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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό και παρατηρήσεις επί της διαδικασίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέτοχοι της οποίας είναι τα κράτη μέλη, είναι 
ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Η δανειοδότησή της εκτός της ΕΕ (9 
δισεκατομμύρια ευρώ) αντιστοιχούσε σε πάνω από το 12% του συνολικού ύψους 
δανειοδότησής της το 2010.

Η εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ, δηλαδή η δημοσιονομική εγγύηση από την ΕΕ που καλύπτει 
τους κινδύνους κρατικής και πολιτικής φύσης όσον αφορά δραστηριότητες δανείων και 
εγγυήσεων δανείων της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ, αποτελεί αντικείμενο 
συναπόφασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τότε που ελήφθη η απόφαση 
633/2009/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009, ύστερα από αμφισβήτηση της νομικής βάσης εκ μέρους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ)1.

Στις 21 Απριλίου 2010 η Επιτροπή υπέβαλε στο ΕΚ και το Συμβούλιο πρόταση απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για 
σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης2. Η προτεινόμενη απόφαση βασίζεται στην ενδιάμεση 
ανασκόπηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ που προβλέπεται στην απόφαση 
633/2009/ΕΚ. Η εν λόγω ανασκόπηση παρουσιάστηκε σε μια ανακοίνωση της Επιτροπής3 η 
οποία βασίστηκε σε εξωτερική αξιολόγηση, υπό την επίβλεψη και τη διαχείριση μιας 
διευθύνουσας επιτροπής σοφών, σε αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από εξωτερική 
εταιρεία συμβούλων4, και σε ειδικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το τμήμα 
αξιολόγησης της ΕΤΕπ.

Σε επίπεδο επιτροπής, κατατέθηκαν αρκετές τροπολογίες κατά την πρώτη ανάγνωση, 
συμπεριλαμβανομένων συμβιβασμών που προέκυψαν από πολλές άτυπες επαφές και 
γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν από πέντε επιτροπές. Στις 27 Ιανουαρίου 2011 η Επιτροπή 
Προϋπολογισμών (BUDG) ενέκρινε τη σύστασή της προς την Ολομέλεια ενσωματώνοντας 
μια καθολική συμβιβαστική τροπολογία υπό τη μορφή ενοποιημένου κειμένου.

                                               
1 Το Ταμείο Εγγυήσεων προστατεύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ από κλυδωνισμούς που 
μπορεί διαφορετικά να εκδηλώνονταν σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων για δάνεια για 
τα οποία εγγυάται η ΕΕ. Επί του παρόντος, το 9% των συνολικών εκκρεμών ποσών από τα 
χορηγηθέντα δάνεια καταβάλλεται στο Ταμείο από τον προϋπολογισμό. Η τροφοδότηση του 
Ταμείου πραγματοποιείται το έτος N+2 μετά την εκταμίευση του δανείου.
2 2010/0101 (COD) - COM(2010)0174, SEC(2010)0443.
3 COM(2010)0173, SEC(2010)442.
4 Ανεξάρτητη αξιολόγηση από την COWI (Φεβρ. 2010), Michael Camdessus et al., 
«European Investment Bank's external mandate 2007-2013 Mid-Term Review: Report and 
recommendations of the steering committee of ‘wise persons’» (Ενδιάμεση ανασκόπηση της 
εξωτερικής εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 2007-2013: Έκθεση και 
συστάσεις της διευθύνουσας επιτροπής “σοφών”», Φεβρουάριος 2010. Διατίθεται στη 
διεύθυνση: www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-
term_review.pdf
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Κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Φεβρουαρίου 2011, το ΕΚ ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση 
νομοθετικό ψήφισμα που τροποποιούσε1 την πρόταση της Επιτροπής.

Στις 3 Μαρτίου 2011 δόθηκε εντολή από την Επιτροπή BUDG στον εισηγητή να ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατά 
τη δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη 
της διαδικασίας συναπόφασης2 και με το άρθρο 70 του Κανονισμού.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετοί άτυποι τριμερείς διάλογοι μεταξύ του ΕΚ, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής (βλ. παράρτημα). Η ΕΤΕπ κλήθηκε να θέσει ζητήματα προβληματισμού σε 
χωριστές συνεδριάσεις, και ενημερωνόταν τακτικά για την πρόοδο που σημειωνόταν. Στο 
πλαίσιο αυτό, επιτεύχθηκε συμφωνία στις 21 Ιουνίου, η οποία επιβεβαιώθηκε από την 
Επιτροπή BUDG μέσω επιστολής του προέδρου της με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2011, καθώς 
και από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) στις 14 Σεπτεμβρίου 2011.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
ενσωματώνοντας τη συμφωνία.

2. Η πρόταση της Επιτροπής: στόχος και βασικά στοιχεία

Με βάση τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης επισκόπησης, ο γενικός στόχος είναι η 
διασφάλιση της συνέχισης της εγγύησης της ΕΕ για την εξωτερική χρηματοδότηση της ΕΤΕπ 
για το υπόλοιπο των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, εισάγοντας 
παράλληλα μια σειρά νέων στοιχείων στην εντολή.

Τα νέα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

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

* Αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος περιφερειακών στόχων για δραστηριότητες στο 
πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ με οριζόντιους στόχους υψηλού επιπέδου, που καλύπτουν όλες 
τις περιοχές οι οποίες υπάγονται στην εξωτερική εντολή.

* Ανάπτυξη από την Επιτροπή, από κοινού με την ΕΤΕπ και μετά από διαβουλεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), επιχειρησιακών κατευθυντήριων 
γραμμών για κάθε περιοχή που υπάγεται στην εξωτερική εντολή, αντικατοπτρίζοντας 
περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ της 
υλοποίησης δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σύμφωνα με τους γενικούς στόχους υψηλού επιπέδου 
                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0062.
2 ΕΕ C 145 της 30.6.2007, σ. 5.
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στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής και των περιφερειακών προτεραιοτήτων της ΕΕ.

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

– της ενίσχυσης της αξιολόγησης και παρακολούθησης κοινωνικών και 
αναπτυξιακών πτυχών των σχεδίων από την ΕΤΕπ·

– της αύξησης της εστίασης της παρέμβασης της ΕΤΕπ σε τομείς που προάγουν 
την ανάπτυξη τρίτων χωρών, όπως οι περιβαλλοντικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης και της αποχέτευσης, οι βιώσιμες 
μεταφορές, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν. Η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να αυξήσει προοδευτικά τη 
δραστηριότητά της για την υποστήριξη της υγείας και της εκπαίδευσης.

* Ενεργοποίηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ για πέντε νέες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας.

3. Πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου

Το νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία (538 ψήφοι 
υπέρ, 37 κατά και 37 αποχές) σε πρώτη ανάγνωση συνοδευόταν από 5 τροπολογίες. Η 
τροπολογία 1, που κατέθεσε η Επιτροπή BUDG, επέφερε αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.
Στη θέση του, το ΕΚ επιδίωξε πρωτίστως να προσαρμόσει τα ανώτατα όρια για συνέχιση των 
δραστηριοτήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, να ενισχύσει τη διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής, καθώς και τη στήριξή τους 
προς τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και να προετοιμαστεί για πιο 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, ορισμένες από τις οποίες υπογραμμίστηκαν στις συστάσεις της 
ενδιάμεσης ανασκόπησης.
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις κάλυψαν τα εξής θέματα:

Ανώτατα όρια: Τα ανώτατα όρια αυξάνονται κατά 1,857 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου 
να καλύψουν επαρκώς την επέκταση της εντολής σε νέες χώρες (αιτιολογική σκέψη 7α, 
άρθρο 2 παράγραφος 1), και εισάγεται ευελιξία ανακατανομής ποσού 20% μεταξύ των 
περιφερειακών ανώτατων ορίων (παράρτημα I, τελευταία παράγραφος). Ενθαρρύνεται η 
δυνατότητα να επενδύει εκ νέου η ΕΤΕπ επιστροφές (reflows) από προηγούμενες 
δραστηριότητες, όπως προτείνεται στο σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 (αιτιολογική 
σκέψη 8γ).

Στόχοι της ΕΕ και προϋποθέσεις: Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμβάλλουν ιδιαιτέρως στην 
τήρηση των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ· στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
δίνεται προσοχή στους φυσικούς πόρους και τη μείωση της φτώχειας· η ΕΤΕπ και η Επιτροπή 
υποβάλλουν μέχρι το 2012 στρατηγική για τη σταδιακή κατάργηση έργων που παραβλάπτουν 
την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα (άρθρο 3). Γίνεται αναφορά στη δήλωση του 
Παρισιού του 2005 και στο πρόγραμμα δράσης της Άκρα του 2008 (αιτιολογική σκέψη 13, 
άρθρο 5, παράγραφος 2), καθώς και στους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (αιτιολογική 
σκέψη 15α). Η επιλεξιμότητα χωρών σχετικά με την εντολή για την κλιματική αλλαγή μπορεί 
να περιορίζεται για χώρες οι οποίες δεν αναλαμβάνουν δέσμευση όσον αφορά την επίτευξη 
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των στόχων εν προκειμένω (άρθρο 2, παράγραφος 4). Η δέουσα επιμέλεια της ΕΤΕπ όσον 
αφορά αναπτυξιακές πτυχές περιλαμβάνει την εξακρίβωση των κατάλληλων διαβουλεύσεων 
με τον τοπικό πληθυσμό (άρθρο 6, παράγραφος 1). Η επέκταση της εντολής στη Λευκορωσία 
απορρίπτεται (παράρτημα ΙΙ, B. Χώρες υπό καθεστώς γειτνίασης και εταιρικής σχέσης). 
Περιφερειακές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται με πράξεις 
κατ’°εξουσιοδότηση (αιτιολογική σκέψη 23, άρθρο 5).

Διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων
Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής (άρθρο 10) περιλαμβάνει συγκεκριμένα ενότητες σχετικά με:
- τη στήριξη προς τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ από τις επιλέξιμες 
δραστηριότητες·
- τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα·
- την παρουσίαση όλων των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και άλλους χορηγούς βοήθειας.
Οι δείκτες επιδόσεων που καταρτίζει η ΕΤΕπ όσον αφορά την ανάπτυξη, το περιβάλλον και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 5, παράγραφος 2) αποτελούν τη βάση των ετήσιων 
δημόσιων εκθέσεων (άρθρο 6, παράγραφος 2α).
Όπου είναι δυνατόν, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτών των πτυχών 
(συμπεριλαμβανομένης της στήριξης χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών προς ΜΜΕ) κατά 
την υλοποίηση και ολοκλήρωση σχεδίου από τους αναδόχους των έργων δημοσιοποιούνται 
επίσης (άρθρο 6, παράγραφος 2).
Δημιουργείται ένα νέο άρθρο, το οποίο απαγορεύει επιχειρήσεις σε μη συνεργάσιμες 
περιοχές δικαιοδοσίας (άρθρο 10α).

Μακροπρόθεσμες προοπτικές Μια ενωσιακή πλατφόρμα συνεργασίας και ανάπτυξης 
δημιουργείται περί τα μέσα του 2012 με σκοπό την αύξηση και την ορθολογική οργάνωση 
του συνδυασμού επιδοτήσεων και δανείων, με τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών 
πολυμερών και διμερών χρηματοδοτικών οργανισμών (αιτιολογική σκέψη 25, άρθρο 8, 
παράγραφος 2α). Ένα νέο άρθρο προβλέπει την ίδρυση ομάδας εργασίας με σκοπό να 
επαναξιολογήσει το μέλλον της αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου 
της ΕΤΕπ (άρθρο 10β). Γίνεται αναφορά στις μικροπιστώσεις (αιτιολογική σκέψη 8β) και 
προβλέπεται η διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους σχετικά με την ίδρυση θυγατρικών 
εταιρειών, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου (αιτιολογική σκέψη 25α).

4. Αξιολόγηση της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο στηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου κατά τη διάρκεια άτυπων τριμερών διαλόγων (βλ. παράρτημα).

Είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των τροποποιήσεων του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν 
αποδεκτές, πλήρως, μερικώς ή επί της αρχής από το Συμβούλιο (αιτιολογικές σκέψεις 6α, 8β, 
8γ, 25α, άρθρο 5, παράγραφος 3α, άρθρο 8, παράγραφος 2α, άρθρο 10β). Οι τομείς για τους 
οποίους το ΕΚ επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα η υποβολή εκθέσεων, τα 
ανώτατα όρια, η ανάπτυξη, το περιβάλλον και η επιλεξιμότητα, καλύπτονται στο κείμενο.

Ανώτατα όρια: Το ανώτατο όριο για τη γενική εντολή αυξάνεται κατά 1,684 δισεκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων 1 δισεκατομμύριο ευρώ διατίθεται στην περιοχή της νότιας Μεσογείου, 
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όπως ζητήθηκε στην πρώτη ανάγνωση του ΕΚ (αιτιολογική σκέψη 7α, παράρτημα Ι). 
Προβλέπεται ευελιξία 10% εντός και μεταξύ περιφερειών. Η αναφορά στις επιστροφές, 
ζήτημα που εκκρεμεί σε άλλη διαδικασία, δεν διατηρείται.

Στόχοι της ΕΕ και προϋποθέσεις:
Δεν προβλέπονται περιορισμοί σχετικά με την επιλεξιμότητα της Ισλανδίας, ενώ η 
Λευκορωσία παραμένει μη επιλέξιμη. Η επιλεξιμότητα ενισχύεται επιτρέποντας στην 
Επιτροπή να μεταβάλει τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών με κατ’°εξουσιοδότηση πράξεις 
(παράρτημα IIα). Από την άλλη πλευρά, γίνεται σαφές ότι οι επιχειρησιακές κατευθυντήριες 
γραμμές είναι τεχνικού χαρακτήρα και υπόκεινται σε πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής που 
αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης των νομοθετών (παράρτημα IIβ).

Μακροπρόθεσμες προοπτικές: Η πρόβλεψη ενωσιακής πλατφόρμας συνεργασίας και 
ανάπτυξης διατηρείται μόνο στην αιτιολογική σκέψη και προβλέπεται μια ανάλυση κόστους-
οφέλους ως ενδιάμεσο βήμα.
Η αξιολόγηση της δυνατότητας ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών –ένα προνόμιο του 
συμβουλίου της ΕΤΕπ– και του μέλλοντος της αναπτυξιακής βοήθειας (ομάδα εργασίας) δεν 
διατηρήθηκε.
Μια νέα αιτιολογική σκέψη (31α) προβλέπει την εξέταση της δυνατότητας να παρέχει η 
ΕΤΕπ μικροπιστώσεις, μεταξύ άλλων, κατά το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο.

5. Περιεχόμενο της σύστασης

Ο εισηγητής επιθυμεί να συστήσει την έγκριση της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου. Το 
περιεχόμενο του κειμένου του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη 
ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Το κείμενο είναι το αποτέλεσμα έντονων διαπραγματεύσεων 
που διήρκεσαν από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2011.

Γενικά, η επέκταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ θα επιτρέψει τον πολύ καλύτερο 
συντονισμό για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ, τη σημαντικά μεγαλύτερη λογοδοσία και 
διαφάνεια και την καλύτερη χρήση της δημοσιονομικής εγγύησης της ΕΕ.
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ANNEX

Decision on the EIB external mandate
Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the 

Presidency of the Council and Commission

Date Place Meetings on the EIB external mandate Decision
27 January Brussels BUDG adopts its recommendation to the plenary
17 February Strasbourg EP adopts its first reading
28 February Exploratory talks with a view to presenting a request to 

BUDG Committee to open negotiations *
3 March Brussels BUDG committee gives mandate to set up a 

negotiating team and enter negotiations
17 March Brussels Informal trilogue*
22 March Brussels Informal trilogue*
31 March Brussels BUDG committee meeting: rapporteur gives state of 

play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules 
of procedure)

12 April Brussels Informal trilogue*
14 April Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
3 May Brussels Informal trilogue*
5 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*
12 May Strasbourg Informal trilogue*
23 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
1 June Brussels Informal trilogue*
15 June Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
21 June Brussels Informal trilogue* Agreement.
27 June Brussels BUDG meeting: Approval of the agreement.

BUDG Chair letter committing to approve Council's 
first reading position if it conforms with the agreement.

19 September Brussels Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA), Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD).

* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent 
Representation of Hungary to the European Union.


