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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 σχετικά με την ίδρυση 

Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις και αποτελεί μέρος του φιλόδοξου εξωτερικού 

επενδυτικού σχεδίου που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2016 με στόχο την 

περαιτέρω εδραίωση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση. Η πρόταση 

περιλαμβάνει 4 τροποποιήσεις στον υφιστάμενο κανονισμό. 

1. Προστίθενται τα έσοδα από τα ασφάλιστρα κινδύνου που προέρχονται από τις 

χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ ως νέα τέταρτη πηγή εσόδων για το Ταμείο εγγυήσεων. 

2. Το πλεονάζον ποσό του Ταμείου εγγυήσεων που θα υπερβαίνει το 10% (αντί για το 

σημερινό 9%) των συνολικών εκκρεμών δανείων θα επιστρέφεται στον προϋπολογισμό. 

Στόχος είναι να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ικανότητες 

ούτως ώστε να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού έναντι του δυνητικού 

επιπρόσθετου κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων από πράξεις της ΕΤΕπ που σχετίζονται με τη 

μεταναστευτική κρίση. 

3. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου εγγυήσεων μεταβιβάζεται από την 

ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Επιτροπή έχει ήδη ανατεθεί η διαχείριση του Ταμείου 

εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ. Η προτεινόμενη μεταφορά έχει ως στόχο την περαιτέρω εδραίωση 

των δραστηριοτήτων  διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής. 

4. Η Επιτροπή θα υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση του Ταμείου 

εγγυήσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η παροχή καλύτερων και 

ακριβέστερων πληροφοριών με βάση τις υφιστάμενες δομές, μεταξύ αυτών των θεσμικών 

οργάνων. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης συμφωνεί με αυτές τις προσαρμογές, με εξαίρεση τις 

ακόλουθες τροπολογίες. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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

της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

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 

(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 
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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. 

παρόμοιων επενδύσεων. 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, καθώς και 

να συντονίσει όλες τις πτυχές εξωτερικής 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

θεματολογίου για τη μετανάστευση, 

βασιζόμενη στις ήδη υφιστάμενες δομές 

και στην περαιτέρω βελτίωση των 

επιδόσεών της. Η μεταβίβαση της 

διαχείρισης αναμένεται να έχει ως 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους 

για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 

την παροχή από την Επιτροπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερων και 

ακριβέστερων  πληροφοριών σχετικά με 

τη διαχείριση και την κατάσταση του 

Ταμείου εγγυήσεων. 

 

Τροπολογία  2 

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. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 

Άρθρο 8 

 

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. 

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. 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. 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. Επιπλέον, η έκθεση 

περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά 

με τη χρήση του Ταμείου και τις 

βελτιώσεις στις οποίες οδήγησαν τα 
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χρηματοδοτούμενα έργα στις δικαιούχους 

χώρες. 
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