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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-006 
κατάθεση: Επιτροπή Προϋπολογισμών

Έκθεση
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι πόροι του Ταμείου εγγυήσεων 
συνίστανται σε εφάπαξ ετήσια καταβολή 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, τόκους από την τοποθέτηση των 
διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου 
εγγυήσεων και εισπράξεις ποσών από 
οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις 
τους.

(2) Οι πόροι του Ταμείου εγγυήσεων 
συνίστανται σε εφάπαξ ετήσια καταβολή 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, τόκους από την τοποθέτηση των 
διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου 
εγγυήσεων και εισπράξεις ποσών από 
οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις 
τους. Η ετήσια καταβολή δεν θα πρέπει 
να αποβαίνει σε βάρος των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του τομέα 
4.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου 
εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% των 

(4) Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου 
εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% των 
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συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών 
υποχρεώσεων της Ένωσης θα πρέπει να 
επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης με στόχο την καλύτερη 
προστασία του προϋπολογισμού έναντι του 
δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου 
αθέτησης υποχρεώσεων των 
χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
της μετανάστευσης.

συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών 
υποχρεώσεων της Ένωσης θα πρέπει να 
επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης με στόχο την καλύτερη 
προστασία του προϋπολογισμού έναντι του 
δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου 
αθέτησης υποχρεώσεων των 
χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ για 
την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 
πιέσεων που οφείλονται στη φτώχεια, 
στην ανισότητα, στη δημογραφική 
ανάπτυξη, στην έλλειψη απασχόλησης 
και οικονομικών ευκαιριών, στην αλλαγή 
του κλίματος και στις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες του αναγκαστικού εκτοπισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του 
Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να 
μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει 
καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση 
παρόμοιων επενδύσεων. Αναλαμβάνοντας 
τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
του Ταμείου εγγυήσεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσει 
και να ενοποιήσει τις δραστηριότητες 
διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων 
της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών 
και ενός ιστορικού καλών επιδόσεων.

(5) Η χρηματοπιστωτική διαχείριση του 
Ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει να 
μεταβιβαστεί από την ΕΤΕπ στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει 
καθιερωμένη πρακτική για τη διαχείριση 
παρόμοιων επενδύσεων, και θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και 
δημοκρατικής λογοδοσίας. 
Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου 
εγγυήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εξορθολογίσει και να 
ενοποιήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες 
διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων 
της, βάσει των ήδη υφιστάμενων δομών 
και της περαιτέρω ενίσχυσης του 
ιστορικού επιδόσεών της. Η μεταβίβαση 
της διαχείρισης θα πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους 
για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
θα πρέπει να δώσει στην Επιτροπή τη 
δυνατότητα να παρέχει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλύτερες και ακριβέστερες 
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και 



PE614.373/ 3

EL

την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για τη 
χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου. 
Η Επιτροπή διαχειρίζεται και επενδύει 
τους πόρους του Ταμείου εγγυήσεων 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και τους 
κατάλληλους κανόνες προληπτικής 
εποπτείας.

Η Επιτροπή μεριμνά για τη 
χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 
με τους εσωτερικούς κανόνες και 
διαδικασίες του Ταμείου. Επιπλέον, η 
Επιτροπή διαχειρίζεται και επενδύει τους 
πόρους του Ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα 
με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες 
προληπτικής εποπτείας, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις αρχές που διέπουν 
την εξωτερική δράση της Ένωσης. Η 
Επιτροπή εξηγεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με ποιον τρόπο εντάσσεται η 
διαχείριση του Ταμείου στην ευρύτερη 
αναπτυξιακή στρατηγική της.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των 
οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, 
τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του Ταμείου εγγυήσεων.

Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των 
οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, 
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου 
εγγυήσεων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Μαΐου κάθε 
έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση 
σχετικά με την διαχείριση του Ταμείου 
εγγυήσεων κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η 
ετήσια έκθεση παρουσιάζει τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
Ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις 
χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου ημερολογιακού έτους 
καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και 
οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για 
τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. 
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις 
επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο 
εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους.

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Μαΐου κάθε 
έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση 
σχετικά με την διαχείριση του Ταμείου 
εγγυήσεων κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους και 
αξιολόγηση της επάρκειας του ποσού 
στόχου 9% και του ορίου 10% που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, καθώς και της 
διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων 
του Ταμείου εγγυήσεων από την 
Επιτροπή. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει 
τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 
λειτουργία του Ταμείου εγγυήσεων στο 
τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους καθώς και τις 
σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε 
σχετικές πληροφορίες για τους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, 
όπως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τα εκκρεμή κεφάλαια των εγγυημένων 
δανείων ή τα στοιχεία ενεργητικού του 
Ταμείου εγγυήσεων σε δυσχερείς 
συνθήκες της αγοράς, καθώς και 
συμπεράσματα και διδάγματα που 
αποκομίστηκαν. Η έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις 
επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο 
εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους.


