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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση 

της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0583), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 209 και 212 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 

πρόταση από την Επιτροπή (C8-0376/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο για την ενδιάμεση επισκόπηση της εφαρμογής της απόφασης αριθ. 

466/2014/ΕΕ όσον αφορά την εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν 

επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2016)0584), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της 

Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπή Διεθνούς 

Εμπορίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων (A8-0135/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει 

με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Τροπολογία   1 

Πρόταση απόφασης 
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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 

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. 
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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. 

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 

(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 
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επιτρέψει στην ΕΤΕπ να συμβάλει ταχέως 

στην επίτευξη των στόχων του ΕΕΣ, ιδίως 

με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης 

στους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα. 

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 

διατεθεί σε έργα του δημοσίου τομέα υπέρ 

των προσφύγων και των κοινοτήτων 
υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται 

από την κρίση. 

(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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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) 
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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 

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. 

(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 

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 
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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 

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 

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 
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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. 

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 

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 

 α α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«4.  Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 

ορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών 

«4.  Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 

ορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών 
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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.» 

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 

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»· 

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 

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 
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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) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) 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 

«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 
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δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υλοποιούνται σε επιλέξιμη χώρα με 

χρηματοπιστωτικά σχήματα ευρισκόμενα 

σε ξένη μη συνεργαζόμενη επικράτεια που 

αναφέρεται στο άρθρο 13.» 

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 

 β β) 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 

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.» 

«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 

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) 
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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 

της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς 

χώρες, τομείς και κοινότητες. 

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 

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 
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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 

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 

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα για την 
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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. 

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 

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. 
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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 

 γ α)  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. 

 

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) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) 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 

 γ γ) η παράγραφος 9 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

«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 

«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 
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δραστηριότητες.» 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 

εδάφιο 3: 

 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 

εδάφιο 7: 

 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 
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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 

 (2β) 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 

απαιτήσεων για προβολή της εγγύησης 

της ΕΕ και της συμμετοχής της ΕΤΕπ 

στους τελικούς δικαιούχους.» 
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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 
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αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων 

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 

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 
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περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. πλαίσιο των διαθέσιμων εσωτερικών της 

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) τροποποιείται 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 
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της βοήθειας. Οι δείκτες για την ισότητα 

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 

 α α) 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. 



 

PE599.628 32/117 RR\1122168EL.docx 

EL 

 Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) η 

Επιτροπή καταρτίζει πλαίσιο και 

μεθοδολογία για την ετήσια υποβολή 

εκθέσεων από την ΕΤΕπ όσον αφορά τις 

δραστηριότητές της που καλύπτονται 

από την κοινοτική εγγύηση και τη 

συμμόρφωσή τους προς τις γενικές αρχές 

που καθοδηγούν την εξωτερική δράση 

της Ένωσης όπως θεσπίζονται στο άρθρο 

21 της ΣΕΕ. Βασικός στόχος της 

ανωτέρω υποβολής εκθέσεων είναι η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 

ΕΤΕπ με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη 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 
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επικαιροποίησης των περιφερειακών 

τεχνικών επιχειρησιακών 

κατευθυντήριων γραμμών.» 

(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 

 α β) 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 ι) αξιολόγηση της συμβολής των 
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χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην παροχή στρατηγικής 

απάντησης για την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην παροχή στρατηγικής 

απάντησης για την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης που 

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. 

 



 

RR\1122168EL.docx 35/117 PE599.628 

 EL 

Τροπολογία   45 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5β) στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η 

εισαγωγική διατύπωση αντικαθίσταται 

από την 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 
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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 

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 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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 

Στις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες, 

η ΕΤΕπ συμμορφώνεται με τα σχετικά 

πρότυπα και την εφαρμοστέα νομοθεσία 

για την πρόληψη της νομιμοποίησης 
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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 

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. 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης 

και της φοροδιαφυγής. 

 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 
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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 

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 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5στ) στο άρθρο 14, η παράγραφος 1α 

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) 
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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].» 

 

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 
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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 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 

αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» 

«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 

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 – παράγραφος -1 (νέα) 

 
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. 
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Τροπολογία   54 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Παράρτημα 1 – 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: 

 

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· 
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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: 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

31.3.2017 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(*) 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης 

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nirj Deva 

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ΕΤΕπ, ως ο μεγαλύτερος, κατ’ όγκο, πολυμερής δανειστής κεφαλαίων παγκοσμίως, είναι 

ολοένα και πιο δραστήρια έξω από την ΕΕ, πραγματοποιώντας επενδύσεις σε έργα που 

προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, 

καθοδηγούμενη από τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, γεγονός που την καθιστά 

αναπόσπαστο μέρος του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου («ΕΕΣ»). 

 

H εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ συνεχίζει να δέχεται πίεση σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών 

προκλήσεων, γεγονός που περιορίζει το επιχειρησιακό περιθώριο της τράπεζας στην Ασία, τη 

νότια Αφρική, την κεντρική Ασία και την ανατολική Ευρώπη, το οποίο μάλιστα προβλέπεται 

να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο με την υιοθέτηση του προτεινόμενου από την Επιτροπή 

ανώτατου ορίου όσον αφορά την εντολή εξωτερικών δανειοδοτήσεων (ΕΕΔ) της ΕΤΕπ. Η 

παρουσία της ΕΤΕπ στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη νότια Αφρική θα περικοπεί στην 

περίπτωση αυτή κατά 50 % σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδά της, ενώ η δραστηριότητα 

της τράπεζας στην Ανατολική Γειτονία θα γνωρίσει σημαντική μείωση. 

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιδοκιμάζει τη «δέσμη ανθεκτικότητας» της ΕΤΕπ, πιστεύει 

όμως ότι ένα πρόσθετο ποσό 3 530 000 000 EUR επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής θα 

επέτρεπε στην ΕΤΕπ να διατηρήσει τις εξωτερικές δραστηριότητές της στα τρέχοντα επίπεδα, 

πέρα από τις γειτονικές χώρες που επηρεάζονται επί του παρόντος από τη μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση. 

 

Το ΕΕΣ μπορεί να αναπτυχθεί ώστε να αποτελέσει έναν εξαιρετικό καταλύτη για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την 

προώθηση των επενδύσεων, την ενθάρρυνση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και την 

υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μοχλεύοντας κεφάλαια από 

την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους δωρητές και χρηματοδοτήσεις από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και από τον ιδιωτικό τομέα.  
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Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι η Επιτροπή και η ΕΤΕπ πρέπει να διατηρήσουν 

μια μακροπρόθεσμη εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 

οικονομική μεγέθυνση, αντί να καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους στην 

αναζήτηση λύσεων στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Στο επίκεντρο της 

προσφυγικής κρίσης βρίσκονται χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η μεγάλη 

πλειονότητα των βίαια εκτοπισμένων ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου φιλοξενούνται το 

89 % των προσφύγων και το 99 % των εσωτερικά εκτοπισμένων1. 

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ, αφενός, ενός μακροπρόθεσμου 

αναπτυξιακού θεματολογίου, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, που θα 

περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, και, αφετέρου, 

της βραχυπρόθεσμης βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν 

σε περιοχές πληττόμενες από κρίσεις, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του δομικού στοιχείου 3 

της δέσμης ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ.  

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι έχει καίρια σημασία η υποστήριξη προς 

τις ΜΜΕ για τη μετάβασή τους προς τον επίσημο τομέα και τη βελτίωση της πρόσβασής τους 

σε πιστώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων στις αναδυόμενες αγορές δεν έχει πρόσβαση σε πιστώσεις, η βελτίωση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και η εξεύρεση λύσεων για την απελευθέρωση 

πηγών κεφαλαίων έχει ζωτική σημασία για να μπορέσει αυτός ο δυνητικά δυναμικός τομέας 

να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας.  

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία   1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει 

μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση η οποία 

(1) Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει 

μια πρωτοφανή μεταναστευτική και 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

(«Βίαια εκτοπισμένοι-προς μια αναπτυξιακή προσέγγιση για την υποστήριξη των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων και 

εκείνων που τους έχουν υποδεχτεί») Προαντίτυπο, Παγκόσμια Τράπεζα, 2016, σ.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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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. 

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 

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, 

(2) Θα αναπτυχθεί ένα νέο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 
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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. 

το οποίο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τις 

αρχές για την αποτελεσματικότητα της 

ανάπτυξης και 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 την 

προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων που 

αποσκοπούν στην επίτευξη των ΣΒΑ σε 

περιοχές εκτός της Ένωσης, σε σύμπραξη 

με τον ενωσιακό και τον τοπικό ιδιωτικό 

τομέα και συμβάλλοντας παράλληλα στην 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί 

τους στόχους του θεματολογίου για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, 

του προγράμματος δράσης της Αντίς 

Αμπέμπα, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της κινητοποίησης εγχώριων 

πόρων, και τους στόχους που επιδιώκονται 

από τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 

εξωτερική δράση. Όσο περισσότερο και 

όσο ταχύτερα μια χώρα σημειώνει 

πρόοδο στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις 

της για την ανάπτυξη και εδραίωση των 

δημοκρατικών θεσμών και τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου, τόσο περισσότερη 

στήριξη θα πρέπει να δέχεται από την 

Ένωση. Αυτή η προσέγγιση θετικής 

αιρεσιμότητας μπορεί να φέρει 

πραγματική αλλαγή και θα διασφάλιζε ότι 

τα χρήματα των φορολογουμένων της 

Ένωσης δαπανώνται με βιώσιμο τρόπο. 

 

Τροπολογία   4 

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 

(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 
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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 

διατεθεί σε έργα του δημοσίου τομέα υπέρ 

των προσφύγων και των κοινοτήτων 
υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται 

από την κρίση. 

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 

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  5 

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. 

 

Τροπολογία   6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 α) Η υποστήριξη της ανάπτυξης των 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
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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, καθώς και των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία   7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Πρέπει να πραγματοποιηθεί 

αναθεώρηση της εντολής εξωτερικών 

δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμισή της με 

τις αρχές για την αποτελεσματικότητα 

της ανάπτυξης και τους ΣΒΑ. 

 

Τροπολογία   8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης θα πρέπει να 

προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής. 

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης και η συμβολή 

στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη 
θα πρέπει να προστεθούν ως νέοι στόχοι 

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 ΟΟΣΑ και να συμμορφώνονται με το 

άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για 

τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

 

Τροπολογία   9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός 

με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης, καθώς και με τη στήριξη 

της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη 

στις χώρες προέλευσης των μεταναστών 

που επιστρέφουν. 

διαγράφεται 

 

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 

(13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του 

Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή4, η ΕΤΕπ θα 
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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. 

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 

για τα ορυκτά καύσιμα. 

_________________ _________________ 

4Απόφαση (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). 

4Απόφαση (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 θα 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 

(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 
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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. 

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, πρέπει να περιλαμβάνεται στην 

ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

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 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 

εντολή του ιδιωτικού τομέα των 2 300 000 

000 EUR και το ποσό του 1 400 000 000 

(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 

ΕΤΕπ θα πρέπει να ενημερώσει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε 
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EUR που διατίθεται σε έργα του δημοσίου 

τομέα δεν μπορούν να ανακατανεμηθούν, 

διότι σκοπός τους είναι να 

αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης. 

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 στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας Ανθεκτικότητας της 

ΕΤΕπ θα πρέπει να απορροφηθούν 

πλήρως για τον προβλεπόμενο σκοπό και 

να μην ανακατανεμηθούν. 

 

Τροπολογία   13 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 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 ευρώ. Ποσά 

που προορίζονταν αρχικά για 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες αλλά 

ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν 

καταλογίζονται στο ανώτατο όριο. 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αύξηση είναι απαραίτητη προκειμένου η ΕΤΕπ να έχει τη δυνατότητα να 

συμβάλει σε ολόκληρο το εύρος των πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον 

αφορά την Ουκρανία και άλλες χώρες που πρόσφατα κατέστησαν επιλέξιμες. 

 

Τροπολογία   14 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 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 

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 

36 170 000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής 

εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 
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000 EUR προορίζεται για έργα του 

δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων και 

των κοινοτήτων υποδοχής· 

1 400 000 000 EUR προορίζεται, για έργα 

του δημοσίου τομέα που θα 

αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης 

της κλιματικής αλλαγής, και θα 

υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών 

υποδομών υπέρ των βίαια εκτοπισμένων 
και των κοινοτήτων υποδοχής, στο πλαίσιο 

της Πρωτοβουλίας Ανθεκτικότητας της 

ΕΤΕπ· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 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 

υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών 

υποδομών υπέρ των βίαια εκτοπισμένων 

και των κοινοτήτων υποδοχής, στο 

πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 

Ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ· 

 

Τροπολογία   16 

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 στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης που απορρέει από τη 

φτώχεια, την ανισότητα, τη δημογραφική 

ανάπτυξη, την έλλειψη απασχόλησης και 
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οικονομικών ευκαιριών, καθώς και την 

κλιματική αλλαγή, και τη συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 

από την ακόλουθη: 

«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/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=EL 

 

Τροπολογία   18 

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 

Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 
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θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 

ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχους χώρες 

μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 

παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το 

δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

ΜΜΕ της Ένωσης. Για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της 

χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς 

όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ 

θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 

συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 

γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 

στους φορείς χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, όσο και στις 

δικαιούχους χώρες»· 

θα επιδιώξει να ενισχύσει, κατά 

προτεραιότητα, τον τοπικό ιδιωτικό 

τομέα, περιλαμβανομένων των πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

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, κατά το 

δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την 

πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις με την 

ταυτόχρονη κινητοποίηση της ανάπτυξης 

νέων επενδυτικών έργων από τέτοιες 

επιχειρήσεις, ώστε να γίνει δυνατή η 

περαιτέρω διεθνοποίησή τους. Για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της χρησιμοποίησης των 

κεφαλαίων προς όφελος των οικείων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, 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. 

 

Τροπολογία   19 

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 

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 
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δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % του 

συνόλου των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. 

δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % του 

συνόλου των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με σταδιακή 

αύξηση του στόχου αυτού σε τουλάχιστον 

35 % έως το 2020. 

 

Τροπολογία   20 

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 των 

μεταναστευτικών πιέσεων που απορρέουν 

από τη φτώχεια, την υπανάπτυξη, την 

ανισότητα, τη δημογραφική ανάπτυξη, 

την έλλειψη απασχόλησης και 

οικονομικών ευκαιριών, καθώς και την 

κλιματική αλλαγή, 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 

ενισχύουν ιδίως 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 τη 

διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη μη εισαγωγή 

διακρίσεων και τη λογοδοσία. Στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
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δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 

αναγνωρίζεται 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 διασφαλίζει ότι θα καταρτίσει 

σχέδιο δράσης για θέματα φύλου έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2017 και 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   21 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 γ α) η παράγραφος 9 αντικαθίσταται 

από την ακόλουθη: 

«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/EL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926 

Αιτιολόγηση 

Οι συμφωνίες-πλαίσιο που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΤΕπ και των αποδεκτριών χωρών 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διατάξεις περί φορολογίας, μετατρεψιμότητας νομισμάτων, 
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μεταφοράς κεφαλαίων, τελωνειακού και φορολογικού χειρισμού των έργων, δημόσιων 

συμβάσεων και αντιμετώπισης των εκπροσώπων της τράπεζας. Συνεπώς, οι συμφωνίες-πλαίσιο 

θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 

εργασιακά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία   22 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α) στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Η ΕΤΕπ διασφαλίζει την εφαρμογή της 

αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων 

και εν επιγνώσει συναίνεσης πριν από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες που 

έχουν αντίκτυπο στη γη και τους 

φυσικούς πόρους.»· 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EL) 

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   23 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β) στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
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 «Η ΕΤΕπ εκδίδει 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.»· 

 

Τροπολογία   24 

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 

β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης αναπτύσσονται από την 

ΕΤΕπ· 

β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης και τη συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής αναπτύσσονται 

από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο διαβούλευσης 

και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και την κοινωνία των πολιτών· 

 

Τροπολογία   25 

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 

 α α) το άρθρο 11 παράγραφος 1 

στοιχείο γ αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 
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«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 

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 ΣΕΕ και συγκεκριμένα τις 

διατάξεις του άρθρου 21, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τον σεβασμό και την 

προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την εξάλειψη της φτώχειας 

και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων. 

 Η μεθοδολογία αυτή αναπτύσσεται από 

την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ στη 

διάρκεια του πρώτου έτους από τη θέση 

σε ισχύ της παρούσας αναθεωρημένης 

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 που ακολουθεί η ΕΤΕπ, 

οι οποίες υποβάλλονται στα κράτη μέλη 

προς έγκριση, αφού ληφθεί υπόψη η 
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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.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&from=EN) 

 

Τροπολογία   26 

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 

απορρέει από τη φτώχεια, την ανισότητα, 

τη δημογραφική ανάπτυξη, την έλλειψη 

απασχόλησης και οικονομικών 

ευκαιριών, καθώς και την κλιματική 

αλλαγή, και τη συμβολή στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής· 

 

Τροπολογία   27 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 
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 5α) στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η 

εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«1.  Η ΕΤΕπ, 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), δημοσιεύει στον 

ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με:» 

«1.  Η ΕΤΕπ, σύμφωνα με την πολιτική 

διαφάνειας που εφαρμόζει και τη 

νομοθεσία 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), 

δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες 

σχετικά με:» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&from=EN) 

 

Τροπολογία   28 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β) στο άρθρο 12 παράγραφος 1 

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «β α) Η ΕΤΕπ καθιστά διαθέσιμα στο 

δημόσιο μητρώο της τα εξής έγγραφα: 

 -  όλα τα φύλλα μέτρησης 

αποτελεσμάτων (ReM) για τα έργα που 

καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση, και 

ιδίως όσα δείχνουν τον τρόπο με τον 

οποίο η εγγύηση αυτή συμβάλλει στους 

στόχους της εξωτερικής δράσης της 

Ένωσης, τονίζοντας ιδίως τον 

οικονομικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό αντίκτυπό της· 

 -  εκθέσεις παρακολούθησης και 

αξιολόγησης· 

 -  εκθέσεις ολοκλήρωσης έργων· 

 -  γνωμοδοτήσεις που υπέβαλε η 

Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας 

που περιγράφεται στο άρθρο 19 του 

καταστατικού της ΕΤΕπ.» 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση πρέπει να 

βασίζεται απευθείας στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στην 

κοινοποίηση εγγράφων και πληροφοριών, όπως είναι ο κανονισμός αριθ. 1049/2001 της 30ής 

Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής και ο κανονισμός αριθ. 1367/2006 του Συμβουλίου, της 6ης 

Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των 

διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή 

του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα II 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Παράρτημα II – σημείο Β – παράγραφος 2 –  εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανατολική Ευρώπη, νότιος Καύκασος και 

Ρωσία 

Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα II 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Παράρτημα II – σημείο Β – παράγραφος 2 –  εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ρωσία διαγράφεται 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα II 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Παράρτημα II – σημείο Β – παράγραφος 1 –  εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, 

Βραζιλία, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, 

Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, 

Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, 

Βραζιλία, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, 

Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, 
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Κούβα, Μεξικό, Νικαράγουα, Ονδούρα, 

Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, 

Περού 

Κούβα, Μεξικό, Νικαράγουα, Ονδούρα, 

Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, 

Περού, Χιλή 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα III 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Παράρτημα IΙI – σημείο Β – παράγραφος 2 –  εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανατολική Ευρώπη, νότιος Καύκασος και 

Ρωσία 

Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα III 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Παράρτημα IΙI – σημείο Β – παράγραφος 2 –  εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ρωσία διαγράφεται 
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22.3.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης 

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Eduard Kukan 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην επέκταση της εντολής εξωτερικού δανεισμού της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική 

άποψη, ιδίως με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων στις χώρες της Νότιας Γειτονίας 

και των Δυτικών Βαλκανίων και τη συμβολή στο νέο εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο.  

Ο συντάκτης επικροτεί την πρόταση αυτή, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να συνοδευθεί από 

κατάλληλη αύξηση του ανώτατου ορίου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που 

καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διακοπής 

τρεχουσών δράσεων προτεραιότητας. Αυτή είναι, κυρίως, η περίπτωση των δραστηριοτήτων 

της ΕΤΕπ στην Ουκρανία, όπου εκτιμάται ότι οι δανειοδοτικές δραστηριότητες, εάν 

συνεχιστούν στα σημερινά επίπεδα, θα οδηγήσουν σε εξάντληση του προτεινόμενου 

κονδυλίου ήδη πριν από τα μέσα του 2018. 

Ο συντάκτης υποστηρίζει μια μεγαλύτερη στρατηγική εστίαση στα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης, καθώς και σε έργα για την υποστήριξη των κοινοτήτων υποδοχής στις 

περιοχές προτεραιότητας. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια στην πρόταση όσον 

αφορά τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων αυτών στόχων και των ποσών που προορίζονται για 

την επίτευξή τους. 

Ο συντάκτης υποστηρίζει επίσης την ιδέα να δοθεί στην ΕΤΕπ η δυνατότητα να 

χρηματοδοτήσει έργα στο πλαίσιο της νέας εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα πριν 

από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης (η αποκαλούμενη «αποθήκευση»). 

Ο συντάκτης πιστεύει επίσης ότι η ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Ειδικότερα, η 
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κατανομή ανά χώρα εντός των περιφερειακών ανωτάτων ορίων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 

πλήρως τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς της εξωτερικής πολιτικής και να 

καθορισθεί σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. 

Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά τα έργα που χρηματοδοτούνται από 

την ΕΤΕπ μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

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 

διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό 

την υποστήριξη των πρωτοβουλιών που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και 

στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας 

των κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής. 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η (9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή 
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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 διατεθεί σε 

έργα του δημοσίου τομέα υπέρ των 

προσφύγων και των κοινοτήτων 

υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται 

από την κρίση. 

για την ΕΕΔ η συντήρηση των 

υφιστάμενων επιπέδων στήριξης για τις 
προτεραιότητες της Ένωσης, όπως 

ορίζεται στη συνολική στρατηγική για την 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(«συνολική στρατηγική της ΕΕ»), η 

αντιμετώπιση των πιθανών μελλοντικών 

προκλήσεων 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 36 300 000 000 EUR, μεταξύ 

άλλων και με την αποδέσμευση του 

προαιρετικού πρόσθετου ποσού των 3 000 

000 000 EUR. Στο πλαίσιο της γενικής 

εντολής, το ποσό του 1 400 000 000 EUR 

θα πρέπει να διατεθεί σε έργα του 

δημοσίου τομέα με στόχο τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των μεταναστών, των 

προσφύγων και των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής. 

 

Τροπολογία   3 

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  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10α) Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία 

εφαρμογή της Πρωτοβουλίας 

Ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσει έργα στο πλαίσιο της 

εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού 

τομέα, υπό όρους που θα συμφωνηθούν 

μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης θα πρέπει να 

προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής.  

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης και η 

οικοδόμηση ανθεκτικότητας των 

κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής 
πρέπει να προστεθούν ως νέος στόχος της 

εντολής και να επιδιωχθούν σε πλήρη 

συμμόρφωση προς το άρθρο 21 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ). Η ΕΤΕπ να εφαρμόσει αυστηρή 

δέουσα επιμέλεια και παρακολούθηση 

των έργων, ώστε να εξασφαλίζει τη 

συμμόρφωση, καθώς και να διατηρεί 

έναν μηχανισμό καταγγελιών προσβάσιμο 

σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Στην  

ετήσια έκθεσή της, η Επιτροπή θα πρέπει 

να αξιολογεί τη συμμόρφωση προς το 

άρθρο 21 της ΣΕΕ, μεταξύ άλλων και 

όσον αφορά τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εξάλειψη 

της φτώχειας και τη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών κινδύνων. 

 

Τροπολογία   6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 
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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 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 αναληφθεί στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της για το κλίμα. 

_________________ _________________ 

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). 

 

Τροπολογία  7 

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 

(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 αντιμετωπίζουν τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και 

αναβαθμίζουν την ανθεκτικότητα των 

μεταναστών, των προσφύγων και των 

κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής. Ως 

εκ τούτου, μια αξιολόγηση της συμβολής 

των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ για την επίτευξη των στόχων αυτών 

θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια 

έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
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ΕΤΕπ. τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία  8 

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  9 

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 

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. 

(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 

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 στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 

Ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ πρέπει να 

απορροφηθούν πλήρως για τον 

προβλεπόμενο σκοπό και να μην 

ανακατανεμηθούν. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο κατάλογος των επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών καθώς και των 

δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών 

θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

αποκλειστούν οι χώρες υψηλού 

εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα (Μπρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, 

Σιγκαπούρη, Χιλή και Νότια Κορέα). 

Επιπλέον, το Ιράν πρέπει να προστεθεί 

στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών. 

(17) Ο κατάλογος των επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών καθώς και των 

δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών 

θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

αποκλειστούν οι χώρες υψηλού 

εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα (Μπρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, 

Σιγκαπούρη, Χιλή και Νότια Κορέα). 

Επιπλέον, η Ρωσία πρέπει να αφαιρεθεί 

από τον κατάλογο των επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών και το Ιράν πρέπει 

να προστεθεί στον κατάλογο των δυνάμει 

επιλέξιμων περιοχών και χωρών. 

 

Τροπολογία  11 

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 EUR. 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 36 300 000 000 EUR. Ποσά 

που προορίζονταν αρχικά για 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες αλλά 

ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν 

καταλογίζονται στο ανώτατο όριο. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 
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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 34 000 

000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής εντολής, 

από το οποίο ένα μέρος ύψους 1 400 000 

000 EUR προορίζεται για έργα του 

δημοσίου τομέα με στόχο τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των μεταναστών, των 

προσφύγων και των κοινοτήτων διέλευσης 

και υποδοχής· 

 

Τροπολογία  13 

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 εφαρμόζονται στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας Ανθεκτικότητας της 

ΕΤΕπ και αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα 

αίτια της μετανάστευσης. 

 

Τροπολογία  14 

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 

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 
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ανά χώρα εντός των περιοχών που 

καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.»· 

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  15 

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 στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης και την οικοδόμηση της 

ανθεκτικότητας των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής.»· 

 

Τροπολογία   16 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 

θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 

ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχους χώρες 

μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 

παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το 

δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

ΜΜΕ της Ένωσης. Για την 

«Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 

θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 

ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχους χώρες 

μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 

παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το 

δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

ΜΜΕ της Ένωσης. Η ΕΤΕπ επιτρέπει 
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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»· 

μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνων, ευελιξία 

και μια αναπτυξιακή προσέγγιση, και 

διασφαλίζει ακριβείς υπολογισμούς 

αντικτύπου. 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»· 

 

Τροπολογία   17 

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 

της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς 

χώρες, τομείς και κοινότητες. 

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 

ανθεκτικότητας στις αρνητικές επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς 

χώρες, τομείς και κοινότητες. 
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Τροπολογία   18 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 a (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (3α) 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/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EL) 

 

Τροπολογία  19 

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 

«β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης αναπτύσσονται από την 

ΕΤΕπ·»· 

«β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης και την οικοδόμηση της 

ανθεκτικότητας των κοινοτήτων 

διέλευσης και υποδοχής αναπτύσσονται 

από την ΕΤΕπ σε στενή συνεργασία με τις 

πληττόμενες κοινότητες, τις οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών και τις 

ΜΚΟ·»· 

 

Τροπολογία   20 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο 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, και των μέτρων 

για τη μεγιστοποίηση του ενστερνισμού 

από τους τοπικούς παράγοντες μέσω της 

προώθησης της συμμετοχής των 

θιγόμενων κοινοτήτων, των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών και των 

ΜΚΟ·» 

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

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EL) 

 

Τροπολογία  21 

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 και 

την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των 

κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής .»· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5α) Το άρθρο 12(1)(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 του 

αντίκτυπο· 

«α) όλες τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας 

απόφασης, μετά από το στάδιο έγκρισης 

του έργου, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με έργα και 

επιμέρους έργα που χρηματοδοτούνται 

μέσω χρηματοπιστωτικών 

διαμεσολαβητών, αναφέροντας 

συγκεκριμένα κατά πόσο 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·» 

 

Τροπολογία   23 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 b (νέο) 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 13 – εδάφιο 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5β) Στο άρθρο 13 το εδάφιο 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

Στις χρηματοδοτικές της 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. 

«Στις χρηματοδοτικές της 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 μεταξύ άλλων και μέσω της 

καθιέρωσης της υποβολής εκθέσεων ανά 

χώρα, δημόσιων μητρώων πραγματικών 

δικαιούχων και μιας μαύρης λίστας μη 

συμμορφούμενων φορολογικών 

δικαιοδοσιών. Η ΕΤΕπ υποβάλλει 

τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
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της πολιτικής της όσον αφορά τις μη 

συμμορφούμενες δικαιοδοσίες.» 

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

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EL) 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 

στις 30 Ιουνίου 2018, έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση της 

εφαρμογής της παρούσας απόφασης,  με 

την οποία θα παρέχει στοιχεία βάσει των 

οποίων μπορεί ενδεχομένως να ληφθεί 

νέα απόφαση επί της ΕΕΔ που θα 

καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1 α 

 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 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 συμφωνούνται στη συμφωνία 

εγγύησης. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση απόφασης 

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 21 904 000 000 EUR που 

αναλύεται στα ακόλουθα επιμέρους 

ανώτατα όρια: 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι –  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   28 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – 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: Ποσό 

4 255 000 000 EUR που αναλύεται στα 

ακόλουθα επιμέρους ανώτατα όρια: 

 

Τροπολογία   29 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – στοιχείο Γ – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) Ασία: 1 040 000 000 EUR· (ii) Ασία: 1 510 000 000 EUR· 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα III – στοιχείο Β – σημείο 2 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ρωσία διαγράφεται 
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28.2.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης 

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Salvatore Cicu 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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

της ουσίας, να να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 

το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 

πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος 

αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, 

θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό 

επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη 

των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της 

Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί 

τους στόχους του θεματολογίου για τη 

(2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 

το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 

πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος 

αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, 

θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό 

επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη 

των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της 

Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στη 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, στη δημιουργία πλούτου και 
στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
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βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και 

τους στόχους που επιδιώκονται από τα 

άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 

εξωτερική δράση. 

ανάπτυξης (ΣΒΑ). Θα πρέπει επίσης να 

πληροί τους στόχους του θεματολογίου για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 

και τους στόχους που επιδιώκονται από τα 

άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 

εξωτερική δράση. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η ΕΤΕπ έχει αναλάβει επιπλέον 

καθήκοντα, για παράδειγμα στον τομέα 

της ευρωπαϊκής οικονομικής 

διπλωματίας. Για να κατορθώσει να είναι 

αποτελεσματική στο πλαίσιο αυτό, η 

ΕΤΕπ χρειάζεται επαρκή οικονομικά 

μέσα. Η επιτυχία του ταμείου εγγυήσεων 

στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής της 

ΕΤΕπ επιτρέπει στην ΕΤΕπ να 

επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα και 

καθιστά δυνατή τη δημιουργία 

αντικτύπου σε επίπεδο Ένωσης μέσω 

έργων σε τρίτες χώρες με ελάχιστο 

κόστος για τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Δεδομένων των αυξανόμενων 

απαιτήσεων στις οποίες καλείται να 

ανταποκριθεί η ΕΤΕπ ως χρηματοδοτικό 

όργανο της Ένωσης, κρίνεται σημαντικό 

να ενισχυθεί αυτό το επιτυχημένο 

εργαλείο και η Επιτροπή θα πρέπει να 

αυξήσει τον προϋπολογισμό για την 

τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων που 

παρέχεται στην ΕΤΕπ κατά την επόμενη 

νομοθετική πρόταση, η οποία καλύπτει 

την περίοδο 2021-2028. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ανταπόκριση της ΕΕΔ σε πιθανές 

επερχόμενες προκλήσεις και 

προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και η 

παροχή μιας στρατηγικής απάντησης για 

την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 

της μετανάστευσης, το ανώτατο όριο των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να 

αυξηθεί σε 32 300 000 000 EUR με την 

αποδέσμευση του προαιρετικού 

πρόσθετου ποσού των 3 000 000 000 

EUR. Στο πλαίσιο της γενικής εντολής, το 

ποσό του 1 400 000 000 EUR θα πρέπει να 

διατεθεί σε έργα του δημοσίου τομέα υπέρ 

των προσφύγων και των κοινοτήτων 

υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται 

από την κρίση. 

(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 38 500 000 000 EUR. Στο 

πλαίσιο της γενικής εντολής, το ποσό του 1 

400 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθεί σε 

έργα του δημοσίου τομέα υπέρ των 

προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής 

στις περιοχές που πλήττονται από την 

κρίση. 

Αιτιολόγηση 

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

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

δραστηριότητας της ΕΤΕπ στις ανατολικές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

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

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

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

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

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης θα πρέπει να 

προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής. 

(11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης θα πρέπει να 

προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής και 

κάθε έργο που χρηματοδοτείται στο 

πλαίσιο αυτού του νέου στόχου θα πρέπει 
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να συνάδει με το άρθρο 21 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός 

με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης, καθώς και με τη στήριξη 

της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη 

στις χώρες προέλευσης των μεταναστών 

που επιστρέφουν. 

(12) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός 

με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης, καθώς και με τη στήριξη 

της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη 

στις χώρες προέλευσης των μεταναστών 

που επιστρέφουν. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕπ 

θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την 

ΕΥΕΔ, και να μπορεί να απευθύνεται, 

όπου χρειάζεται, στους αρμόδιους 

διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΔΟΜ και η 

UNHCR. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του 

Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση του 

υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 

σχετικών με το κλίμα δαπανών στο πλαίσιο 

της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των 

σχετικών με το κλίμα επενδύσεων της στις 

αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% 

μέχρι το 2020. 

(13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του 

Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να επιδιώκει την αύξηση του 

υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των 

σχετικών με το κλίμα δαπανών στο πλαίσιο 

της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των 

σχετικών με το κλίμα επενδύσεών της στις 

αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% 

μέχρι το 2020, σύμφωνα με τη δέσμευση 

που ανέλαβε στη στρατηγική της για το 

κλίμα. 
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Αιτιολόγηση 

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

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

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

πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική εντολή της. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει 

και να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο 

πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για 

έργα του δημόσιου τομέα και του 

ιδιωτικού τομέα που προορίζονται για τους 

πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής. 

Ως εκ τούτου, μια αξιολόγηση της 

συμβολής των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της 

μετανάστευσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ. 

(15) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει 

και να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο 

πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για 

έργα του δημόσιου τομέα και του 

ιδιωτικού τομέα που προορίζονται για τους 

πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής, 

συμπεριλαμβανομένων δεικτών που 

καθιστούν δυνατή την εκτίμηση της 

συμβολής των έργων στην επίτευξη των 

ΣΒΑ, στην καταπολέμηση των 

βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης 

και στη συμμετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών των κοινοτήτων υποδοχής. Μια 
αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση αυτών των 

παραγόντων θα πρέπει να περιλαμβάνεται 

στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ με σκοπό τη 

διασφάλιση της πλήρους λογοδοσίας και 

διαφάνειας. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να 

βελτιώσει τη δέουσα πρόσβαση στις 

πληροφορίες, όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, 

αλλά και για το ευρύ κοινό, ιδίως όσον 

αφορά το σύστημα των συμβάσεων και 

των υπεργολαβιών και τα οικονομικά 

στοιχεία που αφορούν έργα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ· 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Μόνο στην περίπτωση που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα και 

καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου 

της εντολής και που αναγνωρίζονται ως 

προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 

της Ένωσης, το ανώτατο όριο για την 

ανακατανομή μεταξύ περιοχών από την 

ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια της εντολής θα 

πρέπει να αυξηθεί από 10% σε 20%. Η 

εντολή του ιδιωτικού τομέα των 2 300 000 

000 EUR και το ποσό του 1 400 000 000 

EUR που διατίθεται σε έργα του δημοσίου 

τομέα δεν μπορούν να ανακατανεμηθούν, 

διότι σκοπός τους είναι να αντιμετωπίσουν 

τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. 

(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 

ΕΤΕπ θα πρέπει να ενημερώσει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε 

απόφαση ανακατανομής παρέχοντας 

έκθεση αιτιολόγησης και εκτίμηση 

αντικτύπου. Η εντολή του ιδιωτικού τομέα 

των 2 300 000 000 EUR και το ποσό του 1 

400 000 000 EUR που διατίθεται σε έργα 

του δημοσίου τομέα δεν μπορούν να 

ανακατανεμηθούν, διότι σκοπός τους είναι 

να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο κατάλογος των επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών καθώς και των 

δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών 

θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

αποκλειστούν οι χώρες υψηλού 

εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα (Μπρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, 

Σιγκαπούρη, Χιλή και Νότια Κορέα). 

Επιπλέον, το Ιράν πρέπει να προστεθεί 

στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών. 

(17) Ο κατάλογος των επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών καθώς και των 

δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών 

θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός 

αναπτυξιακός αντίκτυπος και να 

τροποποιηθεί προκειμένου να 

αποκλειστούν οι χώρες υψηλού 

εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα (Μπρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, 

Σιγκαπούρη, Χιλή και Νότια Κορέα). 
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Επιπλέον, το Ιράν πρέπει να προστεθεί 

στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων 

περιοχών και χωρών. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

υπογράμμισε τον βασικό ρόλο της ΕΤΕπ 

στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της 

Ένωσης και ζήτησε, κατά τη σύνοδό του 

στις 20 και 21 Μαρτίου 2014 από την 

ΕΤΕπ, «να συνεισφέρει περαιτέρω στην 

ενίσχυση της διεθνοποίησης και της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

εταιρειών». Η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση είναι μία από τις πλέον 

πιεστικές προκλήσεις για τις ΜΜΕ. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητη μια στρατηγική 

της ΕΤΕπ ώστε να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω και καλύτερη πρόσβαση των 

ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων 

μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 

διευκόλυνσης του εμπορίου όπως ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Μικροχρηματοδοτήσεων «Progress» και 

οι νέοι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση 

των εμπορικών δραστηριοτήτων των 

ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Επιπλέον, θα πρέπει 

να θεσπιστούν περισσότερο προδραστικές 

απαιτήσεις πολιτικής σχετικά με τις 

ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

για τις ενδιάμεσες τράπεζες που 

εκταμιεύουν χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ 

και θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η 

διαφάνεια όσον αφορά την αξιολόγηση 

του τοπικού οικονομικού και κοινωνικού 

αντίκτυπου των μεσολαβούμενων 

δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17β) Οι ποσοτικοί στόχοι της ΕΤΕπ για 

ενέργειες σχετικές με το κλίμα βρίσκονται 

σε καλό δρόμο. Η ΕΤΕπ έχει δεσμευθεί 

να εστιάσει ακόμη περισσότερο στη 

δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και να πλησιάσει το 35% μέχρι το 

2020. Για να είναι σε θέση η ΕΤΕπ να 

επιτύχει αυτόν τον στόχο, θα πρέπει να 

παρέχονται, ανάλογα με τις 

αντικειμενικές ανάγκες, περιφερειακά 

ανώτατα όρια με επαρκή 

χρηματοδότηση, διαφορετικά η ΕΤΕπ θα 

υποχρεωθεί να περιορίσει τις 

δραστηριότητές της στην Ασία και τη 

Λατινική Αμερική, περιφέρειες στις 

οποίες κατά παράδοση έχει υπάρξει πολύ 

ενεργή όσον αφορά τη χρηματοδότηση 

για το κλίμα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το ανώτατο όριο των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ για όλη την 

περίοδο 2014-20 δεν υπερβαίνει τα 32 300 

000 000 ευρώ. Ποσά που προορίζονταν 

αρχικά για χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες αλλά ακυρώθηκαν στη 

συνέχεια δεν καταλογίζονται στο ανώτατο 

όριο. 

1. Το ανώτατο όριο των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ για όλη την 

περίοδο 2014-20 δεν υπερβαίνει τα 38 500 

000 000 ευρώ. Ποσά που προορίζονταν 

αρχικά για χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες αλλά ακυρώθηκαν στη 

συνέχεια δεν καταλογίζονται στο ανώτατο 

όριο. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 30 000 

000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής 

εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 1 

400 000 000 EUR προορίζεται για έργα 

του δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων 

και των κοινοτήτων υποδοχής· 

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 36 200 

000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής 

εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 2 

500 000 000 EUR προορίζεται για έργα 

του δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων 

και των κοινοτήτων υποδοχής, καθώς και 

για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης· 

 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 

θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 

ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχους χώρες 

μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της 

παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το 

δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

ΜΜΕ της Ένωσης. Για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της 

χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς 

όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ 

θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 

συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 

Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος 

δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ 

θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό 

ιδιωτικό τομέα και να συμβάλει στη 

δημιουργία ευνοϊκών όρων για ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και επενδύσεις στις 

δικαιούχους χώρες μέσω στήριξης των 

τοπικών επενδύσεων όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους 

της παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, 

κατά το δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη 

επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται 

ΜΜΕ της Ένωσης. Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα συμβάλουν 

στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 

στην αγορά τρίτων χωρών εταίρων της 
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γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 

στους φορείς χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, όσο και στις δικαιούχους 

χώρες»· 

Ένωσης και της ένταξής τους στις 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και θα 

συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση της 

διεθνοποίησης και της 

ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση της 

χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς 

όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ 

θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες 

συμβατικές διατάξεις για την επιβολή 

γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο 

στους φορείς χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, όσο και στις δικαιούχους 

χώρες»· Η ΕΤΕπ προσπαθεί να εντοπίσει 

τα εμπόδια στην πρόσβαση των ΜΜΕ 

στη χρηματοδότηση και διασφαλίζει ότι 

θα τα αντιμετωπίσει. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 6 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«6.  Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο β) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα κυρίως στους 

τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 

περιβαλλοντικών υποδομών, της 

τεχνολογίας πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, της υγείας και της παιδείας. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 

παραγωγή και η ενσωμάτωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, ο 

μετασχηματισμός των ενεργειακών 

συστημάτων ώστε να επιτραπεί η 

μετάβαση σε τεχνολογίες και καύσιμα 

χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, η 

βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οι 

«6.  Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο β) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα κυρίως στους 

τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των 

περιβαλλοντικών υποδομών, της 

τεχνολογίας πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, της υγείας και της παιδείας. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 

παραγωγή και η ενσωμάτωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης, ο 

μετασχηματισμός των ενεργειακών 

συστημάτων ώστε να επιτραπεί η 

μετάβαση σε τεχνολογίες και καύσιμα 

χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, η 
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ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων για 

την παραγωγή και μεταφορά του αερίου 

στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης, 
καθώς και η ηλεκτροδότηση των 

αγροτικών περιοχών, οι περιβαλλοντικές 

υποδομές όπως υποδομές ύδρευσης και 

αποχέτευσης και πράσινης ανάπτυξης, 

υποδομές τηλεπικοινωνιών και 

ευρυζωνικών δικτύων.» 

βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οι 

ενεργειακές υποδομές, καθώς και η 

ηλεκτροδότηση των αγροτικών περιοχών, 

οι περιβαλλοντικές υποδομές όπως 

υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και 

πράσινης ανάπτυξης, υποδομές 

τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικών 

δικτύων.» 

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

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

Αιτιολόγηση 

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

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

εφαρμογή τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 για τη 

σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά ή οικονομικά επιβλαβών επιδοτήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο τη 

σταδιακή κατάργηση της 

χρηματοδότησης έργων που εμποδίζουν 

την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

το κλίμα, καθώς και την ενίσχυση των 

προσπαθειών για τη στήριξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 
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Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση 

βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους 

χώρες. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ καλύπτουν ιδίως τις αυξημένες 

ανάγκες για υποδομές και συναφείς 

υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η 

εισροή μεταναστών, και επαυξάνουν τις 

ευκαιρίες απασχόλησης για τις κοινότητες 

υποδοχής και τις κοινότητες προσφύγων, 

με σκοπό να προωθηθεί η οικονομική 

ένταξη και να δοθεί η δυνατότητα στους 

πρόσφυγες να καταστούν αυτάρκεις. 

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς 

στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 

στηρίζουν επενδυτικά έργα για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης και συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση 

βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

ενίσχυσης της ανθρωπιστικής δράσης και 

της παροχής στήριξης για τη δημιουργία 

υποδομών και θέσεων εργασίας, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση με τους ΣΒΑ. Οι 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

καλύπτουν ιδίως τις αυξημένες ανάγκες για 

υποδομές και μεταφορές, ενέργεια και 

πρόσβαση στην ενέργεια και τις 

τηλεπικοινωνίες, καθώς τα έργα αυτά 

αυξάνουν σημαντικά το δυναμικό του 

εμπορίου και μπορούν να έχουν 

αποτέλεσμα μόχλευσης στη διεθνοποίηση 

των ΜΜΕ, ιδίως σε περιφέρειες με 

γεωγραφικά μειονεκτήματα, αλλά και 

αξιοποιούν το δυναμικό τομέων όπως η 

γεωργία, οι πράσινες τεχνολογίες, η 

έρευνα και η καινοτομία και τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας, και επίσης 

ενισχύουν την ανθρωπιστική δράση, 

υποστηρίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών 

θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση για 

τις κοινότητες υποδοχής και τις κοινότητες 

προσφύγων, με σκοπό να προωθηθεί η 

οικονομική ένταξη και να δοθεί η 

δυνατότητα στους πρόσφυγες να 

καταστούν αυτάρκεις, ενώ ταυτόχρονα 

διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των 

εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 

και του κράτους δικαίου. 

 



 

PE599.628 98/117 RR\1122168EL.docx 

EL 

Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον δημόσιο τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των 

οντοτήτων δημοσίου τομέα, σε ό,τι αφορά 

υποδομές και υπηρεσίες για την 

αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων 

αναγκών. 

β) τον δημόσιο τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των 

οντοτήτων δημοσίου τομέα, σε ό,τι αφορά 

υποδομές και υπηρεσίες, και ιδίως τις 

υπηρεσίες υγείας και τις ειδικές 

εγκαταστάσεις για παιδιά, τις υπηρεσίες 

υγιεινής και τη σχολική εκπαίδευση, για 

την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων 

αναγκών. 

Αιτιολόγηση 

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

μέσω επαρκούς παροχής υπηρεσιών υγιεινής και η παροχή σχολικής εκπαίδευσης κατέχουν 

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

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

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

 Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 8α. Τα προγράμματα που αφορούν τις 

ΜΜΕ σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 

προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση 

των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού, ενώ, ιδίως στην Ανατολική 

και τη Νότια Γειτονία, τα εν λόγω 

προγράμματα της ΕΤΕπ θα πρέπει να 

προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση 

των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές αλυσίδες 

αξίας. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 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 Συμβουλίου1a. Οι 

αποφάσεις της ΕΤΕπ σχετικά με τη 

χρηματοδότηση των έργων θα λαμβάνουν 

υπόψη τη δράση των υποψήφιων 

εταιρειών στον τομέα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης· 

 ______________ 

 1a Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της 

αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 

θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 

204 της 26.7.2006, σ. 23). 

 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης αναπτύσσονται από την 

ΕΤΕπ· 

β) Οι δείκτες για τα έργα που 

παρέχουν στρατηγική απάντηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης αναπτύσσονται από την 

ΕΤΕπ στο πλαίσιο λεπτομερούς και 

τακτικής διαβούλευσης και συνεργασίας 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 

κοινωνία των πολιτών· 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

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

 Απόφαση 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

« γ) αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 

εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 

στόχων της Ένωσης, λαμβανομένων 

υπόψη των περιφερειακών τεχνικών 

επιχειρησιακών κατευθυντήριων 

γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 5·» 

« γ) αξιολόγηση της συμβολής των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 

εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών 

στόχων της Ένωσης, καθώς και της 

συνοχής τους με άλλες πολιτικές της 

Ένωσης. 

 Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) η 

Επιτροπή καταρτίζει πλαίσιο και 

μεθοδολογία για την ετήσια υποβολή 

εκθέσεων από την ΕΤΕπ όσον αφορά τις 

δραστηριότητές της που καλύπτονται 

από την κοινοτική εγγύηση και τη 

συμμόρφωσή τους προς τις γενικές αρχές 

που καθοδηγούν την εξωτερική δράση 

της Ένωσης όπως θεσπίζονται στο άρθρο 

21 της ΣΕΕ. Βασικός στόχος της 

ανωτέρω υποβολής εκθέσεων είναι η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 

ΕΤΕπ με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

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

και της προαγωγής των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της εξάλειψης της 

φτώχειας και της διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών κινδύνων. 

 Η μεθοδολογία αυτή αναπτύσσεται από 

την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ στη 

διάρκεια του πρώτου έτους από τη θέση 

σε ισχύ της παρούσας τροποποιητικής 

απόφασης και αξιοποιεί τις εκθέσεις 

σχετικά με τη συμμόρφωση στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την 

ΕΤΕπ, όπως απαιτείται από το 

στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο 

δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Βάσει των ετήσιων εκθέσεων της ΕΤΕπ, 

η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δική της 

αξιολόγηση των πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν από την ΕΤΕπ και 

προτείνει τελικές αλλαγές στις πολιτικές 

και διαδικασίες που ακολουθεί η Τράπεζα 

προς έγκριση από τα κράτη μέλη αφού 

ληφθεί υπόψη η σχετική γνωμοδότηση 

του Κοινοβουλίου. Οι τελικές συστάσεις 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους 

τρόπους βελτίωσης της υποβολής 

εκθέσεων από την ΕΤΕπ για τον σκοπό 

αυτό αντικατοπτρίζονται στην 

επικαιροποίηση των περιφερειακών 

τεχνικών επιχειρησιακών 

κατευθυντήριων γραμμών.» 

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

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

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

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

φτώχειας και στο περιβάλλον. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5α) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 

τροποποιείται ως εξής: 

2. Για τους σκοπούς της υποβολής της 

έκθεσης της Επιτροπής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1, η ΕΤΕπ υποβάλλει 

στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 

τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της 

παρούσας απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν 

στην Επιτροπή να υποβάλει τη δική της 

έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 

ΕΤΕπ μπορεί επίσης να παρέχει στην 

Επιτροπή πρόσθετες συναφείς 

πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο συνολική επισκόπηση της 

εξωτερικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ. 

2. Για τους σκοπούς της υποβολής της 

έκθεσης της Επιτροπής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1, η ΕΤΕπ υποβάλλει 

στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 

τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της 

παρούσας απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν 

στην Επιτροπή να υποβάλει τη δική της 

έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 

ΕΤΕπ μπορεί επίσης να παρέχει στην 

Επιτροπή πρόσθετες συναφείς 

πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο συνολική επισκόπηση της 

εξωτερικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, με 

βάση τις ετήσιες εκθέσεις, να διατυπώνει 

συστάσεις προς την ΕΤΕπ όσον αφορά τα 

διάφορα εν εξελίξει έργα. 

 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021, τελική έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της 

Προκειμένου να ενισχυθεί ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος, πρέπει να 

αναδιοργανωθεί η δομή διακυβέρνησης 

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

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η Επιτροπή θα 

παράσχει πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή της εν λόγω αναδιοργάνωσης 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Επιπλέον, η 

ΕΤΕπ ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις 

επενδυτικές της αποφάσεις, υποβάλλει 

εκτιμήσεις αντικτύπου που υποδεικνύουν 

τη συμμόρφωση των σχεδιαζόμενων 

έργων με τους ΣΒΑ και τη συμφωνία του 

Παρισιού, και δημοσιεύει εκθέσεις 

σχετικά με όλα τα χρηματοδοτούμενα 

έργα, τα αποτελέσματα των εσωτερικών 

ερευνών, την επιλογή, την εποπτεία και 

την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και 

των προγραμμάτων της βάσει σαφών και 

μετρήσιμων δεικτών, καθώς και σχετικά 

με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις και 

τις εκ των υστέρων εκθέσεις για κάθε 

χρηματοδοτούμενο έργο και τα 

πορίσματα των αξιολογήσεων και 

εκθέσεων αυτών, με σεβασμό στην 

εμπορική ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ιδίως 

όσον αφορά τους λόγους για την 

απόρριψη έργων που έχουν υποβληθεί. 

 Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021, τελική έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης. 
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21.3.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης 

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Aldo Patriciello 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό όργανο της Ένωσης που 

συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ανάπτυξη και συνοχή, μέσω της χρηματοδότησης 

έργων για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ. Αν και η πλειονότητα των έργων που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ βρίσκονται εντός της Ένωσης, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει επίσης 

δραστηριότητες εκτός της Ένωσης. Η Ένωση έχει δώσει στην ΕΤΕπ μια σειρά από εντολές 

για την εκτέλεση ορισμένων πράξεων δανεισμού, υπό την εγγύηση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ, για την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της εντολής εξωτερικού δανεισμού 

της ΕΤΕπ (ELM), η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της Ένωσης.  

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η Ένωση, ως παγκόσμιος παράγων, θα πρέπει να αναλάβει 

ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι η ΕΤΕπ 

έχει αποδεχτεί τη δράση για το κλίμα ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της και έχει 

αναπτύξει ηγετική θέση μεταξύ των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών σε αυτόν τον 

τομέα, με την ενσωμάτωση αυτών των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων στις 

δραστηριότητες και τις ενέργειες της τράπεζας εντός και εκτός της Ένωσης. 

Κατά την περίοδο 2010-2014, η ΕΤΕπ χορήγησε περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια EUR 

για έργα δράσης για το κλίμα, οπότε κατέστη ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της 

δράσης για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ έργων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής  

Μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση της τρέχουσας εντολής, η οποία λαμβάνει υπόψη τις 
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εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2016, ο εισηγητής 

χαιρετίζει την παρούσα νομοθετική πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 14 

Σεπτεμβρίου 2016.  

Η νέα αυτή πρόταση, που εδράζεται στα επιτεύγματα του παρελθόντος και στις αντίστοιχες 

δυσκολίες, παραπέμπει στη συμφωνία του Παρισιού, η οποία συνήφθη δυνάμει της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, όπου οι κυβερνήσεις 

συμφώνησαν να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2° C πάνω 

από τα προβιομηχανικά επίπεδα και, ως εκ τούτου, να αναλάβουν δράση για την ταχεία 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

Συνεπώς, αναγνωρίζοντας τη συμφωνία ως ορόσημο στην πορεία προς μια πιο βιώσιμη 

οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως όλες τις 

ενέργειες που απαιτούνται για να ευθυγραμμίσει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους και τις 

δραστηριότητες της εντολής εξωτερικού δανεισμού, συμπεριλαμβανομένου του νέου 

οριζόντιου στόχου υψηλού επιπέδου που προστέθηκε πρόσφατα για την αντιμετώπιση των 

βασικών αιτιών της μετανάστευσης, με τους Στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να συμβάλουν άμεσα στην επίτευξη ορισμένων από αυτούς 

τους στόχους, όπως το καθαρό νερό και η αποχέτευση, η οικονομικά προσιτή και καθαρή 

ενέργεια, η βιομηχανία, η καινοτομία και οι υποδομές, οι βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, η 

δράση για το κλίμα, η αξιοπρεπής εργασία και η οικονομική ανάπτυξη. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, ιδίως όσον αφορά τον στόχο της ΕΤΕπ 

για διατήρηση του σημερινού υψηλού επιπέδου των συναφών με το κλίμα δαπανών στο 

πλαίσιο της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των σχετικών με το κλίμα επενδύσεων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% μέχρι το 2020.  

Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει το γεγονός ότι η πρόταση καθορίζει τα 

ακόλουθα κύρια στοιχεία: 

 οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, παρά τις πολύ διαφορετικές 

καταστάσεις των χωρών σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να στηρίξουν επενδυτικά σχέδια 

για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, τα οποία να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των συνολικών 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 

προσαρμοστικότητας στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες 

χώρες, τομείς και κοινότητες.  

 Παρά το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ήταν το πρώτο διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 

εισήγαγε συστηματικά το κόστος του άνθρακα στις αξιολογήσεις έργων της, τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας για τα σχέδια δράσης για το κλίμα θα πρέπει να είναι αυτά 

που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΤΕπ για την κλιματική αλλαγή, η οποία 

επικαιροποιήθηκε το 2015. Με βάση τις μεθοδολογίες για την εκτίμηση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των διακυμάνσεων των εκπομπών έργων, που 

καταρτίζονται από την ΕΤΕπ, περιλαμβάνεται ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα 

στη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης για να καθορίζεται κατά πόσον οι 
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προτάσεις έργων αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βελτιώσεις από άποψη 

ενεργειακής απόδοσης. 

 Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση (2014 - 

2020), 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. 

 Η ΕΤΕπ πρέπει να ενισχύει τα στοιχεία προσαρμογής στο πλαίσιο της συμβολής της 

σε έργα για την κλιματική αλλαγή. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 

το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 

πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος 

αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, 

θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό 

επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη 

των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της 

Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί 

τους στόχους του θεματολογίου για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και 

τους στόχους που επιδιώκονται από τα 

άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την 

εξωτερική δράση. 

(2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 

πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 

το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 

πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος 

αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, 

θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό 

επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη 

των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της 

Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα 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 για το κλίμα 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 να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. 

 

Τροπολογία   2 

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 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. Επιπλέον, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να επιδιώξει τη σταδιακή 

κατάργηση της χρηματοδότησης έργων 

που δεν συμβάλλουν στους στόχους της 

Ένωσης όσον αφορά το κλίμα και στη 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

_________________ _________________ 

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). 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση απόφασης 

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

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β β) 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 

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.» 

«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 

ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων για 

την ηλεκτροδότηση των αγροτικών 

περιοχών, οι περιβαλλοντικές υποδομές 

όπως υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης 

και πράσινης ανάπτυξης, υποδομές 

τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικών 

δικτύων. Οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ δεν 

συμβάλλουν σε νέα παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας με καύση άνθρακα ούτε 

αυξάνουν την εξάρτηση από τον 

άνθρακα.» 

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

content/EL/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Αιτιολόγηση 

Εναρμόνιση των όρων που διέπουν τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον τομέα 

της ενέργειας με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη στήριξη του ΣΕΔΕ για τον 

εκσυγχρονισμό του τομέα της ενέργειας. Η χρηματοδότηση έργων για την παραγωγή και 

μεταφορά αερίου στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του μέσου που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών της 

μετανάστευσης μέσω της συμβολής στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Τροπολογία  4 

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 

της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς 

χώρες, τομείς και κοινότητες. 

Αναγνωρίζοντας την αλλαγή του κλίματος 

ως τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση 

της εποχής μας και, προκειμένου να 

αποφευχθεί ότι ο κίνδυνος από την 

κλιματική αλλαγή θα υπονομεύσει 

σοβαρά τις προσπάθειες που έχουν 

αναληφθεί μέχρι τώρα για τη βελτίωση 

της ευημερίας, ιδιαίτερα στις φτωχότερες 

περιφέρειες, 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. Ειδικότερα, αυτοί οι φιλόδοξοι 

στόχοι υλοποιούνται 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 

της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς 

χώρες, τομείς και κοινότητες. 

Αιτιολόγηση 

Ένα από τα βασικά εμπόδια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι να 

κινητοποιηθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται σε αυτή τη μετάβαση, ιδίως στις φτωχότερες 

περιφέρειες του κόσμου. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης 

για το κλίμα, ώστε να αντιμετωπιστεί η αποτυχία της αγοράς και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες 

για την προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, μέσω της κεφαλαιαγοράς. 

 



 

PE599.628 112/117 RR\1122168EL.docx 

EL 

Τροπολογία   5 

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, με βαθμιαία αύξηση του στόχο 

αυτού σε τουλάχιστον 35% έως το 2020. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «7α. Οι εκτιμήσεις για το κλίμα θα 

πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε 

όλες τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται υπό την εντολή 

εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ ώστε να 

εξασφαλιστούν κέρδη όποτε αυτό είναι 

δυνατό και εφικτό. Παρά τις σημαντικές 

ποσότητες των χορηγήσεων και την 

ευρεία τομεακή κατανομή των 

υποστηριζόμενων σχεδίων, πρέπει να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 

προκειμένου οι περιβαλλοντικές δράσεις 

και τα εργαλεία ενσωμάτωσης της ΕΤΕπ 

να καταστούν πιο αποτελεσματικά, ιδίως 

με ευρεία επέκταση, όπου είναι δυνατόν, 

κάλυψη των τομεακών πολιτικών και 

ανάπτυξη της αξιολόγησης του κινδύνου 

για το κλίμα και την ευπάθεια.» 
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Αιτιολόγηση 

Η ενσωμάτωση των εκτιμήσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα πρότυπα, τις μεθόδους και 

τις διεργασίες της ΕΤΕπ θα βοηθήσει στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 
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