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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-063 
κατάθεση: Επιτροπή Προϋπολογισμών

Έκθεση
Eider Gardiazabal Rubial A8-0135/2017
Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

Πρόταση απόφασης (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει 
μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση η οποία 
απαιτεί αλληλεγγύη, αποτελεσματική 
κινητοποίηση των οικονομικών πόρων και 
την ανάγκη να αντιμετωπίσει και να 
υπερβεί τις υφιστάμενες προκλήσεις με 
συντονισμένο τρόπο. Είναι απαραίτητη η 
συνεργασία όλων των παραγόντων για να 
εφαρμοστούν συνεπείς, μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες πολιτικές και 
αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων 
διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό 
την υποστήριξη των πρωτοβουλιών που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

(1) Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει 
μια πρωτοφανή μεταναστευτική και 
προσφυγική κρίση η οποία απαιτεί 
αλληλεγγύη, αποτελεσματική 
κινητοποίηση των οικονομικών πόρων και 
την ανάγκη να αντιμετωπίσει και να 
υπερβεί τις υφιστάμενες προκλήσεις με 
συντονισμένο τρόπο. Είναι απαραίτητη η 
συνεργασία όλων των παραγόντων για να 
εφαρμοστούν συνεπείς, μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες πολιτικές και 
αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων 
προγραμμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση 
και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών 
που συμβάλλουν στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) και στην αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτίων των 
μεταναστευτικών πιέσεων που απορρέουν 
από τη φτώχεια, την ανισότητα, τη 
δημογραφική ανάπτυξη, την έλλειψη 
απασχόλησης και οικονομικών 
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ευκαιριών, την κλιματική αλλαγή και τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίαιης 
εκτόπισης.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Πρέπει να αποφευχθεί κάθε 
προσπάθεια σύνδεσης της αναπτυξιακής 
χρηματοδότησης με τον έλεγχο των 
συνόρων, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών ή τις συμφωνίες 
επανεισδοχής.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 
το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 
πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος 
αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, 
θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό 
επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη 
των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της 
Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί 
τους στόχους του θεματολογίου για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και 
τους στόχους που επιδιώκονται από τα 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 
εξωτερική δράση.

(2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 
το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 
πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος 
αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, 
θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό 
επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη 
των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της 
Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί 
τους στόχους του θεματολογίου για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, τη 
συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε 
δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή και τους στόχους που επιδιώκονται 
από τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 
εξωτερική δράση.
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Αιτιολόγηση

Με τη συμφωνία του Παρισιού οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να περιοριστεί η υπερθέρμανση του 
πλανήτη πολύ κάτω από τους 2° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και, ως εκ τούτου, να 
αναλάβουν την ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές. Δεσμεύτηκαν επίσης να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στις 
προσπάθειές τους προς προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα βασικό συστατικό της 
πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ 
είναι η επέκταση, τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά, της εντολής εξωτερικών 
δανειοδοτήσεων (ΕΕΔ) της ΕΤΕπ. Αυτό θα 
επιτρέψει στην ΕΤΕπ να συμβάλει ταχέως 
στην επίτευξη των στόχων του ΕΕΣ, ιδίως 
με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης 
στους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα.

(4) Ένα βασικό συστατικό της 
πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ 
είναι η επέκταση, τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά, της εντολής εξωτερικών 
δανειοδοτήσεων (ΕΕΔ) της ΕΤΕπ. Αυτό θα 
επιτρέψει στην ΕΤΕπ να συμβάλει ταχέως 
στην επίτευξη των στόχων του ΕΕΣ, ιδίως 
με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης 
στους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα με 
σκοπό να προωθηθούν οι 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ανταπόκριση της ΕΕΔ σε πιθανές 
επερχόμενες προκλήσεις και 
προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και η 
παροχή μιας στρατηγικής απάντησης για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
της μετανάστευσης, το ανώτατο όριο των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να 
αυξηθεί σε 32 300 000 000 EUR με την 
αποδέσμευση του προαιρετικού 
πρόσθετου ποσού των 3 000 000 000 
EUR. Στο πλαίσιο της γενικής εντολής, το 
ποσό του 1 400 000 000 EUR θα πρέπει να 

(9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ανταπόκριση της ΕΕΔ σε πιθανές 
επερχόμενες προκλήσεις και 
προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και η 
παροχή μιας στρατηγικής απάντησης για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
των μεταναστευτικών πιέσεων που 
απορρέουν από τη φτώχεια, την 
ανισότητα, τη δημογραφική ανάπτυξη, 
την έλλειψη απασχόλησης και 
οικονομικών ευκαιριών, καθώς και την 
κλιματική αλλαγή, το ανώτατο όριο των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να 
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διατεθεί σε έργα του δημοσίου τομέα υπέρ 
των προσφύγων και των κοινοτήτων 
υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται 
από την κρίση.

αυξηθεί σε 38 470 000 000 EUR. Στο 
πλαίσιο της γενικής εντολής, το ποσό του 
1 400 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθεί 
σε έργα του δημοσίου τομέα για την 
ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών 
υποδομών στις χώρες εταίρους και στις 
κοινότητες διέλευσης και υποδοχής, με 
εστίαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και στη βιωσιμότητα.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Παρόλο που η αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτιών της μεταναστευτικής 
και προσφυγικής κρίσης είναι υψίστης 
σημασίας, δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις 
βάρος πολιτικών σε άλλους τομείς 
καίριας στρατηγικής προτεραιότητας, 
όπως ορίζονται στη συνολική στρατηγική 
της ΕΕ.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τη νέα εντολή 
δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα, το 
μέγιστο ποσό των 2 300 000 000 EUR θα 
πρέπει να διατεθεί σε έργα που 
αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 
μετανάστευσης, εντός του μέγιστου 
αυξημένου ανώτατου ορίου, και θα πρέπει 
να επωφεληθεί από τη συνολική εγγύηση 
της Ένωσης.

(10) Σύμφωνα με τη νέα εντολή 
δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα, το 
μέγιστο ποσό των 2 300 000 000 EUR θα 
πρέπει να διατεθεί σε έργα που 
αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 
μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 
διέλευσης και υποδοχής, εντός του 
μέγιστου αυξημένου ανώτατου ορίου, και 
θα πρέπει να επωφεληθεί από τη συνολική 
εγγύηση της Ένωσης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η υποστήριξη της ανάπτυξης των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και του τοπικού ιδιωτικού 
τομέα, που είναι ένας από τους βασικούς 
στόχους της ΕΕΔ, απαιτεί συνδυασμένες 
προσπάθειες ώστε οι δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ να είναι εστιασμένες στη βελτίωση 
της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών 
στη χρηματοδότηση και τις πιστώσεις, 
στην προσφορά τεχνικής βοήθειας, στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
την εξασφάλιση επαρκούς διάθεσης 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε 
νοικοκυριά και εταιρείες, ώστε οι 
επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν 
ευκολότερα να μεταβούν από τον ασταθή 
ανεπίσημο τομέα στον επίσημο τομέα της 
οικονομίας. Οι χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει 
επίσης να επιδιώκουν να υποστηρίζουν 
σθεναρά τα μικρά επενδυτικά έργα που 
αναλαμβάνουν οι πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων αυτών, ιδίως σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
ειδικότερα στον τομέα της επεξεργασίας 
του πόσιμου νερού, της απόρριψης των 
λυμάτων και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτίων της μετανάστευσης θα πρέπει να 
προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής.

(11) Η μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 
διέλευσης και υποδοχής προσφύγων και 
μεταναστών ως στρατηγική απάντηση 
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για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτίων της μετανάστευσης που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη φτώχεια, 
την ανισότητα, τη δημογραφική 
ανάπτυξη, την έλλειψη απασχόλησης και 
οικονομικών ευκαιριών και την κλιματική 
αλλαγή, θα πρέπει να προστεθεί ως νέος 
στόχος της εντολής· τα έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του νέου 
στόχου θα πρέπει, καταρχήν, να πληρούν 
τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας (ΕΑΒ) που έχει θεσπίσει η 
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) 
του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του 
Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή4, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση του 
υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 
σχετικών με το κλίμα δαπανών στο πλαίσιο 
της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των 
σχετικών με το κλίμα επενδύσεων της στις 
αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% 
μέχρι το 2020.

(13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του 
Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή4, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να επιδιώκει την αύξηση του 
υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 
σχετικών με το κλίμα δαπανών στο πλαίσιο 
της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των 
σχετικών με το κλίμα επενδύσεων της στις 
αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% 
μέχρι το 2020, σύμφωνα με τη δέσμευση 
που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της για το κλίμα. Η ΕΤΕπ 
θα πρέπει να λάβει υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 για τη 
σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά 
ή οικονομικά επιβλαβών επιδοτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων 
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για τα ορυκτά καύσιμα.
_________________ _________________
4 Απόφαση (ΕΕ) 2016/590 του 
Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για 
την υπογραφή, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του 
Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 103 της 
19.4.2016, σ. 1).

4 Απόφαση (ΕΕ) 2016/590 του 
Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για 
την υπογραφή, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του 
Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 103 της 
19.4.2016, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Στη στρατηγική της για το κλίμα που εγκρίθηκε στα τέλη του 2015, η ΕΤΕπ δεσμεύτηκε να 
αυξήσει το επίπεδο των σχετικών με το κλίμα έργων της στις αναπτυσσόμενες χώρες σε 
ποσοστό έως και 35% μέχρι το τέλος του 2020. Η αναγγελία αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται 
στην εξωτερική εντολή της. Ομοίως, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας 
Μαΐου 2013 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρως στις δραστηριότητες εξωτερικών 
δανειοδοτήσεων της Ευρώπης.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο 
πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για 
έργα του δημόσιου τομέα και του 
ιδιωτικού τομέα που προορίζονται για 
τους πρόσφυγες και τις κοινότητες 
υποδοχής. Ως εκ τούτου, μια αξιολόγηση 
της συμβολής των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της 
μετανάστευσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ.

(15) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο 
πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για 
έργα του δημόσιου τομέα και του 
ιδιωτικού τομέα που θα αντιμετωπίζουν 
τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης 
και θα υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη 
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 
διέλευσης και υποδοχής. Ως εκ τούτου, 
μια αξιολόγηση της συμβολής των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ για την επίτευξη αυτών των 
στόχων, και ιδίως όσον αφορά τη 
συμβολή στους ΣΒΑ, τη συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών και την 
ευθυγράμμιση με τις εξωτερικές 
πολιτικές της Ένωσης και τις 
δημοσιονομικές προτεραιότητες της 
Ένωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 



PE614.374/ 8

EL

σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την εδραίωση της λογοδοσίας της 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω 
της διαφάνειας και της πρόσβασης σε 
πληροφορίες, εξασφαλίζοντας τη 
συστηματική δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων, των αξιολογήσεων και 
των εκτιμήσεων επιπτώσεων των έργων 
μέσω του πλαισίου μέτρησης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Θα πρέπει να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 
της ΕΕΔ, ιδίως σε ό,τι αφορά επιμέρους 
έργα που χρηματοδοτούνται μέσω 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, με 
τη βελτίωση της πρόσβασης στις 
πληροφορίες τόσο για τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης όσο και για το ευρύ κοινό.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Μόνο στην περίπτωση που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα και 
καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
της εντολής και που αναγνωρίζονται ως 
προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης, το ανώτατο όριο για την 
ανακατανομή μεταξύ περιοχών από την 
ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια της εντολής θα 
πρέπει να αυξηθεί από 10% σε 20%. Η 

(16) Μόνο στην περίπτωση που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα και 
καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
της εντολής και που αναγνωρίζονται ως 
προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης, το ανώτατο όριο για την 
ανακατανομή μεταξύ περιοχών από την 
ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια της εντολής θα 
πρέπει να αυξηθεί από 10% σε 20%. Η 
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εντολή του ιδιωτικού τομέα των 2 300 000 
000 EUR και το ποσό του 1 400 000 000 
EUR που διατίθεται σε έργα του δημοσίου 
τομέα δεν μπορούν να ανακατανεμηθούν, 
διότι σκοπός τους είναι να αντιμετωπίσουν 
τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

ΕΤΕπ θα πρέπει να ενημερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε 
απόφαση ανακατανομής παρέχοντας 
έκθεση αιτιολόγησης και εκτίμηση 
αντικτύπου. Η εντολή του ιδιωτικού τομέα 
των 2 300 000 000 EUR και το ποσό του 1 
400 000 000 EUR που διατίθεται σε έργα 
του δημοσίου τομέα δεν μπορούν να 
ανακατανεμηθούν, διότι σκοπός τους είναι 
να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 
μετανάστευσης και τις ανάγκες των 
κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής 
προσφύγων και μεταναστών.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 
30 000 000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής 
εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 
1 400 000 000 EUR προορίζεται για έργα 
του δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων 
και των κοινοτήτων υποδοχής·

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 
36 170 000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής 
εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 
1 400 000 000 EUR προορίζεται για έργα 
του δημοσίου τομέα υπέρ της 
αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών 
της μετανάστευσης και των αναγκών των 
κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής των 
προσφύγων και των μεταναστών·

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέγιστο ποσό ύψους 2 300 000 
000 EUR στο πλαίσιο εντολής 
δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα για 
έργα που αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα 
αίτια της μετανάστευσης.

β) ένα μέγιστο ποσό ύψους 
2 300 000 000 EUR στο πλαίσιο εντολής 
δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα για 
έργα που αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα 
αίτια της μετανάστευσης και τις ανάγκες 
των κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής 
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των προσφύγων και των μεταναστών.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέγιστα ποσά βάσει της γενικής 
εντολής και της εντολής δανειοδότησης 
του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, κατανέμονται σε 
περιφερειακά ανώτατα όρια και επιμέρους 
ανώτατα όρια, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι. Εντός των περιφερειακών 
ανώτατων ορίων, η ΕΤΕπ διασφαλίζει 
προοδευτικά την ισορροπημένη κατανομή 
ανά χώρα εντός των περιοχών που 
καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.

2. Τα μέγιστα ποσά βάσει της γενικής 
εντολής και της εντολής δανειοδότησης 
του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, κατανέμονται σε 
περιφερειακά ανώτατα όρια και επιμέρους 
ανώτατα όρια, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι. Εντός των περιφερειακών 
ανώτατων ορίων, η ΕΤΕπ διασφαλίζει την 
κατάλληλη κατανομή ανά χώρα εντός των 
περιοχών που καλύπτονται από την 
εγγύηση της ΕΕ, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της εξωτερικής 
πολιτικής της Ένωσης οι οποίες θα 
αντικατοπτρίζονται στις αναφερόμενες 
στο άρθρο 5 περιφερειακές τεχνικές 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές·

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη στρατηγική απάντηση για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης.

δ) τη μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 
διέλευσης και υποδοχής προσφύγων και 
μεταναστών ως στρατηγική απάντηση για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
της μετανάστευσης που περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη φτώχεια, την 
ανισότητα, τη δημογραφική ανάπτυξη, 
την έλλειψη απασχόλησης και 
οικονομικών ευκαιριών και την κλιματική 
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αλλαγή.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

αα) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 
ορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών 
δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, οι χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμβάλλουν, 
σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 ΣΛΕΕ, 
έμμεσα στους στόχους της πολιτικής της 
Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία, 
όπως η μείωση της φτώχειας μέσω της 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της 
βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης.»

«4. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 
ορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών 
δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, οι χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ εστιάζονται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 ΣΛΕΕ, 
στους στόχους της πολιτικής της Ένωσης 
για την αναπτυξιακή συνεργασία, και 
ιδίως στη μείωση της φτώχειας μέσω της 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της 
βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 
δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 
θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 
ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχους χώρες 
μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 

Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 
δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 
θα επιδιώξει να συμβάλει στη δημιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών για τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και επενδύσεις και να 
διασφαλίσει ότι ενισχύεται κατά 
προτεραιότητα ο τοπικός ιδιωτικός 
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δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 
παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το 
δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 
επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 
ΜΜΕ της Ένωσης. Για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση της 
χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς 
όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ 
θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 
συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 
γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 
στους φορείς χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης, όσο και στις 
δικαιούχους χώρες»·

τομέας, συμπεριλαμβανομένων των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, των 
συνεταιρισμών και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις δικαιούχους χώρες, 
μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 
παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το 
δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 
επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ της 
δικαιούχου χώρας και της Ένωσης, 
καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτήσεις, με την ταυτόχρονη 
κινητοποίηση της ανάπτυξης νέων 
επενδυτικών έργων από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, ώστε να 
διευκολυνθεί η διεθνοποίησή τους. Οι 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στην αγορά τρίτων 
χωρών εταίρων της Ένωσης και της 
ένταξής τους στις παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας, και θα συμβάλουν επίσης στην 
ενίσχυση της διεθνοποίησης και της 
ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της 
Ένωσης. Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς 
όφελος των οικείων πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και ΜΜΕ, η ΕΤΕπ 
εφαρμόζει ενδελεχή διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας και θεσπίζει και τηρεί τις 
κατάλληλες συμβατικές διατάξεις για την 
επιβολή γενικών υποχρεώσεων αναφοράς 
τόσο στους φορείς χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης, όσο και στους τελικούς 
δικαιούχους. Η ΕΤΕπ προσπαθεί να 
εντοπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση των 
ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και 
διασφαλίζει την αντιμετώπισή τους.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

βα) στην παράγραφο 5, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με τους φορείς 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης οι 
οποίοι μπορούν να στηρίξουν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ στις 
χώρες που καλύπτονται από τη 
δραστηριότητα και οι οποίοι δεν 
συμμετέχουν στις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
υλοποιούνται σε επιλέξιμη χώρα με 
χρηματοπιστωτικά σχήματα ευρισκόμενα 
σε ξένη μη συνεργαζόμενη επικράτεια που 
αναφέρεται στο άρθρο 13.»

«Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με τους φορείς 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης οι 
οποίοι μπορούν να στηρίξουν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ στις 
χώρες που καλύπτονται από τη 
δραστηριότητα και οι οποίοι δεν 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 
υλοποιούνται με χρηματοπιστωτικά 
σχήματα ευρισκόμενα σε ξένη μη 
συνεργαζόμενη επικράτεια που αναφέρεται 
στο άρθρο 13.»

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ββ) στο άρθρο 3, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 
στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο β) 
στηρίζουν επενδυτικά έργα κυρίως στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 
περιβαλλοντικών υποδομών, της 
τεχνολογίας πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, της υγείας και της παιδείας. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 
παραγωγή και η ενσωμάτωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, ο 
μετασχηματισμός των ενεργειακών 
συστημάτων ώστε να επιτραπεί η 
μετάβαση σε τεχνολογίες και καύσιμα 
χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, η 
βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οι 

«6. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 
στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο β) 
στηρίζουν επενδυτικά έργα κυρίως στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 
περιβαλλοντικών υποδομών, της 
τεχνολογίας πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, της υγείας και της παιδείας. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 
παραγωγή και η ενσωμάτωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, ο 
μετασχηματισμός των ενεργειακών 
συστημάτων ώστε να επιτραπεί η 
μετάβαση σε τεχνολογίες και καύσιμα 
χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, η 
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ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων για 
την παραγωγή και μεταφορά του αερίου 
στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης, 
καθώς και η ηλεκτροδότηση των 
αγροτικών περιοχών, οι περιβαλλοντικές 
υποδομές όπως υποδομές ύδρευσης και 
αποχέτευσης και πράσινης ανάπτυξης, 
υποδομές τηλεπικοινωνιών και 
ευρυζωνικών δικτύων.»

βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οι 
ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων για 
την παραγωγή και μεταφορά του αερίου 
στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης, 
καθώς και η ηλεκτροδότηση των 
αγροτικών περιοχών, οι περιβαλλοντικές 
υποδομές όπως υποδομές ύδρευσης και 
αποχέτευσης και πράσινης ανάπτυξης, 
υποδομές τηλεπικοινωνιών και 
ευρυζωνικών δικτύων.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή και μεταφορά αερίου δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 
δεδομένου ότι συνιστούν επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Η απόφαση θα πρέπει να θέσει σε 
εφαρμογή τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 για τη 
σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά ή οικονομικά επιβλαβών επιδοτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 
στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο γ) 
στηρίζουν επενδυτικά έργα για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τα 
οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των 
γενικών στόχων της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή και της συμφωνίας του Παρισιού 
που εγκρίθηκε δυνάμει της εν λόγω 
σύμβασης, 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 
ανθεκτικότητας στις αρνητικές επιπτώσεις 

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 
στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο γ) 
στηρίζουν επενδυτικά έργα για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τα 
οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των 
γενικών στόχων της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή και της συμφωνίας του Παρισιού 
που εγκρίθηκε δυνάμει της εν λόγω 
σύμβασης, ιδίως με την αποφυγή ή τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα στους τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων 
μεταφορών ή με την αύξηση της 
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της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς 
χώρες, τομείς και κοινότητες.

ανθεκτικότητας στις αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς 
χώρες, τομείς και κοινότητες.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, η 
ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση 
του υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 
σχετικών με το κλίμα δραστηριοτήτων, 
ενώ ο ελάχιστος όγκος των 
δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % του 
συνόλου των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, η 
ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου σχετικών με το κλίμα 
δραστηριοτήτων, ο όγκος των οποίων 
πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
25 % του συνόλου των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ εκτός της 
Ένωσης, αυξάνοντας βαθμιαία αυτόν τον 
στόχο σε τουλάχιστον 35% έως το 2020. 

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο τη 
σταδιακή κατάργηση της 
χρηματοδότησης έργων που εμποδίζουν 
την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 
το κλίμα, καθώς και την ενίσχυση των 
προσπαθειών για τη στήριξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 25
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 
στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 
στηρίζουν επενδυτικά έργα για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση 
βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους 
χώρες. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ καλύπτουν ιδίως τις αυξημένες 
ανάγκες για υποδομές και συναφείς 
υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η 
εισροή μεταναστών, και επαυξάνουν τις 
ευκαιρίες απασχόλησης για τις κοινότητες 
υποδοχής και τις κοινότητες προσφύγων, 
με σκοπό να προωθηθεί η οικονομική 
ένταξη και να δοθεί η δυνατότητα στους 
πρόσφυγες να καταστούν αυτάρκεις.

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 
στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 
στηρίζουν επενδυτικά έργα για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση 
βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους 
χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συμμόρφωση με τους ΣΒΑ. Οι 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
καλύπτουν ιδίως τις αυξημένες ανάγκες για 
υποδομές και συναφείς υπηρεσίες, ώστε να 
αντιμετωπιστεί η εισροή μεταναστών, και 
επαυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για 
τις κοινότητες υποδοχής και τις κοινότητες 
προσφύγων, με σκοπό να προωθηθεί η 
οικονομική ένταξη και να δοθεί η 
δυνατότητα στους πρόσφυγες να 
καταστούν αυτάρκεις, ενισχύουν την 
ανθρωπιστική δράση και τη στήριξη της 
δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα 
απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων, 
εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
των θεμελιωδών ελευθεριών και της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης 
που βασίζεται στα δικαιώματα και 
καλύπτει όλα τα ανθρώπινα και 
κοινωνικά δικαιώματα, συνάδοντας με 
τις αρχές της διαφάνειας, της 
συμμετοχής, της μη εισαγωγής 
διακρίσεων και της λογοδοσίας. Οι 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ αναγνωρίζουν ότι η ισότητα των 
φύλων αποτελεί εγκάρσιο ζήτημα για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η 
προοπτική του φύλου εφαρμόζεται σε 
όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 
Η ΕΤΕπ καταρτίζει σχέδιο δράσης για 
θέματα φύλου έως τις 31 Δεκεμβρίου 
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2017 και διασφαλίζει ότι όλες οι 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 
της εντολής αυτής συμμορφώνονται με 
τις αρχές της στρατηγικής της για το 
φύλο, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2016.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον δημόσιο τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των 
οντοτήτων δημοσίου τομέα, σε ό,τι αφορά 
υποδομές και υπηρεσίες για την 
αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων 
αναγκών.

β) τον δημόσιο τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των 
οντοτήτων δημοσίου τομέα, σε ό,τι αφορά 
υποδομές και υπηρεσίες, και ιδίως τις 
υπηρεσίες υγείας και τις ειδικές 
εγκαταστάσεις για παιδιά, τις υπηρεσίες 
υγιεινής και τη σχολική εκπαίδευση, για 
την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων 
αναγκών.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«8α. Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που 
υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 
παραγράφου 1 αναγνωρίζεται ότι, ως 
εγκάρσιο ζήτημα για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης, η ισότητα των 
φύλων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για 
τη δέουσα επιμέλεια των έργων. Η 
προοπτική του φύλου εφαρμόζεται σε 
όλες αυτές τις χρηματοδοτικές πράξεις.»
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Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«8β. Η ΕΤΕπ μεριμνά ώστε οι εταιρείες 
που συμμετέχουν σε έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ να 
υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της 
ίσης αμοιβής και της διαφάνειας των 
πληρωμών, καθώς και την αρχή της 
ισότητας των φύλων, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Οι 
αποφάσεις της ΕΤΕπ σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των έργων θα λαμβάνουν 
υπόψη τη δράση των υποψήφιων 
εταιρειών στον τομέα της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης·
______________
1α Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 
204 της 26.7.2006, σ. 23).»

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

γγ) η παράγραφος 9 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
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«9. Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει μόνον 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
πραγματοποιούμενες σε επιλέξιμες χώρες 
που έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με 
την ΕΤΕπ, στην οποία καθορίζονται οι 
νομικοί όροι βάσει των οποίων πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω 
δραστηριότητες.»

«9. Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει μόνον 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
πραγματοποιούμενες σε επιλέξιμες χώρες 
που έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με 
την ΕΤΕπ, στην οποία καθορίζονται οι 
νομικοί όροι βάσει των οποίων πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω 
δραστηριότητες. Οι νομικοί όροι βάσει 
των οποίων πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν επίσης περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα 
καθώς και εργασιακά πρότυπα.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
τρίτο εδάφιο:
«Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ διασφαλίζουν 
ότι η τοπική κοινωνία των πολιτών είναι 
επαρκώς ενημερωμένη σχετικά με τις 
προγραμματισμένες και εν εξελίξει 
δραστηριότητες.»

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
έβδομο εδάφιο:
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«Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ συνάδουν με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη 
στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη», μεταξύ άλλων και 
όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές.»

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ) Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 18 σχετικά με 
τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙV, 
συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένα 
κατάλογο των βασικών αιτίων της 
μετανάστευσης ανά περιφέρεια.»

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α) στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες με 
επιμέρους υπεύθυνους που αφορούν 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
περιλαμβάνουν επίσης τις δέουσες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές διατάξεις 
σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες 
της ΕΤΕπ.»

«5. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες με 
επιμέρους υπεύθυνους που αφορούν 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 
περιλαμβάνουν επίσης τις δέουσες 
διατάξεις για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, καθώς και περιβαλλοντικές, 
κλιματικές και κοινωνικές διατάξεις 
σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες 
της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων 
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απαιτήσεων για προβολή της εγγύησης 
της ΕΕ και της συμμετοχής της ΕΤΕπ 
στους τελικούς δικαιούχους.»

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β) στο άρθρο 8, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ καθορίζουν 
στην εγγυητική συμφωνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 σαφή και διαφανή πολιτική 
κατανομής που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να 
προσδιορίζει, στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης της, τις δραστηριότητες που 
πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δυνάμει 
της παρούσας απόφασης ώστε να 
διασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ. Η πολιτική 
κατανομής βασίζεται στην πιστοληπτική 
ικανότητα των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ όπως 
αξιολογείται από την ΕΤΕπ, τα ανώτατα 
όρια όπως ορίζονται στο παράρτημα I, τη 
φύση του αντισυμβαλλόμενου ως 
κυρίαρχου κράτους, ή ως υποκρατικής 
οντότητας που εμπίπτει στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου ή ως ιδιωτικής 
οντότητας, την ικανότητα της ΕΤΕπ όσον 
αφορά την απορρόφηση κινδύνων και 
άλλα σχετικά κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένης της προστιθέμενης 
αξίας της εγγύησης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώνονται για την πολιτική 
κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 14.»

«6. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ καθορίζουν 
στην εγγυητική συμφωνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 σαφή και διαφανή πολιτική 
κατανομής που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να 
προσδιορίζει, στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης της, τις δραστηριότητες που 
πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δυνάμει 
της παρούσας απόφασης ώστε να 
διασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ. Η πολιτική 
κατανομής βασίζεται στην πιστοληπτική 
ικανότητα των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ όπως 
αξιολογείται από την ΕΤΕπ, τα ανώτατα 
όρια όπως ορίζονται στο παράρτημα I, τη 
φύση του αντισυμβαλλόμενου ως 
κυρίαρχου κράτους, ή ως υποκρατικής 
οντότητας που εμπίπτει στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου ή ως ιδιωτικής 
οντότητας, την ικανότητα της ΕΤΕπ όσον 
αφορά την απορρόφηση κινδύνων και 
άλλα σχετικά κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένης της προστιθέμενης 
αξίας της εγγύησης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώνονται για την πολιτική 
κατανομής βάσει της παρούσας 
απόφασης, μεταξύ άλλων και σε σύγκριση 
με την πολιτική κατανομής 
δανειοδοτικών πράξεων ιδίου κινδύνου 
που εφαρμόζει η ΕΤΕπ εκτός της 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.
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Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3γ) στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Η ΕΤΕπ εφαρμόζει ενδελεχή δέουσα 
επιμέλεια και εφόσον κρίνεται σκόπιμο 
καλεί τους αναδόχους έργων να προβούν 
στη διενέργεια τοπικών δημοσίων 
διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές αρχές της Ένωσης, με 
τους οικείους εθνικούς και τοπικούς 
φορείς, καθώς και με φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών, στο στάδιο 
προγραμματισμού των έργων και στο 
στάδιο υλοποίησης ως προς τις πτυχές των 
καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΕ 
επενδυτικών έργων που αφορούν 
κοινωνικά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, 
το περιβάλλον, οικονομικά ζητήματα και 
θέματα ανάπτυξης, και να παρέχουν 
πληροφορίες σημαντικές για την 
αξιολόγηση της συμβολής στην 
εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της 
Ένωσης και των στόχων της στο πεδίο της 
εξωτερικής πολιτικής.»

«Η ΕΤΕπ εφαρμόζει ενδελεχή δέουσα 
επιμέλεια και καλεί τους αναδόχους έργων 
να προβούν στη διενέργεια τοπικών 
δημοσίων διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές της 
Ένωσης, με τους οικείους εθνικούς και 
τοπικούς φορείς, καθώς και με φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, στο στάδιο 
προγραμματισμού των έργων και στο 
στάδιο υλοποίησης ως προς τις πτυχές των 
καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΕ 
επενδυτικών έργων που αφορούν 
κοινωνικά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, 
την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον, 
οικονομικά ζητήματα και θέματα 
ανάπτυξης, και να παρέχουν πληροφορίες 
σημαντικές για την αξιολόγηση της 
συμβολής στην εκπλήρωση των 
στρατηγικών στόχων της Ένωσης και των 
στόχων της στο πεδίο της εξωτερικής 
πολιτικής.»

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ) στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Η ΕΤΕπ διασφαλίζει την εφαρμογή της 
αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων 
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και εν επιγνώσει συναίνεσης πριν από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες που 
έχουν αντίκτυπο στη γη και τους 
φυσικούς πόρους.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Αιτιολόγηση

Το 2007, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Αυτοχθόνων Πληθυσμών, με την οποία αναγνώρισε τα δικαιώματά τους και έκανε ειδική 
αναφορά στην ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση (FPIC) ως προϋπόθεση 
για οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει αντίκτυπο στην προγονική γη, το έδαφος και τους 
φυσικούς πόρους τους. Η αρχή αυτή πρέπει να τηρείται επίσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
της ΕΤΕπ.

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ε (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ε) στο άρθρο 9, το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα 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 
έργου. Οι κανόνες και οι διαδικασίες της 
ΕΤΕπ περιλαμβάνουν τις αναγκαίες 
διατάξεις σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των επενδυτικών έργων και 
των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την πρόληψη των 
συγκρούσεων, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι τα επενδυτικά έργα που 
υποστηρίζονται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης είναι βιώσιμα από 
περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά.

«Η παρούσα αξιολόγηση περιλαμβάνει 
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 έργου. Οι 
κανόνες και οι διαδικασίες της ΕΤΕπ 
περιλαμβάνουν τις αναγκαίες διατάξεις 
σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των επενδυτικών έργων και 
των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την πρόληψη των 
συγκρούσεων, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι τα επενδυτικά έργα που 
υποστηρίζονται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης είναι βιώσιμα από 
περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Στο 
πλαίσιο των διαθέσιμων εσωτερικών της 
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κατευθύνσεων για την εφαρμογή της 
δέουσας επιμέλειας, η ΕΤΕπ αναπτύσσει 
πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με την αξιολόγηση των πτυχών 
που σχετίζονται με όλα τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό να 
χρησιμοποιούνται κατά την εκ των 
υστέρων αξιολόγηση και συνεχιζόμενη 
παρακολούθηση ανά έργο, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων στα 
οποία εμπλέκονται χρηματοπιστωτικοί 
διαμεσολαβητές, βάσει των υφιστάμενων 
πλαισίων, και ιδίως του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ και του σχεδίου δράσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και 
λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες 
δείκτες επιδόσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τους οποίους παρέχουν η 
Ένωση, οι σχετικοί φορείς των 
Ηνωμένων Εθνών και οι οργανώσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 στ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3στ) Το άρθρο 9 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η παρακολούθηση της ΕΤΕπ 
καλύπτει επίσης, κατά το δυνατόν, την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και 
τις επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
μεσολαβητών υπέρ των ΜΜΕ.

«3. Η παρακολούθηση της ΕΤΕπ 
καλύπτει την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και 
τις επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
μεσολαβητών υπέρ των ΜΜΕ.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)
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Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ζ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3ζ) στο άρθρο 9, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης κοινοποιούνται, εφόσον 
δυνατόν, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων τήρησης απορρήτου και της 
συμφωνίας των οικείων μερών.»

«5. Τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης κοινοποιούνται με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων τήρησης 
απορρήτου και της συμφωνίας των οικείων 
μερών.»

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο στοιχείο β), προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση:

α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται ως 
εξής:

β) Οι δείκτες για τα έργα που 
παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης αναπτύσσονται από την 
ΕΤΕπ·

«β) αξιολόγηση της προστιθέμενης 
αξίας, των κατ’ εκτίμηση υλοποιήσεων, 
αποτελεσμάτων και του αναπτυξιακού 
αντίκτυπου των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε 
συγκεντρωτική βάση, βάσει της ετήσιας 
έκθεσης της ΕΤΕπ για το πλαίσιο 
μέτρησης αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό 
αυτό, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί δείκτες 
επιδόσεων όσον αφορά τις πτυχές των 
χρηματοδοτούμενων έργων που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη, το 
περιβάλλον και κοινωνικά θέματα, 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
την ισότητα των φύλων, λαμβάνοντας 
υπόψη τους σχετικούς δείκτες που 
προβλέπονται στη Δήλωση του Παρισιού 
του 2005 για την αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας. Οι δείκτες για την ισότητα 



PE614.374/ 26

EL

των φύλων περιλαμβάνουν την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, τη συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και τους στόχους, και, 
εφόσον είναι δυνατόν, αξιολογούνται εκ 
των υστέρων με βάση την ταξινόμηση 
των δεδομένων κατά φύλο. Οι δείκτες για 
τις περιβαλλοντικές πτυχές των έργων θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν κριτήρια όσον 
αφορά την καθαρή τεχνολογία που να 
είναι προσανατολισμένα κατ' αρχήν στην 
ενεργειακή απόδοση και τις τεχνολογίες 
μείωσης των εκπομπών. Η ΕΤΕπ 
αναπτύσσει δείκτες για τα έργα που 
παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης και την οικοδόμηση 
μακροπρόθεσμης οικονομικής 
ανθεκτικότητας των κοινοτήτων 
διέλευσης και υποδοχής, σε λεπτομερή 
και τακτική διαβούλευση και συνεργασία 
με τους ενδιαφερομένους, την κοινωνία 
των πολιτών, τις πληττόμενες κοινότητες 
και τις ΜΚΟ·»

Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

αα) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:

«γ) αξιολόγηση της συμβολής των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 
εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 
στόχων της Ένωσης, λαμβανομένων 
υπόψη των περιφερειακών τεχνικών 
επιχειρησιακών κατευθυντήριων 
γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 5·»

«γ) αξιολόγηση της συμβολής των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 
εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 
στόχων της Ένωσης.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) η 
Επιτροπή καταρτίζει πλαίσιο και 
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μεθοδολογία για την ετήσια υποβολή 
εκθέσεων από την ΕΤΕπ όσον αφορά τις 
δραστηριότητές της που καλύπτονται 
από την κοινοτική εγγύηση και τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές αρχές 
που καθοδηγούν την εξωτερική δράση 
της Ένωσης όπως θεσπίζονται στο άρθρο 
21 ΣΕΕ. Βασικός στόχος της ανωτέρω 
υποβολής εκθέσεων είναι η 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 
ΕΤΕπ με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και συγκεκριμένα τις διατάξεις 
του άρθρου 21, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού και της προαγωγής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εξάλειψης 
της φτώχειας και της διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών κινδύνων.
Η μεθοδολογία αυτή αναπτύσσεται από 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ έως .... [ένα 
έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
τροποποιητικής απόφασης] και αξιοποιεί 
τις εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση 
στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από την ΕΤΕπ, όπως 
απαιτείται από το στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
Βάσει των ετήσιων εκθέσεων της ΕΤΕπ, 
η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δική της 
αξιολόγηση των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν από την ΕΤΕπ και 
προτείνει πιθανές αλλαγές στις πολιτικές 
και διαδικασίες της ΕΤΕπ, οι οποίες 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη προς 
έγκριση, αφού ληφθεί υπόψη η σχετική 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλλαγές 
αυτές. Οι πιθανές συστάσεις από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τους τρόπους 
βελτίωσης της υποβολής εκθέσεων από 
την ΕΤΕπ για τον σκοπό αυτό 
αντικατοπτρίζονται στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των περιφερειακών 
τεχνικών επιχειρησιακών 
κατευθυντήριων γραμμών.»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

αβ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, 
το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:

ε) αξιολόγηση της ποιότητας των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ, ιδίως του βαθμού στον οποίο η 
ΕΤΕπ έχει λάβει υπόψη την 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιμότητα κατά τη διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας, καθώς και της 
παρακολούθησης των επενδυτικών έργων 
που χρηματοδοτήθηκαν·»

«ε) αξιολόγηση της ποιότητας των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ, ιδίως του βαθμού στον οποίο η 
ΕΤΕπ έχει λάβει υπόψη την 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιμότητα κατά τη διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας, καθώς και της 
παρακολούθησης των επενδυτικών έργων 
που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς και των 
μέτρων για τη μεγιστοποίηση της τοπικής 
ιδιοκτησίας μέσω της προώθησης της 
συμμετοχής των πληττόμενων 
κοινοτήτων, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) αξιολόγηση της συμβολής των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ στην παροχή στρατηγικής 
απάντησης για την αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

ι) αξιολόγηση της συμβολής των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ στην παροχή στρατηγικής 
απάντησης για την αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης που 
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απορρέει από τη φτώχεια, την ανισότητα, 
τη δημογραφική ανάπτυξη, την έλλειψη 
απασχόλησης και οικονομικών 
ευκαιριών, την κλιματική αλλαγή και τη 
συμβολή στη μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 
διέλευσης και υποδοχής προσφύγων και 
μεταναστών·

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α) στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Για τους σκοπούς της υποβολής της 
έκθεσης της Επιτροπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΤΕπ υποβάλλει 
στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της 
παρούσας απόφασης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν 
στην Επιτροπή να υποβάλει τη δική της 
έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 
ΕΤΕπ μπορεί επίσης να παρέχει στην 
Επιτροπή πρόσθετες συναφείς 
πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συνολική επισκόπηση της 
εξωτερικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ.

«2. Για τους σκοπούς της υποβολής της 
έκθεσης της Επιτροπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η ΕΤΕπ υποβάλλει 
στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της 
παρούσας απόφασης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν 
στην Επιτροπή να υποβάλει τη δική της 
έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 
ΕΤΕπ μπορεί επίσης να παρέχει στην 
Επιτροπή πρόσθετες συναφείς 
πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συνολική επισκόπηση της 
εξωτερικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, με 
βάση τις ετήσιες εκθέσεις, να διατυπώνει 
συστάσεις προς την ΕΤΕπ όσον αφορά τα 
διάφορα εν εξελίξει έργα.»

Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
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Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5β) στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Σύμφωνα με την πολιτική διαφάνειας 
που εφαρμόζει και τις αρχές της Ένωσης 
σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα και 
στις πληροφορίες, και σταδιακά σύμφωνα 
με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (IATI), η 
ΕΤΕπ δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
πληροφορίες σχετικά με:»

«1. Σύμφωνα με την πολιτική διαφάνειας 
που εφαρμόζει και τις αρχές της Ένωσης 
σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα και 
στις πληροφορίες, και σταδιακά σύμφωνα 
με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (IATI), η 
ΕΤΕπ δημοσιεύει με προορατικό και 
συστηματικό τρόπο στον ιστότοπό της 
πληροφορίες σχετικά με:»

Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5β) στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«α) όλες τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, μετά από το στάδιο έγκρισης 
του έργου, αναφέροντας συγκεκριμένα εάν 
ένα επενδυτικό έργο καλύπτεται από την 
εγγύηση της ΕΕ και τον τρόπο με τον 
οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης, με έμφαση στον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό και 
κλιματικό του αντίκτυπο·»

«α) όλες τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, μετά από το στάδιο έγκρισης 
του έργου, αναφέροντας συγκεκριμένα εάν 
ένα επενδυτικό έργο καλύπτεται από την 
εγγύηση της ΕΕ και τον τρόπο με τον 
οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης, με έμφαση στον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό του 
αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στο κλίμα 
και στο φύλο, και δημοσιεύει επίσης όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν 
μεμονωμένα έργα που πραγματοποιούνται 
δυνάμει αυτής της απόφασης, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μέτρησης αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας 
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υπόψη την προστασία απόρρητων και 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών·»

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5δ) Το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«γ) εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, τις 
ισχύουσες συμφωνίες πλαίσια μεταξύ της 
ΕΤΕπ και αποδέκτριας χώρας. Κατά την 
υπογραφή νέων ή την τροποποίηση 
ισχυουσών συμφωνιών, η ΕΤΕπ 
διασφαλίζει τη δημοσιοποίησή τους·»

«γ) εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, τις 
ισχύουσες συμφωνίες πλαίσια μεταξύ της 
ΕΤΕπ και αποδέκτριας χώρας. Κατά την 
υπογραφή νέων ή την τροποποίηση 
ισχυουσών συμφωνιών, η ΕΤΕπ 
εξασφαλίζει τη δημοσιοποίησή τους·»

Τροπολογία 48

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 ε (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 13

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5ε) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13 «Άρθρο 13

Μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας Μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας

Στις χρηματοδοτικές δραστηριότητές της, 
η ΕΤΕπ δεν ανέχεται καμιά 
δραστηριότητα που επιτελείται για 
παράνομους σκοπούς, όπως η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, η φορολογική απάτη και η 
φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ δεν 
συμμετέχει σε καμιά χρηματοδοτική 

Στις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες, 
η ΕΤΕπ συμμορφώνεται με τα σχετικά 
πρότυπα και την εφαρμοστέα νομοθεσία 
για την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής.
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δραστηριότητα που υλοποιείται σε 
επιλέξιμη χώρα μέσω σχήματος 
ευρισκόμενου σε ξένη μη συνεργαζόμενη 
επικράτεια που έχει χαρακτηρισθεί ως 
τέτοια από την Ένωση, τα Ηνωμένα 
Έθνη, τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή την ομάδα 
χρηματοοικονομικής δράσης.

Η ΕΤΕπ δεν χρησιμοποιεί ούτε 
αναπτύσσει δομές φοροαποφυγής, και 
ειδικότερα συστήματα ή πρακτικές 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που 
δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης που 
ορίζονται στις νομικές πράξεις της 
Ένωσης, τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής ή σε κάθε ενδεχόμενη 
προειδοποιητική επιστολή της 
Επιτροπής.
Η ΕΤΕπ δεν διατηρεί επιχειρηματικές 
σχέσεις με οντότητες ενταγμένες ή 
εγκατεστημένες σε δικαιοδοσίες που δεν 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων 
φορολογικών προτύπων για τη διαφάνεια 
και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Όταν συνάπτει συμφωνίες με ιδρύματα 
χρηματοπιστωτικής μεσολάβησης, η 
ΕΤΕπ μεταφέρει τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις 
σχετικές συμβάσεις και ζητεί την 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με 
την εκπλήρωσή τους.
 Μετά από διαβουλεύσεις με την 
Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η 
ΕΤΕπ αναθεωρεί και επικαιροποιεί την 
πολιτική της για τις μη συνεργάσιμες 
δικαιοδοσίες το αργότερο μετά την 
έγκριση του καταλόγου της Ένωσης με 
τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες. Μετά 
από αυτήν την ημερομηνία, η Επιτροπή 
υποβάλλει σε ετήσια βάση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής.»

Στις χρηματοδοτικές της 
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δραστηριότητες, η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις 
αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται 
στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη 
της χρήσης του χρηματοδοτικού 
συστήματος για ξέπλυμα χρήματος και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να 
λαμβάνει εύλογα μέτρα για την 
αναγνώριση των οικονομικών δικαιούχων 
εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Τροπολογία 49

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 στ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 14 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5στ) στο άρθρο 14 το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπογράφουν 
εγγυητική συμφωνία στην οποία 
καθορίζονται λεπτομερώς οι διατάξεις και 
διαδικασίες που αφορούν την εγγύηση της 
ΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 8, και 
ενημερώνουν σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

«Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπογράφουν 
εγγυητική συμφωνία στην οποία 
καθορίζονται λεπτομερώς οι διατάξεις και 
διαδικασίες που αφορούν την εγγύηση της 
ΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 8, και την 
οποία κοινοποιούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

Τροπολογία 50

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 ζ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5ζ) στο άρθρο 18 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος: 
«2α. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστο χρονικό διάστημα από τις ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας τροποποιητικής απόφασης].»
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Τροπολογία 51

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 η (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5η) στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 
εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την ανάθεση 
αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.»

«3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 4 και 5 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την ανάθεση 
αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.»

Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 θ (νέο)
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5θ) στο άρθρο 18, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 αρχίζει 
να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

«5. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 
αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
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δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Τροπολογία 53

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I 
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα I – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ 
χρησιμοποιούν, ειδικότερα, αυτήν τη 
δυνατότητα ανακατανομής, με σκοπό να 
καταστεί δυνατή η συνεχής εστίαση της 
εγγύησης της ΕΕ στις χώρες 
προτεραιότητας με προφίλ υψηλότερου 
κινδύνου σε σύγκριση με αυτές που 
καλύπτονται από μέσα ιδίου κινδύνου της 
ΕΤΕπ. Η Επιτροπή ενημερώνει σε 
τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με αυτές τις 
ανακατανομές μεταξύ άλλων και σε 
σύγκριση με την πολιτική κατανομής 
δανειοδοτικών πράξεων ιδίου κινδύνου 
που εφαρμόζει η ΕΤΕπ εκτός της 
Ένωσης.

Τροπολογία 54

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα Ι – στοιχείο Β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. Χώρες γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης: Ποσό 18 374 000 000 EUR που 
αναλύεται στα ακόλουθα επιμέρους 
ανώτατα όρια:

Β. Χώρες γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης: Ποσό 23 145 000 000 EUR που 
αναλύεται στα ακόλουθα επιμέρους 
ανώτατα όρια:
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Τροπολογία 55

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα I – στοιχείο Β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Μεσογειακές χώρες: Ποσό 12 366 
000 000 EUR, από το οποίο το ποσό των 
10 506 000 000 EUR εμπίπτει στη γενική 
εντολή και το ποσό των 1 860 000 000 
EUR εμπίπτει στην εντολή δανειοδότησης 
του ιδιωτικού τομέα·

i) Μεσογειακές χώρες: Ποσό 
13 607 000 000 EUR, από το οποίο το 
ποσό των 11 747 000 000 EUR εμπίπτει 
στη γενική εντολή και το ποσό των 
1 860 000 000 EUR εμπίπτει στην εντολή 
δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα·

Τροπολογία 56

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα 1 – στοιχείο Β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Ανατολική Ευρώπη, νότιος 
Καύκασος και Ρωσία 6 008 000 000 EUR·

ii) Ανατολική Ευρώπη, νότιος 
Καύκασος και Ρωσία 9 538 000 000 EUR·

Τροπολογία 57

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα I – στοιχείο Γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. Ασία και Λατινική Αμερική: Ποσό 
3 785 000 000 EUR που αναλύεται στα 
ακόλουθα επιμέρους ανώτατα όρια:

Γ. Ασία και Λατινική Αμερική: 
5 130 000 000 EUR, που αναλύονται στα 
ακόλουθα ενδεικτικά επιμέρους ανώτατα 
όρια:
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Τροπολογία 58

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα I – στοιχείο Γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Λατινική Αμερική 2 543 000 000 
EUR·

i) Λατινική Αμερική 3 318 000 000 
EUR·

Τροπολογία 59

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα I – στοιχείο Γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Ασία: 1 040 000 000 EUR· ii) Ασία: 1 510 000 000 EUR·

Τροπολογία 60

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα I – στοιχείο Γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Κεντρική Ασία 202 000 000 EUR· iii) Κεντρική Ασία 302 000 000 EUR·

Τροπολογία 61

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Παράρτημα I – στοιχείο Δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νότια Αφρική 462 000 000 EUR. Νότια Αφρική 516 000 000 EUR.
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Τροπολογία 62

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Μεταβατική διάταξη

Η ΕΤΕπ μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα 
για την εντολή δανειοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα πριν από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας απόφασης και τη σύναψη 
συμφωνίας εγγύησης της ΕΕ μεταξύ της 
Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα έργα αυτά 
μπορούν να συμπεριληφθούν στην 
κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ, με την 
επιφύλαξη της επιβεβαίωσης, εκ μέρους 
της Επιτροπής, της τήρησης των όρων 
που πρόκειται να συμφωνηθούν στη 
συμφωνία εγγύησης.

Τροπολογία 63

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της 
ΕΕ για όλη την περίοδο 2014-20 δεν 
υπερβαίνει τα 32 300 000 000 ευρώ. Ποσά 
που προορίζονταν αρχικά για 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες αλλά 
ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν 
καταλογίζονται στο ανώτατο όριο.

Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της 
ΕΕ για όλη την περίοδο 2014-20 δεν 
υπερβαίνει τα 38 470 000 000 EUR. Ποσά 
που προορίζονταν αρχικά για 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες αλλά 
ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν 
καταλογίζονται στο ανώτατο όριο.


