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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει δημοσιονομική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την κάλυψη κινδύνων κρατικής ή πολιτικής φύσης, όσον αφορά 
δραστηριότητες δανείων και εγγυήσεων δανείων που πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ, στο 
πλαίσιο της στήριξης των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η εγγύηση της ΕΕ για τις 
εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ είναι ένα αποτελεσματικό μέσο συνδυασμού πόρων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ (μέσω της τροφοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων για 
εξωτερικές δράσεις το οποίο στηρίζει την εγγύηση της ΕΕ) με ιδίους πόρους της ΕΤΕπ, βάσει 
της οικονομικής δύναμης της ΕΤΕπ, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν επηρεάζεται η 
χρηματοοικονομική ευρωστία της ΕΤΕπ.

Τα νέα στοιχεία που θα εισαχθούν στη νέα απόφαση είναι τα ακόλουθα:

* Ενεργοποίηση της «προαιρετικής εντολής» ύψους 2 δισ. ευρώ, που εγγράφηκαν σε 
αποθεματικό από την απόφαση. Η εν λόγω προαιρετική εντολή θα ενεργοποιείται, όχι ως 
αύξηση μεμονωμένων περιφερειακών ανώτατων ορίων, αλλά ως εντολή που αφορά σχέδια τα 
οποία συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις περιοχές που 
καλύπτονται από την απόφαση. 

* Αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος περιφερειακών στόχων για δραστηριότητες στο 
πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ με οριζόντιους στόχους υψηλού επιπέδου, που καλύπτουν όλες 
τις περιοχές οι οποίες υπάγονται στην εξωτερική εντολή. Αυτοί οι υψηλού επιπέδου στόχοι 
θα συμπεριληφθούν στα άρθρα της προτεινόμενης απόφασης και θα καλύψουν τους τομείς 
της κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών και οικονομικών υποδομών και της ανάπτυξης του 
τοπικού ιδιωτικού τομέα.

* Ανάπτυξη από την Επιτροπή, από κοινού με την ΕΤΕπ και μετά από διαβουλεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), επιχειρησιακών κατευθυντήριων 
γραμμών για κάθε περιοχή που υπάγεται στην εξωτερική εντολή, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δεσμός μεταξύ των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από την ΕΤΕπ σύμφωνα με τους 
γενικούς στόχους υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής και των 
περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ.

* Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΤΕπ να στηρίζει αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ 

* Ενεργοποίηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ για την Ισλανδία, τη Λευκορωσία, τη 
Λιβύη, το Ιράκ και την Καμπότζη.

2. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βασίζεται στη 
διπλή νομική βάση των άρθρων 209 και 212 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η ΕΤΕπ δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1958 ως τράπεζα μακροπρόθεσμων 
δανειοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕπ είναι πρωτίστως μια τράπεζα που πρέπει 
να λειτουργεί με βάση τις κοινά αποδεκτές εμπορικές και τραπεζικές αρχές. Σύμφωνα με την 
επιχειρησιακή στρατηγική της ΕΤΕπ, στόχος της είναι (1) να χρηματοδοτεί βιώσιμα 
κεφαλαιουχικά σχέδια, και (2) να δανείζεται από τις κεφαλαιαγορές για να χρηματοδοτεί τα 
σχέδια αυτά. 

Σε σχέση με τη στρατηγική αυτή, η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ αποτελεί σαφώς 
εξαίρεση. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η εγγύηση δεν καταλήγει σε παρακάμψεις της υγιούς 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και ότι η ίδια η ΕΤΕπ 
διαθέτει εμπορική αυτονομία ως προς την αξιολόγηση και επιλογή των σχεδίων που θα 
χρηματοδοτήσει. 

Επιπλέον, οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν την έκθεση του ενωσιακού 
προϋπολογισμού σε κινδύνους, η οποία προκαλείται από αυτές τις συχνά άκρως πολύπλοκες 
χρηματοδοτικές αποφάσεις. Χρειάζεται επίσης να καταστεί σαφές ότι η επιχειρησιακή 
στρατηγική της ΕΤΕπ πρέπει να τηρείται και ότι οι χρηματοδοτήσεις της δεν θα υποκρύπτουν 
αναπτυξιακά κονδύλια. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Εκτός από την κύρια αποστολή της η 
οποία είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει 
αναλάβει από το 1963 χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς υποστήριξη των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ. Αυτό επιτρέπει τη 
συμπλήρωση των δημοσιονομικών πόρων 
της ΕΕ οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τις 
εξωτερικές περιοχές με την οικονομική 
ισχύ της ΕΤΕπ προς όφελος των 
δικαιούχων χωρών. 

(1) Εκτός από την κύρια αποστολή της η 
οποία είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει 
αναλάβει από το 1963 χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς υποστήριξη των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ. Αυτό επιτρέπει τη 
συμπλήρωση των δημοσιονομικών πόρων 
της ΕΕ οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τις 
εξωτερικές περιοχές με την οικονομική 
ισχύ της ΕΤΕπ προς όφελος των 
δικαιούχων χωρών. Οι δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ προς υποστήριξη των 
εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης 
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πρέπει να πραγματοποιούνται βάσει των 
αρχών της υγιούς χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της εντολής είναι τραπεζικές 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται με χρηματικούς πόρους των ευρωπαίων 
φορολογουμένων. Πέρα από τους στόχους πολιτικής, η παρούσα απόφαση πρέπει να περιέχει 
την υποχρέωση για διαχείριση αυτών των εγγυήσεων και των συναφών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ κατά χρηματοοικονομικά βιώσιμο και εμπορικά υπεύθυνο τρόπο.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με σκοπό τη στήριξη της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ και προκειμένου να 
καταστεί η ΕΤΕπ ικανή να χρηματοδοτεί 
επενδύσεις εκτός της ΕΕ χωρίς να 
επηρεάζεται η φερεγγυότητα της, η 
πλειονότητα των δράσεών της σε 
εξωτερικές περιοχές έχουν επωφεληθεί από 
εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
υπό τη διαχείριση της Επιτροπής.

(2) Προκειμένου να καταστεί η ΕΤΕπ 
ικανή να χρηματοδοτεί επενδύσεις εκτός 
της ΕΕ χωρίς να επηρεάζεται η 
φερεγγυότητα της, η πλειονότητα των 
δράσεών της σε εξωτερικές περιοχές έχουν 
επωφεληθεί από εγγύηση από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, υπό τη διαχείριση 
της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα ποσά που καλύπτονται από την 
εγγύηση της ΕΕ σε κάθε περιοχή πρέπει να 

(7) Τα ποσά που καλύπτονται από την 
εγγύηση της ΕΕ σε κάθε περιοχή πρέπει 
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αντιπροσωπεύουν ανώτατα όρια για 
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει της 
εγγύησης της ΕΕ και όχι στόχους τους 
οποίους καλείται να επιτύχει η ΕΤΕπ. 

απαραιτήτως να αντιπροσωπεύουν 
ανώτατα όρια για χρηματοδότηση από την 
ΕΤΕπ βάσει της εγγύησης της ΕΕ και όχι 
στόχους τους οποίους καλείται να επιτύχει 
η ΕΤΕπ. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι υπό συζήτηση εντολές αφορούν ανώτατα όρια.

Τροπολογία 4

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, 
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 

(8) Εκτός από τα περιφερειακά ανώτατα 
όρια, η προαιρετική εντολή ύψους 
2.000.000.000 ευρώ πρέπει να 
ενεργοποιηθεί για τη στήριξη 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ που καλύπτονται από την εντολή. Η 
ΕΤΕπ θα μπορούσε να συμβάλει με την 
εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους της, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή, στη 
στήριξη των δημόσιων αρχών 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 είναι 
δυνατόν να συμπληρώνονται 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. Από αυτή την άποψη, η ετήσια 
έκθεση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν σκόπιμο 
να περιέχει διεξοδική αναφορά σχετικά με 
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ΕΕ. τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
των σχεδίων αυτών, με προσδιορισμό 
των ποσών των εγγυήσεων στο πλαίσιο 
της προαιρετικής εντολής και των ποσών 
των επιδοτήσεων και δανείων. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι εγγυήσεις μπορούν να συνδυάζονται με άλλα είδη χρηματοδότησης. Είναι συνεπώς 
απαραίτητο να διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ετήσια επισκόπηση όλων των 
χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να εξασφαλιστεί κάποιος 
βαθμός ευελιξίας για την περιφερειακή 
κατανομή στο πλαίσιο της εντολής για την 
κλιματική αλλαγή, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη δυνατή απορρόφηση 
της διαθέσιμης χρηματοδότησης εντός της 
τριετούς περιόδου 2011-2013. Σε 
περίπτωση που το συνολικό ποσό των 
υπό εξέταση χρηματοδοτικών πράξεων 
υπερβεί τα διαθέσιμα 2 δις ευρώ, η 
Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να εξασφαλίσουν την ισόρροπη 
κατανομή σε όλες τις καλυπτόμενες 
περιοχές, βάσει των καθορισμένων 
προτεραιοτήτων για την εξωτερική 
βοήθεια στο πλαίσιο της γενικής εντολής.

(9) Πρέπει να εξασφαλιστεί κάποιος 
βαθμός ευελιξίας για την περιφερειακή 
κατανομή στο πλαίσιο της εντολής για την 
κλιματική αλλαγή, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη δυνατή απορρόφηση 
της διαθέσιμης χρηματοδότησης εντός της 
τριετούς περιόδου 2011-2013. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Η υπέρβαση του ανώτατου ποσού στο πλαίσιο της εντολής για την κλιματική αλλαγή θα 
συνιστούσε παραβίαση της προτεινόμενης απόφασης. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επιπλέον, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι, μολονότι οι 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο που 
καλύπτεται από την αξιολόγηση (2000-
2009) ήταν γενικά ευθυγραμμισμένες με 
τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, η 
συσχέτιση μεταξύ των στόχων της 
πολιτικής της ΕΕ και της επιχειρησιακής 
εφαρμογής τους από την ΕΤΕπ πρέπει να 
ενισχυθεί και να καταστεί πιο σαφής και 
δομημένη. 

(10) Σύμφωνα με την αξιολόγηση 
διαπιστώθηκε ότι οι δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά 
την περίοδο που καλύπτεται από την 
αξιολόγηση (2000-2009) ήταν γενικά 
ευθυγραμμισμένες με τις εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ. Ενδείκνυται να 
εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
αυτές θα πραγματοποιούνται με 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα 
με τις αρχές της υγιούς 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η 
ΕΤΕπ πρέπει συνεπώς να διατηρήσει 
υψηλό βαθμό αυτονομίας κατά την 
εφαρμογή των σχεδίων που εμπίπτουν 
στην εξωτερική εντολή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΤΕπ πρέπει να διατηρήσει έναν εύλογο βαθμό διακριτικής ευχέρειας κατά την εφαρμογή 
των σχεδίων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση.

Τροπολογία 7

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 

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή 
της εντολής, 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 
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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.

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 των κοινωνικών και οικονομικών 
υποδομών (ιδίως στον τομέα των 
μεταφορών, της 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 πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο 
για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Επιπλέον, οι χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να 
συμβάλλουν στις γενικές αρχές που 

(12) Επιπλέον, οι χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να 
συμβάλλουν στις γενικές αρχές που 
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διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ, κατά 
το άρθρο 21 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προώθηση και 
την εδραίωση της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και στην εφαρμογή των 
διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις 
οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος. 
Όσον αφορά ιδίως τις αναπτυσσόμενες 
χώρες , οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ πρέπει να προωθούν τη βιώσιμη 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ανάπτυξή τους, ιδίως στις πιο 
μειονεκτούσες από τις χώρες αυτές, την 
ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωσή τους 
στην παγκόσμια οικονομία, τον αγώνα 
κατά της φτώχειας,  καθώς και τη 
συμμόρφωση με τους στόχους που 
ενέκρινε η ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΗΕ και 
άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών. Η 
ΕΤΕπ πρέπει σταδιακά να δημιουργήσει τα 
κατάλληλα μέσα για να ανταποκριθεί 
επαρκώς σε αυτές τις απαιτήσεις.

διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ, κατά 
το άρθρο 21 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προώθηση και 
την εδραίωση της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και στην εφαρμογή των 
διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις 
οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος. 
Όσον αφορά ιδίως τις αναπτυσσόμενες 
χώρες , οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ πρέπει να προωθούν τη βιώσιμη 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ανάπτυξή τους, ιδίως στις πιο 
μειονεκτούσες από τις χώρες αυτές, την 
ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωσή τους 
στην παγκόσμια οικονομία, τον αγώνα 
κατά της φτώχειας,  και τη συμμόρφωση 
με τους στόχους που ενέκρινε η ΕΕ στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων αρμόδιων 
διεθνών οργανισμών. Η ΕΤΕπ πρέπει 
σταδιακά να δημιουργήσει τα κατάλληλα 
μέσα για να ανταποκριθεί επαρκώς σε 
αυτές τις απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 9

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 
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 

(13) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, 
η ΕΤΕπ πρέπει να ακολουθεί 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 κινδύνων που 
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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.

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 υποδομές, ιδίως στους τομείς της 
ύδρευσης και της αποχέτευσης, οι 
βιώσιμες μεταφορές και ο μετριασμός των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδίως 
στον τομέα της ενέργειας. Η ΕΤΕπ πρέπει 
επίσης να ενισχύσει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της για τη στήριξη της 
υγείας και της εκπαίδευσης, 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 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για 
τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 
Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ πρέπει επίσης 
να είναι συμπληρωματική προς τις 
προτεραιότητες που σχετίζονται με τη 
δημιουργία θεσμών και τις μεταρρυθμίσεις 
τομέων. Τέλος, η ΕΤΕπ πρέπει 
απαραιτήτως να καθορίσει δείκτες 
επιδόσεων οι οποίοι να συνδέονται με τις 
αναπτυξιακές πτυχές των σχεδίων και των 
αποτελεσμάτων τους.

Or. en



PE448.767v02-00 12/36 PA\831993EL.doc

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Με την έναρξη της ισχύος της 
συνθήκης της Λισαβόνας, έχει 
δημιουργηθεί η θέση του ύπατου 
εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για 
τις Εξωτερικές Σχέσεις, με στόχο την 
αύξηση του αντίκτυπου και της συνοχής 
των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Θα 
δημιουργηθεί μια νέα Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 
υπό την αρμοδιότητα του ύπατου 
εκπροσώπου. Επίσης, τα τελευταία χρόνια 
οι πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 
έχουν διευρυνθεί και ενισχυθεί. Αυτό 
συνέβη κυρίως για την προενταξιακή 
στρατηγική, για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας, για τη στρατηγική της ΕΕ για 
την Κεντρική Ασία, για τις ανανεωμένες 
εταιρικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική 
και τη Νοτιοανατολική Ασία και για τη 
στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με τη 
Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία. Το ίδιο 
συνέβη και για τις αναπτυξιακές πολιτικές 
της ΕΕ, οι οποίες έχουν πλέον διευρυνθεί 
και περιλαμβάνουν όλες τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Από το 2007, οι 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ υποστηρίζονται 
επίσης από νέα χρηματοοικονομικά μέσα, 
δηλαδή το μηχανισμό προενταξιακής 
βοήθειας (ΜΠΒ), το μηχανισμό 
ευρωπαϊκής γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ΜΕΓΕΣ), το μηχανισμό για την 
αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ), το 
ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και 
το μηχανισμό σταθερότητας.

(14) Με την έναρξη της ισχύος της 
συνθήκης της Λισαβόνας, έχει 
δημιουργηθεί η θέση του ύπατου 
εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για 
τις Εξωτερικές Σχέσεις. Θα δημιουργηθεί 
μια νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) υπό την αρμοδιότητα του 
ύπατου εκπροσώπου. Επίσης, τα τελευταία 
χρόνια οι πολιτικές εξωτερικών σχέσεων 
της ΕΕ έχουν διευρυνθεί, κυρίως για την 
προενταξιακή στρατηγική, για την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, για τη 
στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, 
για τις ανανεωμένες εταιρικές σχέσεις με 
τη Λατινική Αμερική και τη 
Νοτιοανατολική Ασία και για τη 
στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με τη 
Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία. Το ίδιο 
συνέβη και για τις αναπτυξιακές πολιτικές 
της ΕΕ, οι οποίες έχουν πλέον διευρυνθεί 
και περιλαμβάνουν όλες τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Από το 2007, οι 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ υποστηρίζονται 
από νέα χρηματοοικονομικά μέσα, δηλαδή 
το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ), το μηχανισμό ευρωπαϊκής 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΜΕΓΕΣ), 
το μηχανισμό για την αναπτυξιακή 
συνεργασία (ΜΑΣ), το ευρωπαϊκό μέσο 
για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και το μηχανισμό 
σταθερότητας.

Or. en



PA\831993EL.doc 13/36 PE448.767v02-00

EL

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις 
χώρες υπό προενταξιακό καθεστώς πρέπει 
να πραγματοποιείται στο πλαίσιο που 
καθορίστηκε στις εταιρικές σχέσεις 
προσχώρησης και στις ευρωπαϊκές 
εταιρικές σχέσεις οι οποίες θέτουν τις 
προτεραιότητες για κάθε χώρα και για το 
Κοσσυφοπέδιο δυνάμει του 
ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (1999), 
με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος στην 
προσέγγιση στην ΕΕ, και οι οποίες 
παρέχουν το πλαίσιο για τη βοήθεια από 
την ΕΕ. Η διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης (ΔΣΣ) αποτελεί το πλαίσιο 
πολιτικής της ΕΕ για τα δυτικά Βαλκάνια. 
Βασίζεται στην προοδευτική εταιρική 
σχέση, στην οποία η ΕΕ προσφέρει 
εμπορικές παραχωρήσεις, οικονομική και 
χρηματοδοτική βοήθεια και συμβατικές 
σχέσεις μέσω συμφωνιών σταθεροποίησης 
και σύνδεσης (ΣΣΣ). Η προενταξιακή 
χρηματοδοτική βοήθεια, μέσω του ΜΠΒ, 
βοηθά τις υποψήφιες και τις πιθανές 
υποψήφιες χώρες να προετοιμαστούν για 
τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που 
συνεπάγεται η προσχώρηση στην ΕΕ. 
Αυτή η βοήθεια στηρίζει τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών 
για ενδεχόμενη προσχώρηση. Εστιάζει 
στη δημιουργία θεσμών, την 
ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κεκτημένο 
και την προετοιμασία για τις πολιτικές 
και τα μέσα της ΕΕ.

(15) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις 
χώρες υπό προενταξιακό καθεστώς 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο που 
καθορίστηκε στις εταιρικές σχέσεις 
προσχώρησης και στις ευρωπαϊκές 
εταιρικές σχέσεις οι οποίες θέτουν τις 
προτεραιότητες για κάθε χώρα, και για το 
Κοσσυφοπέδιο δυνάμει του 
ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (1999), 
τα οποία παρέχουν το πλαίσιο για τη 
βοήθεια από την ΕΕ. Η διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΔΣΣ) 
αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για 
τα δυτικά Βαλκάνια. Βασίζεται στην 
εταιρική σχέση, στην οποία η ΕΕ 
προσφέρει εμπορικές παραχωρήσεις, 
οικονομική και χρηματοδοτική βοήθεια και 
συμβατικές σχέσεις μέσω συμφωνιών 
σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ). Η 
προενταξιακή χρηματοδοτική βοήθεια, 
μέσω του ΜΠΒ, βοηθά υποψήφιες και 
πιθανές υποψήφιες χώρες να 
προετοιμαστούν για τις υποχρεώσεις και 
τις προκλήσεις που συνεπάγεται η 
προσχώρηση στην ΕΕ. Αυτή η βοήθεια 
στηρίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών 
για ενδεχόμενη προσχώρηση. 

Or. en
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Τροπολογία 12

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 
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 

(16) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις 
χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική
γειτονίας 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. Η 
Ένωση για τη Μεσόγειο, η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση και η Συνέργεια του 
Ευξείνου Πόντου συμπληρώνουν 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 
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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. 

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 από τη 
Βόρεια Διάσταση, η οποία παρέχει ένα 
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της 
Ρωσίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. 

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στη 
Λατινική Αμερική πρέπει να
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραϊβικής. Όπως τονίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, του 
Σεπτεμβρίου του 2009, «Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική 
σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων», 
οι προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική είναι 
η προώθηση της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης και η εξάλειψη της φτώχειας 
και της κοινωνικής ανισότητας ώστε να 
προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. Αυτοί οι στόχοι 
πολιτικής πρέπει να προωθηθούν 
λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό 

(17) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στη 
Λατινική Αμερική πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής 
και της Καραϊβικής. Όπως τονίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, του 
Σεπτεμβρίου του 2009, «Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική 
σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων», 
οι προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική είναι 
η προώθηση της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης και η εξάλειψη της φτώχειας 
ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτοί οι στόχοι 
πολιτικής πρέπει να προωθηθούν 
λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό 
επίπεδο ανάπτυξης των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής. Πρέπει να επιδιωχθεί 
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επίπεδο ανάπτυξης των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής. Πρέπει να επιδιωχθεί 
διμερής διάλογος σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τη Λατινική 
Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του 
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής,
της μείωσης του κινδύνου καταστροφών 
και της ενέργειας, της επιστήμης, της 
έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

διμερής διάλογος σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τη Λατινική 
Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του 
περιβάλλοντος, της μείωσης του κινδύνου 
καταστροφών και της ενέργειας, της 
επιστήμης, της έρευνας, της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 14

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 
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 

(18) Η ΕΤΕπ είναι ενεργή στην Ασία. 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 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. Οι πολιτικές 
αναπτύσσονται από κοινού για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η 
αειφόρος ανάπτυξη, η ασφάλεια και η 
σταθερότητα, η διακυβέρνηση, καθώς και 
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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.

η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και 
ανθρώπινων καταστροφών. 

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η στρατηγική της ΕΕ για μια νέα 
εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2007, έχει 
ενδυναμώσει τον περιφερειακό και το 
διμερή διάλογο, καθώς και τη συνεργασία 
της ΕΕ με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας 
επί σημαντικών ζητημάτων τα οποία 
αντιμετωπίζει η περιοχή, όπως η μείωση 
της φτώχειας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
σταθερότητα. Η εφαρμογή της 
στρατηγικής έχει σημειώσει σημαντική 
πρόοδο στους τομείς των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της 
χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας, 
της εκπαίδευσης, της οικονομικής 
ανάπτυξης, του εμπορίου και των 
επενδύσεων, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των περιβαλλοντικών 
πολιτικών.

(19) Η στρατηγική της ΕΕ για μια νέα 
εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2007, έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο στους τομείς 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του 
κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και δημοκρατίας, της 
εκπαίδευσης, της οικονομικής ανάπτυξης, 
του εμπορίου και των επενδύσεων, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
περιβαλλοντικών πολιτικών.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στη 
Νότια Αφρική πρέπει να πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο του εγγράφου στρατηγικής 
ανά χώρα μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας 
Αφρικής. Οι τομείς προτεραιότητας που 
αναφέρονται στο έγγραφο στρατηγικής 
είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η 
ανάπτυξη ικανότητας για παροχή 
υπηρεσιών και κοινωνική συνοχή. Οι 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ στη Νότια 
Αφρική έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγάλο 
βαθμό συμπληρωματικά προς το 
πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας 
της Επιτροπής, και ειδικότερα μέσω της 
εστίασης της ΕΤΕπ στη στήριξη του 
ιδιωτικού τομέα και στις επενδύσεις για 
την επέκταση των υποδομών και των 
κοινωνικών υπηρεσιών (στεγαστικός 
τομέας, ηλεκτρική ενέργεια και υποδομές 
της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η ενδιάμεση 
ανασκόπηση του εγγράφου στρατηγικής 
ανά χώρα για τη Νότια Αφρική έχει 
προτείνει την ενδυνάμωση των δράσεων 
στον τομέα της κλιματικής αλλαγής μέσω 
δραστηριοτήτων που στηρίζουν τη 
δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας.

(20) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στη 
Νότια Αφρική πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του εγγράφου στρατηγικής ανά 
χώρα μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας 
Αφρικής. Οι τομείς προτεραιότητας που 
αναφέρονται στο έγγραφο στρατηγικής 
είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η 
ανάπτυξη ικανότητας για παροχή 
υπηρεσιών και κοινωνική συνοχή. Οι 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ στη Νότια 
Αφρική έχουν εστιασθεί στη στήριξη του 
ιδιωτικού τομέα και στις επενδύσεις για 
την επέκταση των υποδομών και των 
κοινωνικών υπηρεσιών (στεγαστικός 
τομέας, ηλεκτρική ενέργεια και υποδομές 
της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η ενδιάμεση 
ανασκόπηση του εγγράφου στρατηγικής 
ανά χώρα για τη Νότια Αφρική έχει 
προτείνει την ενδυνάμωση των δράσεων 
στον τομέα της κλιματικής αλλαγής μέσω 
δραστηριοτήτων που στηρίζουν τη 
δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή 
της συνολικής στήριξης από την ΕΕ στις 
σχετικές περιοχές, πρέπει να αναζητηθούν 

(21) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή 
της συνολικής στήριξης από την ΕΕ στις 
σχετικές περιοχές, είναι δυνατόν να 
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ευκαιρίες να συνδυαστεί καταλλήλως η 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ με τους 
δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, υπό μορφή, για 
παράδειγμα, εγγυήσεων, επιχειρηματικού 
κεφαλαίου και επιδοτήσεων επιτοκίου, 
συγχρηματοδότησης επενδύσεων, 
παράλληλα με την τεχνική βοήθεια για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
έργων, μέσω του ΜΠΒ, του ΜΕΓΕΣ, του
μηχανισμού σταθερότητας, του ΕΜΔΔΑ 
και του ΜΑΣ. 

αναζητηθούν ευκαιρίες να συνδυαστεί 
καταλλήλως η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ 
με τους δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, υπό μορφή, για 
παράδειγμα, εγγυήσεων, επιχειρηματικού 
κεφαλαίου και επιδοτήσεων επιτοκίου, 
συγχρηματοδότησης επενδύσεων, 
παράλληλα με την τεχνική βοήθεια για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
έργων, μέσω του ΜΠΒ, του ΜΕΓΕΣ, του 
μηχανισμού σταθερότητας, του ΕΜΔΔΑ 
και του ΜΑΣ. Όποτε σημειώνεται ένας 
τέτοιος συνδυασμός της χρηματοδότησης 
από την ΕΤΕπ με άλλους 
δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ, όλες οι 
αποφάσεις χρηματοδότησης πρέπει να 
προσδιορίζουν σαφώς τους πόρους που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.  Η ετήσια 
έκθεση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
περιέχει διεξοδική παρουσίαση των 
δημοσιονομικών πόρων και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη 
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι απαραίτητο να διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ετήσια επισκόπηση όλων 
των χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σε όλα τα επίπεδα, από το 
στρατηγικό σχεδιασμό προηγούμενου 
σταδίου ως την ανάπτυξη σχεδίων 
επόμενου σταδίου, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι εξωτερικές 

διαγράφεται
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χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ συμμορφώνονται με τις πολιτικές 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και τους 
στόχους υψηλού επιπέδου που 
καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και 
στηρίζουν τις εν λόγω πολιτικές και 
στόχους. Με σκοπό την αύξηση της 
συνοχής των εξωτερικών δράσεων της 
ΕΕ, θα πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω 
ο διάλογος για την πολιτική και τη 
στρατηγική μεταξύ της Επιτροπής, της 
ΕΥΕΔ και της ΕΤΕπ. Για τον ίδιο σκοπό, 
πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία 
και έγκαιρη αμοιβαία ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της ΕΤΕπ και της 
Επιτροπής σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η 
έγκαιρη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της 
ΕΤΕπ, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, 
κατά περίπτωση, κατά τη διαδικασία 
σύνταξης εγγράφων προγραμματισμού, 
έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ 
των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και 
εκείνων που πραγματοποιεί η Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΤΕπ πρέπει να διατηρήσει έναν εύλογο βαθμό διακριτικής ευχέρειας κατά την εφαρμογή 
των σχεδίων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα πρακτικά μέτρα για τη σύνδεση 
των γενικών στόχων της εντολής και της 
υλοποίησής τους θα καθορισθούν σε 
περιφερειακές επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
καταρτίσει η Επιτροπή σε συνεργασία με 
την ΕΤΕπ, κατόπιν διαβουλεύσεων με την 

(23) Τα πρακτικά μέτρα για τη σύνδεση 
των γενικών στόχων της εντολής και της 
υλοποίησής τους θα καθορισθούν σε 
περιφερειακές επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
καταρτίσει η Επιτροπή σε συνεργασία με 
την ΕΤΕπ, κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
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ΕΥΕΔ για ζητήματα πολιτικής, κατά 
περίπτωση. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει να έχουν ως αφετηρία το 
ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για 
κάθε περιοχή, να αντανακλούν τις 
στρατηγικές ανά χώρα της ΕΕ και να 
επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι η 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ είναι 
συμπληρωματική των αντίστοιχων 
πολιτικών, προγραμμάτων και 
μηχανισμών παροχής βοήθειας της ΕΕ 
στις διάφορες περιοχές. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει να υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
υποβολής εκθέσεων για την εξωτερική 
εντολή της ΕΤΕπ από την Επιτροπή.

ΕΥΕΔ για ζητήματα πολιτικής, κατά 
περίπτωση. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει να έχουν ως αφετηρία το 
ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής για κάθε 
περιοχή, να αντανακλούν τις στρατηγικές 
ανά χώρα της ΕΕ και να επιδιώκουν να 
διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση της 
ΕΤΕπ συμπληρώνει τις αντίστοιχες 
πολιτικές, προγράμματα και μηχανισμούς
παροχής βοήθειας της ΕΕ στις διάφορες 
περιοχές. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας υποβολής 
εκθέσεων για την εξωτερική εντολή της 
ΕΤΕπ από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ΕΤΕπ πρέπει να καταρτίσει, μετά 
από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή,
ενδεικτικό πολυετή προγραμματισμό του 
προγραμματισμένου όγκου των 
υπογραφών για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος 
δημοσιονομικός σχεδιασμός για την 
τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων. Η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της τον 
εν λόγω σχεδιασμό στον τακτικό 
δημοσιονομικό προγραμματισμό που 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή.

(24) Η ΕΤΕπ πρέπει να καταρτίσει 
ενδεικτικό πολυετή προγραμματισμό του 
προγραμματισμένου όγκου των 
υπογραφών για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος 
δημοσιονομικός σχεδιασμός για την 
τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων. Η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της τον 
εν λόγω σχεδιασμό στον τακτικό 
δημοσιονομικό προγραμματισμό που 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 21

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 
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.

(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 
και δανείων στις εξωτερικές περιοχές. 
Κατά τη μελέτη της, η Επιτροπή πρέπει 
απαραιτήτως 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.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η ΕΤΕπ πρέπει να ενθαρρυνθεί των 
αύξηση των δράσεών της εκτός της ΕΕ 
χωρίς προσφυγή στην εγγύηση της ΕΕ 
προκειμένου να υποστηρίξει τους στόχους 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως 
στις χώρες με προενταξιακό καθεστώς 
και στις γειτονικές χώρες, καθώς και σε 

διαγράφεται 
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χώρες υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης σε άλλες περιοχές, αλλά 
επίσης και σε χώρες χαμηλής 
πιστοληπτικής διαβάθμισης, εφόσον η 
ΕΤΕπ έχει τις κατάλληλες εγγυήσεις 
τρίτων μερών. Η ΕΤΕπ πρέπει να 
αναπτύξει, κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
Επιτροπή, μια πολιτική λήψεως 
αποφάσεων κατανομής των σχεδίων είτε 
στην εντολή που καλύπτεται από την 
εγγύηση της ΕΕ είτε στη χρηματοδότηση 
ιδίου κινδύνου της ΕΤΕπ. Η εν λόγω 
πολιτική θα λαμβάνει υπόψη ιδίως την 
πιστοληπτική ικανότητα των εκάστοτε 
χωρών και σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η ΕΤΕπ πρέπει να επεκτείνει το 
εύρος των προσφερόμενων νέων και 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων, 
μεταξύ άλλων και με την περαιτέρω 
εστίαση στην ανάπτυξη εγγυοδοτικών 
μέσων. Επιπλέον, η ΕΤΕπ πρέπει να 
ενθαρρυνθεί τη χορήγηση δανείων σε 
τοπικά νομίσματα και την έκδοση 
ομολόγων στις τοπικές αγορές, εφόσον οι 
χώρες εταίροι πραγματοποιούν τις 
απαραίτητες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, ιδίως στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και 
άλλα μέτρα για τη διευκόλυνση της 
δραστηριότητας της ΕΤΕπ.

διαγράφεται 

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Τράπεζα πληροί τις απαιτήσεις της 
εντολής σε όλες τις περιφέρειες και 
υποπεριφέρειες, θα απαιτηθεί η διάθεση 
επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων για τις εξωτερικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ. Αυτό θα περιλαμβάνει κυρίως 
την επαρκή ικανότητα στήριξης των 
στόχων αναπτυξιακής συνεργασίας της
ΕΕ, αύξησης της εστίασης στην εκ των 
προτέρων αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
αναπτυξιακών πτυχών των 
δραστηριοτήτων της, καθώς και την 
ικανότητα αποτελεσματικής 
παρακολούθησης των σχεδίων κατά την 
εφαρμογή τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΤΕπ πρέπει να διατηρήσει έναν εύλογο βαθμό διακριτικής ευχέρειας κατά την εφαρμογή 
των σχεδίων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση. Επιπλέον, τα σχέδια που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης πρέπει να υλοποιούνται κατά 
χρηματοοικονομικά βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Στις χρηματοδοτικές δραστηριότητές 
της εκτός της ΕΕ, οι οποίες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, 
η ΕΤΕπ πρέπει να επιδιώκει την περαιτέρω 
βελτίωση του συντονισμού και της 
συνεργασίας με ΔΧΟ και ΕΔΧΟ κατά 

(29) Στις χρηματοδοτικές δραστηριότητές 
της οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η 
ΕΤΕπ πρέπει να επιδιώκει την περαιτέρω 
βελτίωση του συντονισμού και της 
συνεργασίας με ΔΧΟ και ΕΔΧΟ κατά 
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περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης, όπου 
ενδείκνυται, της συνεργασίας για τις 
τομεακές προϋποθέσεις και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης για τις διαδικασίες, της 
χρήσης κοινής συγχρηματοδότησης και της 
συμμετοχής σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες, 
όπως οι πρωτοβουλίες για την προώθηση 
του συντονισμού και της αποδοτικότητας 
της βοήθειας. Οι παραπάνω προσπάθειες 
πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαιότητα 
μεταξύ της ΕΤΕπ και άλλων οργανισμών 
και απαιτούν να καταβληθεί 
αποτελεσματικά ισοδύναμη προσπάθεια 
από την ΕΤΕπ και από άλλους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 
Ειδικότερα, οι λεπτομέρειες για την 
υλοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ 
στις χώρες της ανατολικής γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης, στην Κεντρική Ασία και 
την Τουρκία παρατίθενται στα τριμερή 
μνημόνια συμφωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης.

περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης, όπου 
ενδείκνυται, της συνεργασίας για τις 
τομεακές προϋποθέσεις και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης για τις διαδικασίες, της 
χρήσης κοινής συγχρηματοδότησης και της 
συμμετοχής σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες, 
όπως οι πρωτοβουλίες για την προώθηση
του συντονισμού και της αποδοτικότητας 
της βοήθειας. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει 
να βασίζονται στην αμοιβαιότητα. 
Ειδικότερα, οι λεπτομέρειες για την 
υλοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ 
στις χώρες της ανατολικής γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης, στην Κεντρική Ασία και 
την Τουρκία παρατίθενται στα τριμερή 
μνημόνια συμφωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η υποβολή εκθέσεων και η διαβίβαση 
πληροφοριών από την ΕΤΕπ στην 
Επιτροπή πρέπει να ενισχυθεί 
προκειμένου να επιτραπεί στην Επιτροπή 
να βελτιώσει την ετήσια έκθεσή της προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης. Η έκθεση πρέπει 
ειδικότερα να αξιολογεί τη συμμόρφωση 
των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

(30) Η υποβολή εκθέσεων και η διαβίβαση 
πληροφοριών από την ΕΤΕπ πρέπει να 
ενισχυθεί προκειμένου να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να βελτιώσει την ετήσια έκθεσή 
της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με τις 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, 
οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
της παρούσας απόφασης. Η έκθεση πρέπει 
ειδικότερα να αξιολογεί τη συμμόρφωση 
των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ με την παρούσα απόφαση, καθώς 
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ΕΤΕπ με την παρούσα απόφαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και να 
περιλαμβάνει τμήματα όσον αφορά την 
προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις 
πολιτικές της ΕΕ και τμήματα όσον 
αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή, 
άλλους ΔΧΟ και διμερείς χορηγούς, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συγχρηματοδότησης. Όπου είναι 
απαραίτητο, η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει αναφορές σε σημαντικές 
αλλαγές στις περιστάσεις οι οποίες θα 
δικαιολογούσαν περαιτέρω τροποποιήσεις 
στην εντολή πριν από το τέλος της 
περιόδου.

και να περιλαμβάνει τμήματα όσον αφορά 
την προστιθέμενη αξία και όσον αφορά τη 
συνεργασία με την Επιτροπή, άλλους ΔΧΟ 
και διμερείς χορηγούς, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συγχρηματοδότησης. Όπου είναι 
απαραίτητο, η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει αναφορές σε σημαντικές 
αλλαγές στις περιστάσεις οι οποίες θα 
δικαιολογούσαν περαιτέρω τροποποιήσεις 
στην εντολή πριν από το τέλος της 
περιόδου. Η έκθεση αυτή πρέπει 
ειδικότερα να περιέχει διεξοδική 
παρουσίαση όλων των δημοσιονομικών 
πόρων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με χρηματοδότηση από την 
ΕΤΕπ και άλλους χορηγούς βοήθειας, 
παρέχοντας έτσι μια διεξοδική 
επισκόπηση του χρηματοοικονομικού 
ανοίγματος των δραστηριοτήτων 
χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι απαραίτητο να διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ετήσια επισκόπηση όλων 
των χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ πρέπει να 
συνεχίσει να πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις διαδικασίες της 
ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων 
κατάλληλων μέτρων ελέγχου και μέτρων 
που λαμβάνονται για την πρόληψη της 
φοροδιαφυγής, καθώς και με τους 
συναφείς κανόνες και τις διαδικασίες που 

(31) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ πρέπει 
απαραιτήτως να συνεχίσει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, 
καθώς και με τους συναφείς κανόνες και 
τις διαδικασίες που αφορούν το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
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αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF).

Or. en

Τροπολογία 28

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 
στόχο της πολιτικής της ΕΕ για την 
στήριξη σχεδίων μετριασμού και 
προσαρμογής, 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 συνεργασία με την Επιτροπή, 
συνδυάζοντας, όπου είναι δυνατό και κατά 
περίπτωση, τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ 
με πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η διαχείριση τόσο της γενικής 
εντολής όσο και της εντολής για την 
κλιματική αλλαγή πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις αρχές της υγιούς 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ 
χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης 
της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ 
χωρών με προενταξιακό καθεστώς, 
γειτονικών χωρών και της ΕΕ, αποτελεί 
βασικό στόχο για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο των 
τομέων που καλύπτονται από την 
παράγραφο 1.

2. Η περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ 
χωρών εταίρων αποτελεί βασικό στόχο για 
τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ στο πλαίσιο των τομέων που 
καλύπτονται από την παράγραφο 1

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
 Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της σε κοινωνικούς τομείς, 

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

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
 Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει μόνον τις 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
που πραγματοποιούνται σε επιλέξιμες 
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία-
πλαίσιο με την ΕΤΕπ, με την οποία 
καθορίζονται οι νομικοί όροι βάσει των 
οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
εν λόγω δραστηριότητες.

3. Η εγγύηση της ΕΕ πρέπει να καλύπτει 
μόνον τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται σε 
επιλέξιμες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει 
συμφωνία-πλαίσιο με την ΕΤΕπ, με την 
οποία καθορίζονται οι νομικοί όροι βάσει 
των οποίων πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν οι εν λόγω 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
 Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει, από κοινού με 
την ΕΤΕπ, περιφερειακές επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης. Κατά τη σύνταξη 
των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, η 
Επιτροπή και η ΕΤΕπ ζητούν τη γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) για θέματα πολιτικής, 
κατά περίπτωση. Οι επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο 
να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει, από κοινού με 
την ΕΤΕπ, περιφερειακές επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης. Κατά τη σύνταξη 
των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, η 
Επιτροπή και η ΕΤΕπ μπορούν να ζητούν 
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για θέματα 
πολιτικής, κατά περίπτωση. Οι 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές 
έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η 
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ΕΤΕπ στηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ και 
έχουν ως αφετηρία το ευρύτερο πλαίσιο 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο 
ορίζεται από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, 
κατά περίπτωση.  Ειδικότερα, οι 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές 
διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση της 
ΕΤΕπ είναι συμπληρωματική των 
αντίστοιχων πολιτικών, προγραμμάτων και 
μηχανισμών παροχής βοήθειας της ΕΕ στις 
διάφορες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου. Η Επιτροπή ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τις κατευθυντήριες γραμμές 
που έχουν καταρτιστεί. Εντός του πλαισίου 
που καθορίζεται από τις επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές, η ΕΤΕπ 
καθορίζει αντίστοιχες στρατηγικές 
χρηματοδότησης και διασφαλίζει την 
εφαρμογή τους.

χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στηρίζει τις 
πολιτικές της ΕΕ και έχουν ως αφετηρία το 
ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής 
της ΕΕ, το οποίο ορίζεται από την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, κατά περίπτωση.  
Ειδικότερα, οι επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν ότι 
η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ είναι 
συμπληρωματική των αντίστοιχων 
πολιτικών, προγραμμάτων και μηχανισμών 
παροχής βοήθειας της ΕΕ στις διάφορες 
περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου. Η Επιτροπή ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τις κατευθυντήριες γραμμές 
που έχουν καταρτιστεί. Εντός του πλαισίου 
που καθορίζεται από τις επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραμμές, η ΕΤΕπ 
καθορίζει αντίστοιχες στρατηγικές 
χρηματοδότησης και διασφαλίζει την 
εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 34

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 
δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
στηρίζονται μόνο σχέδια τα οποία είναι 

1. Η ΕΤΕπ πρέπει να 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 δικαιώματα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο 
πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
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βιώσιμα από οικονομικής, 
χρηματοδοτικής, περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής σκοπιάς. 

στηρίζονται μόνο σχέδια τα οποία είναι 
βιώσιμα. 

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, εκτίμηση του τρόπου με τον 
οποίο μπορούν να ενισχυθούν, μέσω 
τεχνικής βοήθειας, οι ικανότητες των 
δικαιούχων της χρηματοδότησης της 
ΕΤΕπ, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου 
του σχεδίου.

Η αξιολόγηση εκτιμά τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να ενισχυθούν, μέσω 
τεχνικής βοήθειας, οι ικανότητες των 
δικαιούχων της χρηματοδότησης της 
ΕΤΕπ, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου 
του σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συνοχή των εξωτερικών δράσεων της 
ΕΤΕπ με τους στόχους εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ ενισχύεται, με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ 
των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ 
και των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ, 
ιδίως μέσω του καθορισμού των 
επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών 
κατά το άρθρο 5, καθώς και μέσω του 
τακτικού και συστηματικού διαλόγου και 
της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών 
όσον αφορά:

1. Η συνοχή των εξωτερικών δράσεων της 
ΕΤΕπ με τους στόχους εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ μεγιστοποιεί τις 
συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτικών 
πράξεων της ΕΤΕπ και των 
δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ, ιδίως 
μέσω του καθορισμού των επιχειρησιακών 
κατευθυντήριων γραμμών κατά το 
άρθρο 5, καθώς και μέσω του τακτικού και 
συστηματικού διαλόγου και της έγκαιρης 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά:
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Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ διεξάγονται σε αυξανόμενο βαθμό, 
κατά περίπτωση, σε συνεργασία με άλλους 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή 
ευρωπαϊκούς διμερείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς, για τη μεγιστοποίηση 
συνεργειών, συνεργασίας και 
αποδοτικότητας και τη διασφάλιση 
εύλογου καταμερισμού των κινδύνων και 
συνεκτικών όρων επιλεξιμότητας όσον 
αφορά το σχέδιο και τον τομέα.

1. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ διεξάγονται σε αυξανόμενο βαθμό, 
κατά περίπτωση, σε συνεργασία με άλλους 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή 
ευρωπαϊκούς διμερείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς, για τη μεγιστοποίηση 
συνεργειών, συνεργασίας και 
αποδοτικότητας και τη διασφάλιση 
συνετού και εύλογου καταμερισμού των 
κινδύνων και συνεκτικών όρων 
επιλεξιμότητας όσον αφορά το σχέδιο και 
τον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ που συνάπτονται με κράτος ή με 
την εγγύηση κράτους και για άλλες 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
που συνάπτονται με περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές ή κρατικές ή/και 
ελεγχόμενες από το κράτος δημόσιες 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εφόσον για 
αυτές τις άλλες χρηματοδοτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ υπάρχει κατάλληλη εκτίμηση 
του πιστωτικού κινδύνου από την ΕΤΕπ η 
οποία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση 
πιστωτικού κινδύνου της εκάστοτε χώρας, 
η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει όλες τις 

1. Για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ που συνάπτονται με κράτος ή με 
την εγγύηση κράτους και για άλλες 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
που συνάπτονται με περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές ή κρατικές ή/και 
ελεγχόμενες από το κράτος δημόσιες 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εφόσον για 
αυτές τις άλλες χρηματοδοτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ υπάρχει κατάλληλη εκτίμηση 
του πιστωτικού κινδύνου από την ΕΤΕπ η 
οποία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση 
πιστωτικού κινδύνου της εκάστοτε χώρας, 
η εγγύηση της ΕΕ πρέπει να καλύπτει όλες 
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πληρωμές που δεν εισπράχθηκαν από την 
ΕΤΕπ, αλλά που οφείλονται σε αυτήν 
(«συνολική εγγύηση»).

τις πληρωμές που δεν εισπράχθηκαν από 
την ΕΤΕπ, αλλά που οφείλονται σε αυτήν 
(«συνολική εγγύηση»).

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΤΕπ αναπτύσσει, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, σαφή 
και διαφανή πολιτική κατανομής για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την πηγή 
χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων που 
είναι επιλέξιμες τόσο για κάλυψη από την 
εγγύηση της ΕΕ, όσο και για 
χρηματοδότηση ιδίου κινδύνου της ΕΤΕπ.

4. Η ΕΤΕπ αναπτύσσει σαφή και διαφανή 
πολιτική κατανομής για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης των 
δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες τόσο 
για κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ, όσο 
και για χρηματοδότηση ιδίου κινδύνου της 
ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά έτος έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ σε επίπεδο έργου, τομέα, χώρας και 
περιφέρειας, καθώς και της συμβολής των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 
εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά έτος έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ σε επίπεδο έργου, τομέα, χώρας και 
περιφέρειας, καθώς και της συμβολής των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 
εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 
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στόχων της ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει 
ιδίως αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ προς την παρούσα απόφαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατά το άρθρο 5 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, 
και περιλαμβάνει τμήματα όσον αφορά την 
προστιθέμενη αξία για την επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της ΕΕ καθώς και 
όσον αφορά τη συνεργασία με την 
Επιτροπή και άλλους διεθνείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς και διμερείς 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
συγχρηματοδότησης.

στόχων της ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει 
ιδίως αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ προς την παρούσα απόφαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατά το άρθρο 5 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, 
και περιλαμβάνει τμήματα όσον αφορά την 
προστιθέμενη αξία καθώς και όσον αφορά 
τη συνεργασία με την Επιτροπή και άλλους 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και 
διμερείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συγχρηματοδότησης. Η έκθεση αυτή 
ειδικότερα περιέχει διεξοδική 
παρουσίαση όλων των δημοσιονομικών 
πόρων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με χρηματοδότηση από την 
ΕΤΕπ και άλλους χορηγούς βοήθειας, 
παρέχοντας έτσι μια διεξοδική 
επισκόπηση του χρηματοοικονομικού 
ανοίγματος των δραστηριοτήτων 
χρηματοδότησης που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή 
στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 
λογιστικά δεδομένα για κάθε μία από τις 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, 
τα οποία είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων ενημέρωσης 
που υπέχει η Επιτροπή ή για την 
ικανοποίηση των αιτημάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς 
και πιστοποιητικό ελέγχου σχετικά με τα 
εκκρεμή ποσά των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ.

3. Η ΕΤΕπ πρέπει να παρέχει στην 
Επιτροπή στατιστικά, χρηματοοικονομικά 
και λογιστικά δεδομένα για κάθε μία από 
τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ, τα οποία είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων ενημέρωσης 
που υπέχει η Επιτροπή ή για την 
ικανοποίηση των αιτημάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς 
και πιστοποιητικό ελέγχου σχετικά με τα 
εκκρεμή ποσά των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ.
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Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της λογιστικής και της 
ενημέρωσης της Επιτροπής όσον αφορά 
τους κινδύνους που καλύπτονται από τη 
συνολική εγγύηση, η ΕΤΕπ παρέχει στην 
Επιτροπή αξιολόγηση των κινδύνων της 
ΕΤΕπ και πληροφορίες σχετικά με την 
ταξινόμηση των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που αφορούν 
δανειζόμενους ή εγγυημένους οφειλέτες, 
πλην των κρατών.

4. Για τους σκοπούς της λογιστικής και της 
ενημέρωσης της Επιτροπής όσον αφορά 
τους κινδύνους που καλύπτονται από τη 
συνολική εγγύηση, η ΕΤΕπ πρέπει να 
παρέχει στην Επιτροπή αξιολόγηση των 
κινδύνων της ΕΤΕπ και πληροφορίες 
σχετικά με την ταξινόμηση των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ που αφορούν δανειζόμενους ή 
εγγυημένους οφειλέτες, πλην των κρατών.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος μετά το στοιχείο Δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός των περιφερειακών ανώτατων ορίων 
της γενικής εντολής, τα διοικητικά όργανα 
της ΕΤΕπ μπορούν να αποφασίσουν την 
ανακατανομή μεταξύ των ενδεικτικών 
υποπεριφερειακών ανώτατων ορίων ποσού 
ίσου προς το 10% των περιφερειακών 
ανώτατων ορίων.

Εντός των περιφερειακών ανώτατων ορίων 
της γενικής εντολής, τα διοικητικά όργανα 
της ΕΤΕπ μπορούν να αποφασίσουν την 
ανακατανομή μεταξύ των ενδεικτικών 
υποπεριφερειακών ανώτατων ορίων ποσού 
ίσου προς το 20 % των περιφερειακών 
ανώτατων ορίων.

Or. en
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Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
 Παράρτημα II - Τίτλος A - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υποψήφιες χώρες 
Κροατία, Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

1. Υποψήφιες χώρες 
Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II - Τίτλος Β - σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος 
και Ρωσία 
Ανατολική Ευρώπη: Δημοκρατία της 
Μολδαβίας, Ουκρανία, Λευκορωσία· 
Νότιος Καύκασος: Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία· 
Ρωσία.

2. Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος 
και Ρωσία 
Ανατολική Ευρώπη: Δημοκρατία της 
Μολδαβίας, Ουκρανία, Λευκορωσία· 
Νότιος Καύκασος: Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία· 
Ρωσία (συμπεριλαμβανομένου του 
Καλίνινγκραντ).

Or. en


