ευρείας βάσης, την 
προώθηση πρόσφορου περιβάλλοντος και 
συνθηκών για εμπόριο και ολοκλήρωση 
εντός της περιοχής, τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης, την αύξηση της πολιτικής 
και κοινωνικής σταθερότητας και τη 
στήριξη της επίτευξης των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας του 2015. Οι 
πολιτικές αναπτύσσονται από κοινού για 
την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η αειφόρος 
ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα, 
η διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και η πρόληψη και 
αντιμετώπιση φυσικών και ανθρώπινων 
καταστροφών.

Or. fr

Τροπολογία 56
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει την 
ανάπτυξη μιας «ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
συνεργασίας και ανάπτυξης» με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 
μηχανισμών για την ανάμιξη επιδοτήσεων 

(25) Η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει την 
ανάπτυξη μιας «ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
συνεργασίας και ανάπτυξης» με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 
μηχανισμών για την ανάμιξη επιδοτήσεων 
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και δανείων στις εξωτερικές περιοχές. 
Κατά τη μελέτη της, η Επιτροπή πρέπει να 
συμβουλεύεται την ΕΤΕπ, καθώς και τους 
άλλους ευρωπαϊκούς πολυμερείς και 
διμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 
Αυτή η πλατφόρμα θα εξακολουθήσει να 
προωθεί συμφωνίες αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, με βάση το συγκριτικό 
πλεονέκτημα των διαφόρων οργανισμών, 
ενώ παράλληλα θα σέβεται το ρόλο και τα 
προνόμια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
στην εφαρμογή του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και των δανείων της ΕΤΕπ.

και δανείων στις εξωτερικές περιοχές. 
Κατά τη μελέτη της, η Επιτροπή πρέπει να 
συμβουλεύεται την ΕΤΕπ, καθώς και τους 
άλλους ευρωπαϊκούς πολυμερείς και 
διμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Αυτή η πλατφόρμα θα εξακολουθήσει να 
προωθεί συμφωνίες αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, με βάση το συγκριτικό 
πλεονέκτημα των διαφόρων οργανισμών, 
ενώ παράλληλα θα σέβεται το ρόλο και τα 
προνόμια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
στην εφαρμογή του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και των δανείων της ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 57
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πράξεις χρηματοδότησης τις 
οποίες πραγματοποιεί η ΕΤΕπ σε 
αναπτυσσόμενες χώρες μέσω των 
εγγυήσεων της ΕΕ προς την ΕΤΕπ έχουν 
πρωταρχικό στόχο τη μείωση και, 
μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της 
φτώχειας. Οι πράξεις χρηματοδότησης 
τις οποίες πραγματοποιεί η ΕΤΕπ σε 
τρίτες χώρες πλην των αναπτυσσόμενων 
χωρών μέσω των εγγυήσεων της ΕΕ προς 
την ΕΤΕπ είναι συμβατές με την πολιτική 
της Ένωσης για την ανάπτυξη και 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των αρχών και 
των στόχων της εξωτερικής δράσης της.

Or. enΑιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντανακλά τη διπλή νομική βάση (άρθρα 209 και 212 ΣΛΕΕ), προκειμένου 
να αποτρέψει περαιτέρω προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο στην υπόθεση C-155/07 Κοινοβούλιο ατά Συμβουλίου, απόφαση της 6ης 
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Νοεμβρίου 2008).

Τροπολογία 58
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εντολή για την κλιματική αλλαγή 
καλύπτει χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ σε όλες τις χώρες που 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 
εφόσον οι εν λόγω χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ στηρίζουν το 
βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
μέσω της στήριξης σχεδίων για το 
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τα 
οποία συμβάλλουν στο συνολικό στόχο της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), 
ιδίως με την αποφυγή ή τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
της ενεργειακής απόδοσης και των 
βιώσιμων μεταφορών ή με την αύξηση της 
προσαρμοστικότητας στις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 
ευάλωτες χώρες, τομείς και κοινότητες. Η 
εντολή για την κλιματική αλλαγή 
εκτελείται σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, συνδυάζοντας, όπου είναι 
δυνατό και κατά περίπτωση, τη 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ με πόρους του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

4. Η εντολή για την κλιματική αλλαγή 
καλύπτει χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ σε όλες τις χώρες που 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 
εφόσον οι εν λόγω χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ στηρίζουν το 
βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
μέσω της στήριξης χωρών για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν 
αναλάβει βάσει της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC), ιδίως με την 
αποφυγή ή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων 
μεταφορών ή με την αύξηση της 
προσαρμοστικότητας στις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 
ευάλωτες χώρες, τομείς και κοινότητες. Η 
εντολή για την κλιματική αλλαγή 
εκτελείται σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, συνδυάζοντας, όπου είναι 
δυνατό και κατά περίπτωση, τη 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ με πόρους του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Η προαιρετική 
εντολή δεν προσμετράται ως συνεισφορά 
της ΕΕ ή των κρατών μελών της στις 
χρηματοδοτήσεις ταχείας εκκίνησης που 
συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών της UNFCCC 
στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009. 
Τα σχέδια που παράγουν πιστώσεις 
άνθρακα δεν είναι υποψήφια προς 
ενίσχυση στο πλαίσιο της προαιρετικής 
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εντολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δάνεια της ΕΤΕπ δεν πρέπει να προσμετρώνται ως συνεισφορά της ΕΕ για την εκπλήρωση 
των χρηματοδοτικών της δεσμεύσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κοπεγχάγης. Η διπλή 
προσμέτρηση των σχεδίων που παράγουν πιστώσεις άνθρακα πρέπει να αποκλειστεί ρητά.

Τροπολογία 59
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τη μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων όσον αφορά τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η 
ΕΤΕπ ορίζει κριτήρια "καθαρής 
τεχνολογίας", η εκπλήρωση των οποίων 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου τα σχέδια να καθίστανται 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
της εντολής για την κλιματική αλλαγή. Τα 
κριτήρια είναι κατ’ αρχήν 
προσανατολισμένα στην ενεργειακή 
απόδοση, στις χαμηλές εκπομπές και 
στον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό, με 
αποκλεισμό της στήριξης οποιασδήποτε 
τεχνολογίας ενεργειακού εφοδιασμού που 
βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια και στα 
ορυκτά καύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
η ΕΤΕπ πρέπει απαραιτήτως να ορίσει κατάλληλα κριτήρια για το τι θεωρεί «καθαρή 
τεχνολογία».  Η χρηματοδότηση που σχετίζεται με το κλίμα πρέπει να είναι προσανατολισμένη 
στην  ενεργειακή απόδοση και στην πραγματικά ανανεώσιμη ενέργεια.
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Τροπολογία 60
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Μετριασμός των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε 
αυτήν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4.

α) Σχέδια που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και τα οποία 
συμβάλλουν στην τήρηση των 
δεσμεύσεων των χωρών στο πλαίσιο της 
UNFCCC και ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια της «καθαρής τεχνολογίας», 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση που σχετίζεται με το κλίμα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην  
ενεργειακή απόδοση και στην πραγματικά ανανεώσιμη ενέργεια.

Τροπολογία 61
George Sabin Cutaş

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της σε κοινωνικούς τομείς, 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει τη δραστηριότητά της 
σε κοινωνικούς τομείς με στόχο την 
υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας.

Or. en
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Τροπολογία 62
Iuliu Winkler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της σε κοινωνικούς τομείς, 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της σε κοινωνικούς τομείς, 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση·
συγχρόνως, ενισχύει τη διοικητική 
ικανότητα και αποτελεσματικότητα των 
τοπικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καλή διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη· η ενίσχυση της 
ικανότητας των τοπικών αρχών πρέπει να συμπεριληφθεί στη γενική εξωτερική εντολή της 
ΕΤΕπ.

Τροπολογία 63
Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της σε κοινωνικούς τομείς, 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της σε κοινωνικούς τομείς, 
όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η 
καταπολέμηση της ανεργίας.

Or. fr
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Τροπολογία 64
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
 Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνοχή των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με τους 
στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
παρακολουθείται σύμφωνα με το 
άρθρο 10.

2. Η συνοχή των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με τους 
στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
παρακολουθείται σύμφωνα με το 
άρθρο 10. Για τη διευκόλυνση της 
παρακολούθησης αυτής, η ΕΤΕπ 
καταρτίζει δείκτες επιδόσεων όσον 
αφορά την ανάπτυξη, τις πτυχές των 
χρηματοδοτούμενων σχεδίων οι οποίες 
σχετίζονται με το περιβάλλον και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τους 
δείκτες της Δήλωσης του Παρισιού για 
την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη διατυπώσεων που ενισχύουν την ευθυγράμμιση της ΕΤΕπ με τους στόχους πολιτικής 
της ΕΕ και τους 12 δείκτες της Δήλωσης του Παρισιού για τη μέτρηση της προόδου των 
χορηγών βοήθειας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

Τροπολογία 65
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
 Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΤΕπ επιδεικνύει τη δέουσα εις βάθος 
επιμέλεια για τις σχετικές με την ανάπτυξη 
πτυχές των σχεδίων που καλύπτονται από 
την εγγύηση της ΕΕ. Οι κανόνες και οι 
διαδικασίες της ΕΤΕπ περιλαμβάνουν τις 
αναγκαίες διατάξεις σχετικά με την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων των σχεδίων και 
των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα 

1. Η ΕΤΕπ επιδεικνύει τη δέουσα εις βάθος 
επιμέλεια, περιλαμβανομένων δημόσιων 
διαβουλεύσεων σε τοπική κλίμακα, για τις 
σχετικές με την ανάπτυξη πτυχές των 
σχεδίων που καλύπτονται από την εγγύηση 
της ΕΕ πριν από την έγκριση των σχεδίων 
αυτών, συμπεριλαμβάνοντας υπό την 
κατάλληλη μορφή τη δανειακή 
δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών 
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δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
στηρίζονται μόνο σχέδια τα οποία είναι 
βιώσιμα από οικονομικής, 
χρηματοδοτικής, περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής σκοπιάς. 

μεσολαβητών. Οι κανόνες και οι 
διαδικασίες της ΕΤΕπ περιλαμβάνουν τις 
αναγκαίες διατάξεις σχετικά με την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων των σχεδίων και 
των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
στηρίζονται μόνο σχέδια τα οποία είναι 
βιώσιμα από οικονομικής, 
χρηματοδοτικής, περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής σκοπιάς. 

Or. en

Τροπολογία 66
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
 Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των σχετικών με την ανάπτυξη 
πτυχών, η ΕΤΕπ πρέπει κατά την 
υλοποίηση σχεδίου να ενισχύει την 
παρακολούθηση, μεταξύ άλλων, της 
αναπτυξιακής επίπτωσης του σχεδίου.

2. Εκτός από την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των σχετικών με την ανάπτυξη 
πτυχών, η ΕΤΕπ πρέπει να πραγματοποιεί 
ενδελεχή παρακολούθηση κατά την 
υλοποίηση σχεδίου, μεταξύ άλλων, της 
αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής
επίπτωσης του σχεδίου καθώς και του 
αντικτύπου του στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η παρακολούθηση 
περιλαμβάνει τις επιδόσεις των 
χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών. Τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης 
πρέπει να δημοσιοποιούνται σε τακτική 
βάση.

Or. en



PE450.645v01-00 22/24 AM\833812EL.doc

EL

Τροπολογία 67
Yannick Jadot

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Συμμετοχή του κοινού και κοινολόγηση 

πληροφοριών
1. Η ΕΤΕπ, από κοινού με τον ανάδοχο 
του έργου, λαμβάνει ενεργά μέρος στη 
διοργάνωση δημόσιων διαβουλεύσεων 
σχετικά με τις αναπτυξιακές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές 
του έργου. Η ΕΤΕπ προσδιορίζει ποιοι 
επηρεάζονται από το έργο που 
χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ 
εξασφαλίζει ότι ο τοπικός πληθυσμός 
ενημερώνεται εγκαίρως για όλα τα 
βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 
Καθιερώνονται κατάλληλοι μηχανισμοί 
υποβολής καταγγελιών οι οποίοι είναι 
προσβάσιμοι σε όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ.
2. Η ΕΤΕπ θέτει απευθείας στη διάθεση 
του κοινού τα έγγραφα που σχετίζονται με 
έργα για τα οποία η ΕΤΕπ επωφελείται 
από την εγγύηση της ΕΕ σε ηλεκτρονική 
μορφή ή μέσω μητρώου σύμφωνα με 
τους κανόνες της. Οι πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται και να διαδίδονται 
επικαιροποιούνται κατά περίπτωση και 
περιλαμβάνουν:
- περιγραφή/περίληψη του έργου
- εκθέσεις αξιολόγησης του έργου 
(εκτίμηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων και του 
αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στην ανάπτυξη)
- ρήτρες και όρους όσον αφορά πτυχές 
των έργων που έχουν σχέση με το 
περιβάλλον, την ανάπτυξη και τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα
- εκθέσεις παρακολούθησης όσον αφορά 
πτυχές των έργων που έχουν σχέση με την 
ανάπτυξη και με περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά θέματα
- εκθέσεις εκ των υστέρων αξιολόγησης 
σχετικά με τη συμβολή των έργων στην 
οικονομική ανάπτυξη, την εκρίζωση της
φτώχειας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 68
Jan Zahradil

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
ΕΤΕπ διαβιβάζει στην Επιτροπή ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης σε επίπεδο σχεδίου, 
τομέα, χώρας και περιφέρειας και σχετικά 
με την εκπλήρωση των στόχων εξωτερικής 
πολιτικής και των στρατηγικών στόχων της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας με την Επιτροπή καθώς και 
με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς και διμερείς οργανισμούς.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
ΕΤΕπ διαβιβάζει στην Επιτροπή ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης σε επίπεδο σχεδίου, 
τομέα, χώρας και περιφέρειας και σχετικά 
με την εκπλήρωση των στόχων εξωτερικής 
πολιτικής και των στρατηγικών στόχων της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας με την Επιτροπή καθώς και 
με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς και διμερείς οργανισμούς. 
Οιαδήποτε συμφωνία της ΕΤΕπ με άλλα 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή 
διμερή όργανα η οποία σχετίζεται με 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες 
δυνάμει της παρούσας απόφασης πρέπει 
να κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ως μέρος 
της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας 
απόφασης.
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Τροπολογία 69
Jan Zahradil

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλει, έως τις 
31 Οκτωβρίου 2014, τελική έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 31 
Οκτωβρίου 2014 τελική έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Or. en


