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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει δηµοσιονοµική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την κάλυψη κινδύνων κρατικής ή πολιτικής φύσης, όσον αφορά 
δραστηριότητες δανείων και εγγυήσεων δανείων που πραγµατοποιούνται εκτός της ΕΕ, στο 
πλαίσιο της στήριξης των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η εγγύηση της ΕΕ για τις 
εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο συνδυασµού πόρων 
του προϋπολογισµού της ΕΕ (µέσω της τροφοδότησης του Ταµείου Εγγυήσεων για 
εξωτερικές δράσεις το οποίο στηρίζει την εγγύηση της ΕΕ) µε ιδίους πόρους της ΕΤΕπ, βάσει 
της οικονοµικής δύναµης της ΕΤΕπ, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν επηρεάζεται η 
χρηµατοοικονοµική ευρωστία της ΕΤΕπ. 

Το συνολικό πεδίο εφαρµογής και οι γενικοί όροι κάλυψης της εγγύησης της ΕΕ για 
εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ έχουν ήδη καθορισθεί σε αποφάσεις του Συµβουλίου, 
τις επονοµαζόµενες εξωτερικές εντολές της ΕΤΕπ. Πιο πρόσφατα, η εξωτερική εντολή της 
ΕΤΕπ για την περίοδο 2007-2011 θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 633/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 20091 (εφεξής η 
«απόφαση»). Το άρθρο 9 της απόφασης απαιτεί την υποβολή από την Επιτροπή ενδιάµεσης 
έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή της, συνοδευόµενης από πρόταση για την τροποποίησή 
της, βάσει, µεταξύ άλλων, εξωτερικής αξιολόγησης (βλ. Τµήµα 2). 

Με βάση τα συµπεράσµατα της ενδιάµεσης επισκόπησης, η εν λόγω πρόταση στοχεύει στη 
διασφάλιση της συνέχισης της εγγύησης της ΕΕ για την εξωτερική χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ 
για το υπόλοιπο των τρεχουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013, ενώ παράλληλα 
εισάγει µια σειρά νέων στοιχείων στην εντολή. 

Η εισαγωγή αυτών των νέων στοιχείων κατέστησε αναγκαία µια σειρά τροποποιήσεων στην 
απόφαση για την τρέχουσα εντολή. Επιλέχθηκε εποµένως, για λόγους σαφήνειας, η 
αντικατάσταση της απόφασης για την εντολή µε νέα απόφαση αντί της υποβολής πρότασης 
για τροποποιήσεις. Η προτεινόµενη απόφαση καλύπτει τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ που θα υπογραφούν κατά την περίοδο που άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 2007 και 
λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

Τα νέα στοιχεία που θα εισαχθούν στη νέα απόφαση είναι τα ακόλουθα: 

* Ενεργοποίηση της «προαιρετικής εντολής» ύψους 2 δισ. ευρώ, που εγγράφηκαν σε 
αποθεµατικό από την απόφαση. Η εν λόγω προαιρετική εντολή θα 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. Αυτοί οι υψηλού επιπέδου στόχοι 

                                                 
1 Απόφαση για τη χορήγηση εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την 

κάλυψη ζηµιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της Κοινότητας (ΕΕ L 190 της 
22.7.2009, σ. 1). 
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θα συµπεριληφθούν στα άρθρα της προτεινόµενης απόφασης και θα καλύψουν τους τοµείς 
της κλιµατικής αλλαγής, των κοινωνικών και οικονοµικών υποδοµών και της ανάπτυξης του 
τοπικού ιδιωτικού τοµέα. 

* Ανάπτυξη από την Επιτροπή, από κοινού µε την ΕΤΕπ και µετά από διαβουλεύσεις µε την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆), 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 
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 την Ισλανδία, τη Λευκορωσία, τη 
Λιβύη, το Ιράκ και την Καµπότζη. 

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής2 το οποίο συνοδεύει την πρόταση 
παρέχει περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την ενδεχόµενη δραστηριότητα της ΕΤΕπ για την 
υποστήριξη δράσεων κατά της κλιµατικής αλλαγής στο πλαίσιο της προαιρετικής εντολής 
ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς και σχετικά µε το σκεπτικό για την υποστήριξη της πρότασης για 
ενεργοποίηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ για την Ισλανδία, τη Λευκορωσία, τη Λιβύη, 
το Ιράκ και την Καµπότζη. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Όπως αναφέρεται στο προηγούµενο τµήµα, η ισχύουσα απόφαση περί εξωτερικής εντολής 
όριζε ενδιάµεση ανασκόπηση της λειτουργίας της εντολής. Η εν λόγω ανασκόπηση βασίζεται 
σε εξωτερική αξιολόγηση, υπό την επίβλεψη και τη διαχείριση µιας διευθύνουσας επιτροπής 
σοφών (∆ΕΣ), σε αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε από εξωτερική εταιρεία συµβούλων 
(COWI) και σε ειδικές αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το τµήµα αξιολόγησης της 
ΕΤΕπ. Οι όροι αναφοράς της ενδιάµεσης ανασκόπησης παρατίθενται στο παράρτηµα 2 της 
απόφασης. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 
και τελείωσε το Φεβρουάριο του 2010, η ∆ΕΣ διοργάνωσε συνεδριάσεις µε την Επιτροπή και 
τα ανώτερα στελέχη της ΕΤΕπ, καθώς και µε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς (∆ΧΟ), ευρωπαϊκούς 

                                                 
2 SEC(2010) 443. 
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διµερείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς3 (Ε∆ΧΟ) και ευρωπαϊκές οµάδες προβληµατισµού. 
Τα µέλη της ∆ΕΣ επισκέφθηκαν επίσης επιλεγµένες χώρες δικαιούχους και διεξήγαγαν 
συζητήσεις µε κυβερνητικούς εκπροσώπους και εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα, καθώς 
και µε την COWI και το τµήµα αξιολόγησης της ΕΤΕπ. Η αξιολόγηση από την COWI 
περιελάµβανε συνεντεύξεις µε µέλη του προσωπικού της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και ειδικές 
περιπτωσιολογικές µελέτες για χώρες και σχέδια. 

Η έκθεση της ∆ΕΣ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: 
http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm. Η 
έκθεση της COWI διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm. 

Τα συµπεράσµατα των εκθέσεων αξιολόγησης συνοψίζονται και αναλύονται στην έκθεση4 
της Επιτροπής για την ενδιάµεση ανασκόπηση η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Οι 
προτάσεις για τροποποιήσεις της ισχύουσας εντολής, οι οποίες διατυπώνονται στην 
προτεινόµενη απόφαση, βασίζονται στην εν λόγω έκθεση. 

Η ∆ΕΣ υπέβαλε επίσης µια σειρά διαφορετικών προτάσεων για µελλοντική αναµόρφωση των 
εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ. Οι εν λόγω προτάσεις θα διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο µιας διαδικασίας στην 
οποία θα συµµετέχει η Επιτροπή, η ΕΥΕ∆, η ΕΤΕπ, άλλοι ∆ΧΟ και Ε∆ΧΟ, και εγκαίρως για 
τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για το επόµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου βασίζεται στη 
διπλή νοµική βάση των άρθρων 209 και 212 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΕ. Ως εκ τούτου δεν εφαρµόζεται 
η αρχή της επικουρικότητας. 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η εγγύηση 
της ΕΕ είναι ένα αποτελεσµατικό και µη δαπανηρό µέσο κάλυψης των κινδύνων πολιτικής ή 
κρατικής φύσης που σχετίζονται µε τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Η ανανέωση της 
εγγύησης της ΕΕ θα επιτρέψει να διατηρηθεί η υφιστάµενη αποτελεσµατική και οικονοµικά 
υγιής πρακτική. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Το Ταµείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (εφεξής το «Ταµείο Εγγυήσεων») το οποίο 
συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 480/2009 του Συµβουλίου5, 
τροφοδοτούµενο από ετήσιες µεταφορές από το γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ, παρέχει στον 

                                                 
3 Χρηµατοδοτικοί οργανισµοί στα κράτη µέλη που ασχολούνται µε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε 

σχέδια εκτός της χώρας τους. 
4 COM(2010) 173. 
5 ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10. 
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προϋπολογισµό της ΕΕ απόθεµα ασφαλείας έναντι αρνητικών επιπτώσεων εξαιτίας, µεταξύ 
άλλων, ζηµιών από εξωτερικές χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 

Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις όσον αφορά την τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων, 
καθώς και τους ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους που συνδέονται µε τη διαχείριση της 
εγγύησης της ΕΕ, παρατίθενται στο δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει την πρόταση. 

5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

Το άρθρο 1 παρατείνει την εγγύηση της ΕΕ για το υπόλοιπο διάστηµα της τρέχουσας 
δηµοσιονοµικής προοπτικής 2007-2013, µε δυνατότητα παράτασης έξι µηνών ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. Η εγγύηση της ΕΕ 
περιορίζεται στο 65% του συνολικού ποσού των εκκρεµών εκταµιευθέντων ποσών της ΕΤΕπ 
προσαυξηµένων κατά τα συναφή ποσά (ήτοι, τόκους, προµήθειες και άλλες πιθανές χρεώσεις 
που οφείλονται από εγγυηµένο οφειλέτη στην ΕΤΕπ βάσει σύµβασης δανείου ή εγγυητικής 
συµφωνίας), σύµφωνα µε την ισχύουσα απόφαση. Τονίζει ότι η ΕΤΕπ ακολουθεί δικούς της 
κανόνες και διαδικασίες κατά τη χορήγηση χρηµατοδότησης που καλύπτεται από την 
εγγύηση της ΕΕ, αλλά εξαρτά επίσης την κάλυψη της εγγύησης από όρους πραγµατοποίησης 
της χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ προς στήριξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. 

Το άρθρο 2 καθορίζει τα ανώτατα όρια για τη χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της 
εγγύησης της ΕΕ. Τα ισχύοντα περιφερειακά ανώτατα όρια διατηρούνται και παρατίθενται σε 
παράρτηµα της προτεινόµενης απόφασης. Η προαιρετική εντολή ύψους 2 δισ. ευρώ – η οποία 
προοριζόταν για πιθανή ενεργοποίηση µετά την ενδιάµεση ανασκόπηση - ενεργοποιείται ως 
ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για τη χρηµατοδότηση σχεδίων στον τοµέα της κλιµατικής 
αλλαγής. Το άρθρο περιέχει επίσης ορισµό των σχεδίων που µπορεί να θεωρηθούν ότι 
συµβάλλουν στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. 

Το άρθρο 3 καθορίζει τους οριζόντιους στόχους υψηλού επιπέδου οι οποίοι πρέπει να 
επιδιώκονται από τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από την 
εγγύηση της ΕΕ. Αυτό θα αποσαφηνίσει την ταυτότητα της εντολής, εστιάζοντάς την σε 
τοµείς όπου η ΕΤΕπ έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα και ιδιαίτερα ερείσµατα, δηλαδή στην 
κλιµατική αλλαγή, στις οικονοµικές υποδοµές και στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού 
τοµέα (ιδίως των ΜΜΕ). Η περιφερειακή ολοκλήρωση θα αποτελεί βασικό στόχο για όλες τις 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 

Το άρθρο 4 εξετάζει τον κατάλογο των χωρών τις οποίες αφορά η πρόταση και την 
επιλεξιµότητά τους. Σε σύγκριση µε την ισχύουσα απόφαση περί εντολής, καθορίζεται η 
επιλεξιµότητα της Ισλανδίας, της Λευκορωσίας, της Λιβύης, του Ιράκ και της Καµπότζης για 
χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ. Αυτό αντανακλά την 
πρόοδο που έχει σηµειωθεί στις σχέσεις της ΕΕ µε τις εν λόγω χώρες. Στο έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής6 το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόταση παρατίθεται η πιο 
λεπτοµερής αιτιολόγηση για την επέκταση της εγγύησης της ΕΕ όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ στις εν λόγω χώρες. Η εν λόγω αιτιολόγηση λαµβάνει υπόψη την 
πολιτική κατάσταση στις χώρες αυτές και τις διµερείς σχέσεις µε την ΕΕ, την κατάσταση της 
δηµοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη 

                                                 
6 SEC(2010) 443. 
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µακροοικονοµική κατάσταση και τις ανάγκες για επενδύσεις σε επίπεδο χώρας. Όπως και 
στην ισχύουσα απόφαση, η συµπερίληψη δραστηριοτήτων σε νέες χώρες ή η αναστολή 
χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ σε χώρα που καλύπτεται από την εντολή, µε βάση τις επιδόσεις 
της χώρας σε θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων ή για άλλους λόγους, θα εξακολουθήσει να 
αποφασίζεται σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

Το άρθρο 5 περιγράφει λεπτοµερώς τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη σύνδεση των 
εξωτερικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ µε τις πολιτικές της ΕΕ. Στόχος του είναι να 
διασφαλίσει ότι οι υψηλού επιπέδου στόχοι οι οποίοι προσδιορίζονται στην εντολή 
µετατρέπονται σε εφαρµογή της εντολής από την ΕΤΕπ και ότι η χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ 
είναι συµπληρωµατική των αντίστοιχων πολιτικών, προγραµµάτων και µηχανισµών παροχής 
βοήθειας της ΕΕ στις διάφορες περιοχές. Η µετατροπή των εν λόγω στόχων σε 
δραστηριότητες θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ανάπτυξης περιφερειακών επιχειρησιακών 
κατευθυντήριων γραµµών για τη χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της προτεινόµενης 
απόφασης. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές που έχουν 
θεσπιστεί. Καλεί επίσης την ΕΤΕπ να αναπτύξει κατάλληλες στρατηγικές χρηµατοδότησης 
για την πραγµατική υλοποίηση των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. Επιπλέον, 
ορίζει ότι η κάλυψη που παρέχεται από την εγγύηση της ΕΕ δεν χορηγείται για 
χρηµατοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ σε περίπτωση που η Επιτροπή διατυπώσει αρνητική 
γνώµη για τη δραστηριότητα αυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 19 του καταστατικού της ΕΤΕπ. 

Το άρθρο 6 έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ΕΤΕπ θα επιδεικνύει τη δέουσα ενδελεχή 
επιµέλεια για τις σχετικές µε την ανάπτυξη πτυχές των σχεδίων που καλύπτονται από την 
εγγύηση της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κοινωνικών επιπτώσεων, ούτως 
ώστε να υποστηρίζονται στο πλαίσιο της εντολής µόνο σχέδια που είναι βιώσιµα από 
οικονοµικής, χρηµατοπιστωτικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής σκοπιάς. 

Το άρθρο 7 αναλύει τις λεπτοµέρειες της ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ και, κατά περίπτωση, της ΕΥΕ∆. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι σε όλα τα επίπεδα, 
από το στρατηγικό σχεδιασµό προηγούµενου σταδίου ως την ανάπτυξη σχεδίων επόµενου 
σταδίου, οι εξωτερικές χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ συµµορφώνονται µε τις 
πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και τους στόχους υψηλού επιπέδου που καθορίζονται 
στην παρούσα απόφαση και στηρίζουν τις εν λόγω πολιτικές και στόχους. 

Το άρθρο 8 αναλύει τις λεπτοµέρειες ενισχυµένης συνεργασίας µε άλλους ∆ΧΟ. 

Το άρθρο 9 αποσαφηνίζει τη φύση της εγγύησης της ΕΕ, η οποία θα καλύπτει κινδύνους 
πολιτικής ή κρατικής φύσης για τις δραστηριότητες χρηµατοδότησης από την ΕΤΕπ. Απαιτεί 
επίσης από την ΕΤΕπ να θεσπίσει πολιτική που να διέπει την απόφαση για την υποβολή 
επιλέξιµων δραστηριοτήτων για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ ή τη 
χρηµατοδότησή τους µε ίδιο κίνδυνο της ΕΤΕπ. Στόχος µιας τέτοιας πολιτικής θα ήταν να 
διασφαλίσει ότι η κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ χρησιµοποιείται για το µέγιστο όφελος των 
δικαιούχων, ήτοι, σε χώρες και για δραστηριότητες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην 
άντληση χρηµατοδότησης από την αγορά κεφαλαίων µε αποδεκτούς όρους, ενώ οι 
δανειζόµενοι σε χώρες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης ή οι δοµές υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης σε χώρες χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης ενδέχεται να έχουν πρόσβαση 
στα µέσα ιδίου κινδύνου της ΕΤΕπ. 
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Το άρθρο 10 περιλαµβάνει τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και παροχής λογιστικών 
πληροφοριών, τόσο για την ΕΤΕπ όσο και για την Επιτροπή. 

Το άρθρο 11 καθορίζει την αρµοδιότητα της ΕΤΕπ να προβαίνει στην ανάκτηση ενδεχόµενων 
απαιτήσεων εξ ονόµατος της Επιτροπής. 

Το άρθρο 12 αναφέρει ότι οι λεπτοµερείς διατάξεις και διαδικασίες σχετικά µε την εγγύηση 
της ΕΕ ορίζονται σε εγγυητική συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. 

Το άρθρο 13 ορίζει ότι η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
πρόταση για τη θέσπιση εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του επόµενου δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, κατά περίπτωση.  

Το άρθρο 14 αναφέρει ότι η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, τελική έκθεση 
σχετικά µε την εφαρµογή της προτεινόµενης απόφασης. 

Στο τµήµα των αιτιολογικών σκέψεων περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, το πολιτικό 
υπόβαθρο της πρότασης για διατήρηση της εγγύησης της ΕΕ και τα κύρια συµπεράσµατα της 
ενδιάµεσης ανασκόπησης. 
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2010/0101 (COD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την 
κάλυψη ζηµιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 209 και 212, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

αφού διαβίβασαν το σχέδιο νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Εκτός από την κύρια αποστολή της η οποία είναι η χρηµατοδότηση επενδύσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει αναλάβει από το 
1963 χρηµατοδοτικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Αυτό επιτρέπει τη συµπλήρωση των 
δηµοσιονοµικών πόρων της ΕΕ οι οποίοι είναι διαθέσιµοι για τις εξωτερικές περιοχές 
µε την οικονοµική ισχύ της ΕΤΕπ προς όφελος των δικαιούχων χωρών. 

(2) Με σκοπό τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και προκειµένου να καταστεί η 
ΕΤΕπ ικανή να χρηµατοδοτεί επενδύσεις εκτός της ΕΕ χωρίς να επηρεάζεται η 
φερεγγυότητα της, η πλειονότητα των δράσεών της σε εξωτερικές περιοχές έχουν 
επωφεληθεί από εγγύηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής. 

(3) Πιο πρόσφατα, θεσπίστηκε η εγγύηση της ΕΕ για την περίοδο 2007-2011, µε την 
απόφαση αριθ. 633/2009/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζηµιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για 
σχέδια εκτός της Κοινότητας7. 

(4) Το Ταµείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (εφεξής «Ταµείο Εγγυήσεων»), που 
δηµιουργήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 480/2009 του Συµβουλίου8, 

                                                 
7 ΕΕ L 190 της 22.7.2009, σ. 1. 
8 ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10. 
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παρέχει αποθεµατικό ρευστότητας στον προϋπολογισµό της ΕΕ έναντι ζηµιών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ και άλλες εξωτερικές δράσεις της ΕΕ. 

(5) Όπως προβλέπεται από την απόφαση αριθ. 633/2009/ΕΚ, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 
συνέταξαν ενδιάµεση ανασκόπηση των εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων της ΕΤΕπ, 
βάσει ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης υπό την επίβλεψη διευθύνουσας οµάδας 
«σοφών», ανασκόπησης από εξωτερική συµβουλευτική εταιρεία και ειδικών 
αξιολογήσεων που εκπονήθηκαν από την ΕΤΕπ. Στις 12 Φεβρουαρίου 2010, η 
διευθύνουσα οµάδα υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ έκθεση η οποία περιείχε τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις 
της. 

(6) Στην έκθεσή της η διευθύνουσα οµάδα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εγγύηση της 
ΕΕ προς την ΕΤΕπ είναι ένα αποτελεσµατικό και δυναµικό µέσο πολιτικής µε υψηλή 
οικονοµική και πολιτική επιρροή και ότι πρέπει να διατηρηθεί για την κάλυψη 
κινδύνων πολιτικής ή κρατικής φύσης. Προτάθηκαν ορισµένες τροποποιήσεις στην 
απόφαση αριθ. 633/2009/ΕΚ για τη διασφάλιση µέγιστης προστιθέµενης αξίας και 
αποτελεσµατικότητας στις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 

(7) Τα ποσά που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ σε κάθε περιοχή πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν ανώτατα όρια για χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει της 
εγγύησης της ΕΕ και όχι στόχους τους οποίους καλείται να επιτύχει η ΕΤΕπ. 

(8) Εκτός από τα περιφερειακά ανώτατα όρια, η προαιρετική εντολή ύψους 
2.000.000.000 ευρώ πρέπει να ενεργοποιηθεί και να διατεθεί ως κονδύλιο για τη 
στήριξη χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στον τοµέα του µετριασµού των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε αυτήν, σε όλες τις 
περιοχές που καλύπτονται από την εντολή. Η ΕΤΕπ θα µπορούσε να συµβάλει µε την 
εµπειρογνωµοσύνη και τους πόρους της, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, στη 
στήριξη των δηµόσιων αρχών, καθώς και του ιδιωτικού τοµέα, για την αντιµετώπιση 
της πρόκλησης της κλιµατικής αλλαγής και στη βέλτιστη δυνατή χρήση της 
διαθέσιµης χρηµατοδότησης. Όσον αφορά τα σχέδια µετριασµού των επιπτώσεων και 
προσαρµογής, οι πόροι της ΕΤΕπ πρέπει να συµπληρώνονται, όπου είναι δυνατόν, µε 
κεφάλαια χορηγούµενα µε ευνοϊκούς όρους τα οποία διατίθενται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, µέσω της αποτελεσµατικής και συνεπούς ανάµιξης 
επιδοτήσεων και δανείων για τη χρηµατοδότηση για την κλιµατική αλλαγή στο 
πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ. 

(9) Πρέπει να εξασφαλιστεί κάποιος βαθµός ευελιξίας για την περιφερειακή κατανοµή 
στο πλαίσιο της εντολής για την κλιµατική αλλαγή, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη δυνατή απορρόφηση της διαθέσιµης 
χρηµατοδότησης εντός της τριετούς περιόδου 2011-2013. Σε περίπτωση που το 
συνολικό ποσό των υπό εξέταση χρηµατοδοτικών πράξεων υπερβεί τα διαθέσιµα 2 δις 
ευρώ, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να εξασφαλίσουν την ισόρροπη κατανοµή σε όλες τις καλυπτόµενες περιοχές, 
βάσει των καθορισµένων προτεραιοτήτων για την εξωτερική βοήθεια στο πλαίσιο της 
γενικής εντολής. 

(10) Επιπλέον, σύµφωνα µε την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι, µολονότι οι 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο που 
καλύπτεται από την αξιολόγηση (2000-2009) ήταν γενικά ευθυγραµµισµένες µε τις 
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εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, η συσχέτιση µεταξύ των στόχων της πολιτικής της ΕΕ 
και της επιχειρησιακής εφαρµογής τους από την ΕΤΕπ πρέπει να ενισχυθεί και να 
καταστεί πιο σαφής και δοµηµένη. 

(11) Προκειµένου να ενισχυθεί η συνοχή της εντολής και η εστίαση της εξωτερικής 
χρηµατοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και για τη µέγιστη ωφέλεια των δικαιούχων, η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει οριζόντιους στόχους υψηλού επιπέδου στην εντολή για χρηµατοδοτικές 
δράσεις της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιµες χώρες, µε βάση τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της ΕΤΕπ σε τοµείς όπου έχει αποδεδειγµένες προηγούµενες 
επιδόσεις. Σε όλες τις περιοχές που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, η ΕΤΕπ 
πρέπει εποµένως να χρηµατοδοτεί σχέδια στους τοµείς του µετριασµού των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε αυτήν, των κοινωνικών 
και οικονοµικών υποδοµών (ιδίως στον τοµέα των µεταφορών, της ενέργειας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής 
ασφάλειας, των περιβαλλοντικών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένης της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης, καθώς και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)), καθώς και στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τοµέα, ιδίως προς στήριξη 
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στο πλαίσιο των εν λόγω τοµέων, η 
περιφερειακή ολοκλήρωση µεταξύ χωρών εταίρων, συµπεριλαµβανοµένης της 
οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ χωρών µε προενταξιακό καθεστώς, γειτονικών 
χωρών και της ΕΕ, πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για τις χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 

(12) Επιπλέον, οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να συµβάλλουν στις 
γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ, κατά το άρθρο 21 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προώθηση και την εδραίωση της 
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και στην εφαρµογή των διεθνών περιβαλλοντικών 
συµφωνιών στις οποίες η ΕΕ είναι συµβαλλόµενο µέρος. Όσον αφορά ιδίως τις 
αναπτυσσόµενες χώρες9, οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να 
προωθούν τη βιώσιµη οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξή τους, 
ιδίως στις πιο µειονεκτούσες από τις χώρες αυτές, την οµαλή και σταδιακή 
ενσωµάτωσή τους στην παγκόσµια οικονοµία, τον αγώνα κατά της φτώχειας, καθώς 
και τη συµµόρφωση µε τους στόχους που ενέκρινε η ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΗΕ και 
άλλων αρµόδιων διεθνών οργανισµών. Η ΕΤΕπ πρέπει σταδιακά να δηµιουργήσει τα 
κατάλληλα µέσα για να ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτές τις απαιτήσεις. 

(13) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η ΕΤΕπ πρέπει να ενισχύσει τον αναπτυξιακό 
προσανατολισµό της σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή και σύµφωνα µε τις αρχές 
της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα 
από µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων, ιδίως µέσω της ενίσχυσης της ικανότητας της 
να αξιολογεί τις κοινωνικές και αναπτυξιακές πτυχές των σχεδίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των κινδύνων που 
σχετίζονται µε εµπόλεµη κατάσταση, καθώς και µέσω της προώθησης των τοπικών 
διαβουλεύσεων. Επιπλέον, πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε τοµείς όπου έχει 

                                                 
9 Όπως ορίζονται στον κατάλογο δικαιούχων δηµόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (∆ΑΒ) του ΟΟΣΑ (στους 

οποίους περιλαµβάνονται λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, χώρες χαµηλού εισοδήµατος, καθώς και 
χώρες µεσαίου εισοδήµατος). 
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έγκυρη εµπειρογνωµοσύνη από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες εντός της ΕΕ και οι 
οποίοι θα προωθήσουν την ανάπτυξη της ενδιαφερόµενης χώρας, όπως οι 
περιβαλλοντικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένης της ύδρευσης και της αποχέτευσης, 
οι βιώσιµες µεταφορές και ο µετριασµός των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 
ιδίως στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η ΕΤΕπ πρέπει επίσης να 
ενισχύσει προοδευτικά τη δραστηριότητά της για τη στήριξη της υγείας και της 
εκπαίδευσης, καθώς και της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, σε συνεργασία. 
κατά περίπτωση, µε άλλους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς (∆ΧΟ) και 
ευρωπαϊκούς διµερείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς (Ε∆ΧΟ). Αυτό θα απαιτήσει 
πρόσβαση σε πόρους που διατίθενται υπό ευνοϊκούς όρους και προοδευτική αύξηση 
των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 
Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ πρέπει επίσης να είναι συµπληρωµατική προς τους 
στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ που σχετίζονται µε τη δηµιουργία θεσµών και 
τις µεταρρυθµίσεις τοµέων. Τέλος, η ΕΤΕπ πρέπει να καθορίσει δείκτες επιδόσεων οι 
οποίοι να συνδέονται µε τις αναπτυξιακές πτυχές των σχεδίων και των 
αποτελεσµάτων τους. 

(14) Με την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, έχει δηµιουργηθεί η θέση 
του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρµόδιος για 
τις Εξωτερικές Σχέσεις, µε στόχο την αύξηση του αντίκτυπου και της συνοχής των 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Θα δηµιουργηθεί µια νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆) υπό την αρµοδιότητα του ύπατου εκπροσώπου. Επίσης, 
τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ έχουν διευρυνθεί και 
ενισχυθεί. Αυτό συνέβη κυρίως για την προενταξιακή στρατηγική, για την ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας, για τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, για τις 
ανανεωµένες εταιρικές σχέσεις µε τη Λατινική Αµερική και τη Νοτιοανατολική Ασία 
και για τη στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ µε τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία. Το 
ίδιο συνέβη και για τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες έχουν πλέον 
διευρυνθεί και περιλαµβάνουν όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες. Από το 2007, οι 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ υποστηρίζονται επίσης από νέα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 
δηλαδή το µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), το µηχανισµό ευρωπαϊκής 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΜΕΓΕΣ), το µηχανισµό για την αναπτυξιακή 
συνεργασία (ΜΑΣ), το ευρωπαϊκό µέσο για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του 
ανθρώπου (ΕΜ∆∆Α) και το µηχανισµό σταθερότητας. 

(15) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις χώρες υπό προενταξιακό καθεστώς πρέπει να 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο που καθορίστηκε στις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης 
και στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις οι οποίες θέτουν τις προτεραιότητες για κάθε 
χώρα και για το Κοσσυφοπέδιο δυνάµει του ψηφίσµατος 1244 του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών (1999), µε σκοπό να σηµειωθεί πρόοδος στην 
προσέγγιση στην ΕΕ, και οι οποίες παρέχουν το πλαίσιο για τη βοήθεια από την ΕΕ. Η 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης (∆ΣΣ) αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής της 
ΕΕ για τα δυτικά Βαλκάνια. Βασίζεται στην προοδευτική εταιρική σχέση, στην οποία 
η ΕΕ προσφέρει εµπορικές παραχωρήσεις, οικονοµική και χρηµατοδοτική βοήθεια και 
συµβατικές σχέσεις µέσω συµφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ). Η 
προενταξιακή χρηµατοδοτική βοήθεια, µέσω του ΜΠΒ, βοηθά τις υποψήφιες και τις 
πιθανές υποψήφιες χώρες να προετοιµαστούν για τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις 
που συνεπάγεται η προσχώρηση στην ΕΕ. Αυτή η βοήθεια στηρίζει τη 
µεταρρυθµιστική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των προετοιµασιών για 
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ενδεχόµενη προσχώρηση. Εστιάζει στη δηµιουργία θεσµών, την ευθυγράµµιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και την προετοιµασία για τις πολιτικές και τα µέσα της ΕΕ. 

(16) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις χώρες που εµπίπτουν στην πολιτική γειτονίας πρέπει 
να πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, µε την οποία η 
ΕΕ επιδιώκει την ανάπτυξη ιδιαίτερης σχέσης µε τις γειτονικές χώρες µε σκοπό την 
καθιέρωση ενός χώρου ευηµερίας και καλής γειτονίας, µε βάση τις αξίες της ΕΕ και 
µε χαρακτηριστικό τις στενές και ειρηνικές σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία. 
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η ΕΕ και οι εταίροι της εφαρµόζουν από 
κοινού συµφωνηθέντα διµερή σχέδια δράσης που καθορίζουν µια δέσµη 
προτεραιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων πολιτικών ζητηµάτων και ζητηµάτων 
ασφάλειας, εµπορικών και οικονοµικών θεµάτων, περιβαλλοντικών προβληµάτων και 
της ολοκλήρωσης των δικτύων µεταφορών και ενέργειας. Η Ένωση για τη Μεσόγειο, 
η Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου συνιστούν 
πολυµερείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες συµπληρωµατικές προς την ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ της 
ΕΕ και της αντίστοιχης οµάδας γειτονικών χωρών εταίρων που αντιµετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις ή/και µοιράζονται κοινό γεωγραφικό χώρο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο 
στηρίζει τις βελτιωµένες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, την αλληλεγγύη, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την απόκτηση γνώσεων, 
τονίζοντας την ανάγκη για αύξηση της χρηµατοοικονοµικής συνεργασίας για τη 
στήριξη περιφερειακών και διακρατικών σχεδίων. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
επιδιώκει τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την επιτάχυνση της 
πολιτικής σύνδεσης και της περαιτέρω οικονοµικής ενοποίησης µεταξύ της ΕΕ και 
των Ανατολικών χωρών εταίρων. Η Ρωσική Οµοσπονδία και η ΕΕ έχουν µία ευρέος 
φάσµατος στρατηγική εταιρική σχέση, διακριτή από την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας και η οποία εκφράζεται µέσω των κοινών χώρων και των χαρτών πορείας. 
Αυτή συµπληρώνεται σε πολυµερές επίπεδο από τη Βόρεια ∆ιάσταση, η οποία 
παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, της Νορβηγίας και της 
Ισλανδίας. 

(17) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στη Λατινική Αµερική πρέπει να πραγµατοποιείται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αµερικής 
και της Καραϊβικής. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, του 
Σεπτεµβρίου του 2009, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αµερική: Εταιρική 
σχέση µεταξύ παγκόσµιων παραγόντων»10, οι προτεραιότητες της ΕΕ στον τοµέα της 
συνεργασίας µε τη Λατινική Αµερική είναι η προώθηση της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης και η εξάλειψη της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας ώστε να 
προωθηθεί η βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτοί οι στόχοι πολιτικής 
πρέπει να προωθηθούν λαµβάνοντας υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των 
χωρών της Λατινικής Αµερικής. Πρέπει να επιδιωχθεί διµερής διάλογος σε τοµείς 
κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τη Λατινική Αµερική, συµπεριλαµβανοµένου 
του περιβάλλοντος, της κλιµατικής αλλαγής, της µείωσης του κινδύνου καταστροφών 
και της ενέργειας, της επιστήµης, της έρευνας, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της 
τεχνολογίας και της καινοτοµίας. 

(18) Η ΕΤΕπ πρέπει να είναι ενεργή στην Ασία, τόσο σε δυναµικές αναδυόµενες 
οικονοµίες όσο και σε λιγότερο εύπορες χώρες. Σε αυτήν την ποικιλόµορφη περιοχή, 

                                                 
10 COM(2009) 495. 
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η ΕΕ εµβαθύνει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της µε την Κίνα και την Ινδία και 
σηµειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις για νέες συµφωνίες εταιρικών 
σχέσεων και ελεύθερου εµπορίου µε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Παράλληλα, 
η αναπτυξιακή συνεργασία εξακολουθεί να αποτελεί θέµα προτεραιότητας της 
ηµερήσιας διάταξης της ΕΕ για την Ασία, η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την 
περιοχή της Ασίας επιδιώκει την εξάλειψη της φτώχειας µέσω της στήριξης βιώσιµης 
οικονοµικής ανάπτυξης ευρείας βάσης, την προώθηση πρόσφορου περιβάλλοντος και 
συνθηκών για εµπόριο και ολοκλήρωση εντός της περιοχής, τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης, την αύξηση της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας και τη 
στήριξη της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας του 2015. Οι πολιτικές 
αναπτύσσονται από κοινού για την αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η 
κλιµατική αλλαγή, η αειφόρος ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα, η 
διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και η πρόληψη και αντιµετώπιση 
φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών. 

(19) Η στρατηγική της ΕΕ για µια νέα εταιρική σχέση µε την Κεντρική Ασία, η οποία 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2007, έχει ενδυναµώσει τον 
περιφερειακό και το διµερή διάλογο, καθώς και τη συνεργασία της ΕΕ µε τις χώρες 
της Κεντρικής Ασίας επί σηµαντικών ζητηµάτων τα οποία αντιµετωπίζει η περιοχή, 
όπως η µείωση της φτώχειας, η βιώσιµη ανάπτυξη και η σταθερότητα. Η εφαρµογή 
της στρατηγικής έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στους τοµείς των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και δηµοκρατίας, της 
εκπαίδευσης, της οικονοµικής ανάπτυξης, του εµπορίου και των επενδύσεων, της 
ενέργειας, των µεταφορών και των περιβαλλοντικών πολιτικών. 

(20) Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στη Νότια Αφρική πρέπει να πραγµατοποιείται στο 
πλαίσιο του εγγράφου στρατηγικής ανά χώρα µεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής. 
Οι τοµείς προτεραιότητας που αναφέρονται στο έγγραφο στρατηγικής είναι η 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη ικανότητας για παροχή υπηρεσιών και 
κοινωνική συνοχή. Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στη Νότια Αφρική έχουν 
πραγµατοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό συµπληρωµατικά προς το πρόγραµµα 
αναπτυξιακής συνεργασίας της Επιτροπής, και ειδικότερα µέσω της εστίασης της 
ΕΤΕπ στη στήριξη του ιδιωτικού τοµέα και στις επενδύσεις για την επέκταση των 
υποδοµών και των κοινωνικών υπηρεσιών (στεγαστικός τοµέας, ηλεκτρική ενέργεια 
και υποδοµές της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η ενδιάµεση ανασκόπηση του εγγράφου 
στρατηγικής ανά χώρα για τη Νότια Αφρική έχει προτείνει την ενδυνάµωση των 
δράσεων στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής µέσω δραστηριοτήτων που στηρίζουν τη 
δηµιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας. 

(21) Προκειµένου να ενισχυθεί η συνοχή της συνολικής στήριξης από την ΕΕ στις σχετικές 
περιοχές, πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες να συνδυαστεί καταλλήλως η 
χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ µε τους δηµοσιονοµικούς πόρους της ΕΕ, εφόσον κρίνεται 
σκόπιµο, υπό µορφή, για παράδειγµα, εγγυήσεων, επιχειρηµατικού κεφαλαίου και 
επιδοτήσεων επιτοκίου, συγχρηµατοδότησης επενδύσεων, παράλληλα µε την τεχνική 
βοήθεια για την προετοιµασία και την υλοποίηση των έργων, µέσω του ΜΠΒ, του 
ΜΕΓΕΣ, του µηχανισµού σταθερότητας, του ΕΜ∆∆Α και του ΜΑΣ. 

(22) Σε όλα τα επίπεδα, από το στρατηγικό σχεδιασµό προηγούµενου σταδίου ως την 
ανάπτυξη σχεδίων επόµενου σταδίου, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εξωτερικές 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ συµµορφώνονται µε τις πολιτικές 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και τους στόχους υψηλού επιπέδου που καθορίζονται 

http://ec.europa.eu/external_relations/china/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/india/index_en.htm
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στην παρούσα απόφαση και στηρίζουν τις εν λόγω πολιτικές και στόχους. Με σκοπό 
την αύξηση της συνοχής των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, θα πρέπει να ενδυναµωθεί 
περαιτέρω ο διάλογος για την πολιτική και τη στρατηγική µεταξύ της Επιτροπής, της 
ΕΥΕ∆ και της ΕΤΕπ. Για τον ίδιο σκοπό, πρέπει να υπάρχει ενισχυµένη συνεργασία 
και έγκαιρη αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής 
σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η έγκαιρη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ της ΕΤΕπ, της 
Επιτροπής και της ΕΥΕ∆, κατά περίπτωση, κατά τη διαδικασία σύνταξης εγγράφων 
προγραµµατισµού, έχει ιδιαίτερη σηµασία προκειµένου να µεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες µεταξύ των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και εκείνων που πραγµατοποιεί η 
Επιτροπή. 

(23) Τα πρακτικά µέτρα για τη σύνδεση των γενικών στόχων της εντολής και της 
υλοποίησής τους θα καθορισθούν σε περιφερειακές επιχειρησιακές κατευθυντήριες 
γραµµές που θα καταρτίσει η Επιτροπή σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ, κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε την ΕΥΕ∆ για ζητήµατα πολιτικής, κατά περίπτωση. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να έχουν ως αφετηρία το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής 
της ΕΕ για κάθε περιοχή, να αντανακλούν τις στρατηγικές ανά χώρα της ΕΕ και να 
επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι η χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ είναι συµπληρωµατική 
των αντίστοιχων πολιτικών, προγραµµάτων και µηχανισµών παροχής βοήθειας της ΕΕ 
στις διάφορες περιοχές. Οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
υποβολής εκθέσεων για την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ από την Επιτροπή. 

(24) Η ΕΤΕπ πρέπει να καταρτίσει, µετά από διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή, ενδεικτικό 
πολυετή προγραµµατισµό του προγραµµατισµένου όγκου των υπογραφών για τις 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δηµοσιονοµικός σχεδιασµός για την τροφοδότηση του Ταµείου 
Εγγυήσεων. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της τον εν λόγω σχεδιασµό στον 
τακτικό δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό που διαβιβάζεται στην αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή. 

(25) Η Επιτροπή πρέπει να µελετήσει την ανάπτυξη µιας «ευρωπαϊκής πλατφόρµας 
συνεργασίας και ανάπτυξης» µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 
µηχανισµών για την ανάµιξη επιδοτήσεων και δανείων στις εξωτερικές περιοχές. 
Κατά τη µελέτη της, η Επιτροπή πρέπει να συµβουλεύεται την ΕΤΕπ, καθώς και τους 
άλλους ευρωπαϊκούς πολυµερείς και διµερείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Αυτή η 
πλατφόρµα θα εξακολουθήσει να προωθεί συµφωνίες αµοιβαίας εµπιστοσύνης, µε 
βάση το συγκριτικό πλεονέκτηµα των διαφόρων οργανισµών, ενώ παράλληλα θα 
σέβεται το ρόλο και τα προνόµια των θεσµικών οργάνων της ΕΕ στην εφαρµογή του 
προϋπολογισµού της ΕΕ και των δανείων της ΕΤΕπ. 

(26) Η ΕΤΕπ πρέπει να ενθαρρυνθεί των αύξηση των δράσεών της εκτός της ΕΕ χωρίς 
προσφυγή στην εγγύηση της ΕΕ προκειµένου να υποστηρίξει τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στις χώρες µε προενταξιακό καθεστώς και στις 
γειτονικές χώρες, καθώς και σε χώρες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης σε άλλες 
περιοχές, αλλά επίσης και σε χώρες χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης, εφόσον η 
ΕΤΕπ έχει τις κατάλληλες εγγυήσεις τρίτων µερών. Η ΕΤΕπ πρέπει να αναπτύξει, 
κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή, µια πολιτική λήψεως αποφάσεων 
κατανοµής των σχεδίων είτε στην εντολή που καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ 
είτε στη χρηµατοδότηση ιδίου κινδύνου της ΕΤΕπ. Η εν λόγω πολιτική θα λαµβάνει 
υπόψη ιδίως την πιστοληπτική ικανότητα των εκάστοτε χωρών και σχεδίων. 
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(27) Η ΕΤΕπ πρέπει να επεκτείνει το εύρος των προσφερόµενων νέων και καινοτόµων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, µεταξύ άλλων και µε την περαιτέρω εστίαση στην 
ανάπτυξη εγγυοδοτικών µέσων. Επιπλέον, η ΕΤΕπ πρέπει να ενθαρρυνθεί τη 
χορήγηση δανείων σε τοπικά νοµίσµατα και την έκδοση οµολόγων στις τοπικές 
αγορές, εφόσον οι χώρες εταίροι πραγµατοποιούν τις απαραίτητες διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις, ιδίως στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς και άλλα µέτρα για τη 
διευκόλυνση της δραστηριότητας της ΕΤΕπ. 

(28) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα πληροί τις απαιτήσεις της εντολής σε 
όλες τις περιφέρειες και υποπεριφέρειες, θα απαιτηθεί η διάθεση επαρκών 
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων για τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 
Αυτό θα περιλαµβάνει κυρίως την επαρκή ικανότητα στήριξης των στόχων 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, αύξησης της εστίασης στην εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών πτυχών των 
δραστηριοτήτων της, καθώς και την ικανότητα αποτελεσµατικής παρακολούθησης 
των σχεδίων κατά την εφαρµογή τους. 

(29) Στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητές της εκτός της ΕΕ, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας απόφασης, η ΕΤΕπ πρέπει να επιδιώκει την περαιτέρω 
βελτίωση του συντονισµού και της συνεργασίας µε ∆ΧΟ και Ε∆ΧΟ κατά περίπτωση, 
συµπεριλαµβανοµένης, όπου ενδείκνυται, της συνεργασίας για τις τοµεακές 
προϋποθέσεις και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης για τις διαδικασίες, της χρήσης κοινής 
συγχρηµατοδότησης και της συµµετοχής σε παγκόσµιες πρωτοβουλίες, όπως οι 
πρωτοβουλίες για την προώθηση του συντονισµού και της αποδοτικότητας της 
βοήθειας. Οι παραπάνω προσπάθειες πρέπει να βασίζονται στην αµοιβαιότητα µεταξύ 
της ΕΤΕπ και άλλων οργανισµών και απαιτούν να καταβληθεί αποτελεσµατικά 
ισοδύναµη προσπάθεια από την ΕΤΕπ και από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. 
Ειδικότερα, οι λεπτοµέρειες για την υλοποίηση της χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ στις 
χώρες της ανατολικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης, στην Κεντρική Ασία και την 
Τουρκία παρατίθενται στα τριµερή µνηµόνια συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

(30) Η υποβολή εκθέσεων και η διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΤΕπ στην Επιτροπή 
πρέπει να ενισχυθεί προκειµένου να επιτραπεί στην Επιτροπή να βελτιώσει την ετήσια 
έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο 
της παρούσας απόφασης. Η έκθεση πρέπει ειδικότερα να αξιολογεί τη συµµόρφωση 
των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ µε την παρούσα απόφαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές, καθώς και να 
περιλαµβάνει τµήµατα όσον αφορά την προστιθέµενη αξία σύµφωνα µε τις πολιτικές 
της ΕΕ και τµήµατα όσον αφορά τη συνεργασία µε την Επιτροπή, άλλους ∆ΧΟ και 
διµερείς χορηγούς, συµπεριλαµβανοµένης της συγχρηµατοδότησης. Όπου είναι 
απαραίτητο, η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει αναφορές σε σηµαντικές αλλαγές στις 
περιστάσεις οι οποίες θα δικαιολογούσαν περαιτέρω τροποποιήσεις στην εντολή πριν 
από το τέλος της περιόδου. 

(31) Η διαχείριση των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ πρέπει να συνεχίσει να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, 
συµπεριλαµβανοµένων κατάλληλων µέτρων ελέγχου και µέτρων που λαµβάνονται για 
την πρόληψη της φοροδιαφυγής, καθώς και µε τους συναφείς κανόνες και τις 
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διαδικασίες που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 
Εγγύηση της ΕΕ 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
εγγύηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ για τις πράξεις που υλοποιούνται εκτός της ΕΕ 
(εγγύηση της ΕΕ). Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως συνολική εγγύηση για µη εισπραχθείσες 
πληρωµές από την ΕΤΕπ, που οφείλονται όµως σε αυτήν, σε σχέση µε δάνεια και εγγυήσεις 
δανείων για επενδυτικά σχέδια της ΕΤΕπ τα οποία είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2. 

2. Επιλέξιµα για την εγγύηση της ΕΕ είναι τα δάνεια και οι εγγυήσεις δανείων της ΕΤΕπ 
για επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε χώρες που διέπονται από την παρούσα 
απόφαση, και τα οποία έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τις διαδικασίες της 
ΕΤΕπ προς στήριξη των σχετικών στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, εφόσον η 
χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί βάσει υπογραφείσας συµφωνίας, η οποία ούτε έχει 
λήξει ούτε έχει ακυρωθεί (χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ). 

3. Η εγγύηση της ΕΕ περιορίζεται στο 65% του συνολικού ποσού των πιστώσεων που 
έχουν εκταµιευθεί και των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, µείον τα επιστραφέντα ποσά, συν όλα τα λοιπά συναφή ποσά. 

4. Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που θα 
υπογραφούν κατά την περίοδο που άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 2007 και λήγει στις 
31 ∆εκεµβρίου 2013. Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ οι οποίες υπογράφηκαν 
στο πλαίσιο της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, για 
την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση 
ζηµιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται για σχέδια εκτός της 
Κοινότητας11, της απόφασης 2008/847/ΕΚ του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2008, 
σχετικά µε την επιλεξιµότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάµει της 
απόφασης 2006/1016/ΕΚ για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζηµιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που 
χορηγούνται για έργα εκτός Κοινότητας12, καθώς και της απόφασης αριθ. 633/2009/ΕΚ, 
εξακολουθούν να επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης. 

5. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δεν έχουν εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση 
νέας εγγύησης της ΕΕ στην ΕΤΕπ για τις χρηµατοδοτικές της δραστηριότητες εκτός ΕΕ βάσει 
πρότασης που υποβάλλεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 13, η περίοδος αυτή 
παρατείνεται αυτόµατα κατά 6 µήνες. 

                                                 
11 ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 95. 
12 ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 13. 
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Άρθρο 2 
Ανώτατα όρια εντολών 

1. Το ανώτατο όριο των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για όλη την 
περίοδο 2007-2013, µείον τα ακυρωθέντα ποσά, δεν υπερβαίνει τα 27.800.000.000 ευρώ, 
κατανεµηµένα σε δύο µέρη: 

α) γενική εντολή ύψους 25.800.000.000 ευρώ 

β) εντολή για την κλιµατική αλλαγή ύψους 2.000.000.000 ευρώ 

2. Η γενική εντολή κατανέµεται σε δεσµευτικά περιφερειακά ανώτατα όρια και 
ενδεικτικά επιµέρους ανώτατα όρια, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι. Εντός των 
περιφερειακών ανώτατων ορίων, η ΕΤΕπ προοδευτικά διασφαλίζει την ισορροπηµένη 
κατανοµή ανά χώρα εντός των περιοχών που διέπονται από τη γενική εντολή. 

3. Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που διέπονται από τη γενική εντολή 
είναι εκείνες που επιδιώκουν τους στόχους οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
απόφασης. 

4. Η εντολή για την κλιµατική αλλαγή καλύπτει χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, εφόσον οι εν λόγω 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στηρίζουν το βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ 
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, µέσω της στήριξης σχεδίων για το µετριασµό 
των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν, τα οποία 
συµβάλλουν στο συνολικό στόχο της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις 
κλιµατικές µεταβολές (UNFCCC), 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. Η εντολή για 
την κλιµατική αλλαγή εκτελείται σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, συνδυάζοντας, όπου 
είναι δυνατό και κατά περίπτωση, τη χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ µε πόρους του 
προϋπολογισµού της ΕΕ. 

5. Ωστόσο, όσον αφορά την εντολή για την κλιµατική αλλαγή, η ΕΤΕπ επιδιώκει τη 
διασφάλιση ισορροπηµένης κατανοµής των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων που 
υπογράφονται σε όλες τις περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας 
απόφασης, µέχρι τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4. 
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι η περιοχή η οποία ορίζεται στο σηµείο Α του 
παραρτήµατος ΙΙ δεν λαµβάνει περισσότερο από το 40% του ποσού που διατίθεται στην εν 
λόγω εντολή, η περιοχή η οποία ορίζεται στο σηµείο Β δεν λαµβάνει περισσότερο από το 
50%, η περιοχή η οποία ορίζεται στο σηµείο Γ δεν λαµβάνει περισσότερο από το 30% και η 
περιοχή η οποία ορίζεται στο σηµείο ∆ δεν λαµβάνει περισσότερο από το 10%. 

Άρθρο 3 
Γενικοί στόχοι εντολής 

1. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
στηρίζουν τους ακόλουθους γενικούς στόχους: 
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α) Μετριασµός των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και προσαρµογή σε αυτήν, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4. 

β) Ανάπτυξη κοινωνικών και οικονοµικών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένων των 
µεταφορών, της ενέργειας, των περιβαλλοντικών υποδοµών και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

γ) Ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τοµέα, και ειδικότερα στήριξη των µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων. 

2. Η περιφερειακή ολοκλήρωση µεταξύ χωρών εταίρων, συµπεριλαµβανοµένης της 
οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ χωρών µε προενταξιακό καθεστώς, γειτονικών χωρών και 
της ΕΕ, αποτελεί βασικό στόχο για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 
των τοµέων που καλύπτονται από την παράγραφο 1. 

3. Η ΕΤΕπ αυξάνει προοδευτικά τη δραστηριότητά της σε κοινωνικούς τοµείς, όπως η 
υγεία και η εκπαίδευση. 

Άρθρο 4 
Καλυπτόµενες χώρες 

1. Ο κατάλογος των επιλέξιµων ή δυνάµει επιλέξιµων χωρών για χρηµατοδότηση από 
την ΕΤΕπ βάσει εγγύησης της ΕΕ παρατίθεται στο παράρτηµα IΙ. 

2. Όσον αφορά τις χώρες οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα ΙI και φέρουν την 
ένδειξη «*» και όσον αφορά άλλες χώρες οι οποίες δεν αναφέρονται στο παράρτηµα ΙI, η 
επιλεξιµότητα για χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει εγγύησης της ΕΕ αποφασίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τη συνήθη 
νοµοθετική διαδικασία. 

3. Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει µόνον τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
πραγµατοποιούνται σε επιλέξιµες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συµφωνία-πλαίσιο µε την 
ΕΤΕπ, µε την οποία καθορίζονται οι νοµικοί όροι βάσει των οποίων πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν οι εν λόγω δραστηριότητες. 

4. Σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας σχετικά µε την πολιτική ή οικονοµική κατάσταση 
σε κάποια συγκεκριµένη χώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να 
αποφασίσουν την αναστολή νέας χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ βάσει εγγύησης της ΕΕ στην εν 
λόγω χώρα, σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

5. Η εγγύηση της ΕΕ δεν καλύπτει τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε 
κάποια συγκεκριµένη χώρα, εφόσον η συµφωνία σχετικά µε τις δραστηριότητες αυτές έχει 
υπογραφεί µετά την προσχώρηση της εν λόγω χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 5 
Συµβολή των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις πολιτικές της ΕΕ 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει, από κοινού µε την ΕΤΕπ, περιφερειακές επιχειρησιακές 
κατευθυντήριες γραµµές για τη χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης. Κατά τη σύνταξη των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 
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ζητούν τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆) για θέµατα 
πολιτικής, κατά περίπτωση. Οι επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές έχουν ως στόχο να 
διασφαλίσουν ότι η χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ στηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ και έχουν ως 
αφετηρία το ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο ορίζεται από την 
Επιτροπή και την ΕΥΕ∆, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, οι επιχειρησιακές κατευθυντήριες 
γραµµές διασφαλίζουν ότι η χρηµατοδότηση της ΕΤΕπ είναι συµπληρωµατική των 
αντίστοιχων πολιτικών, προγραµµάτων και µηχανισµών παροχής βοήθειας της ΕΕ στις 
διάφορες περιοχές, λαµβάνοντας υπόψη τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις 
αποφάσεις και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις κατευθυντήριες γραµµές που έχουν καταρτιστεί. Εντός 
του πλαισίου που καθορίζεται από τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές, η ΕΤΕπ 
καθορίζει αντίστοιχες στρατηγικές χρηµατοδότησης και διασφαλίζει την εφαρµογή τους. 

2. Η συνοχή των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ µε τους στόχους 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ παρακολουθείται σύµφωνα µε το άρθρο 10. 

3. Χρηµατοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ δεν περιλαµβάνεται στην κάλυψη που 
παρέχεται από την εγγύηση της ΕΕ, εφόσον η Επιτροπή διατυπώσει αρνητική γνώµη για τη 
δραστηριότητα αυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 19 του 
καταστατικού της ΕΤΕπ. 

Άρθρο 6 
Αξιολόγηση από την ΕΤΕπ των σχετικών µε την ανάπτυξη πτυχών των σχεδίων 

1. Η ΕΤΕπ επιδεικνύει τη δέουσα εις βάθος επιµέλεια για τις σχετικές µε την ανάπτυξη 
πτυχές των σχεδίων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ. Οι κανόνες και οι διαδικασίες 
της ΕΤΕπ περιλαµβάνουν τις αναγκαίες διατάξεις σχετικά µε την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σχεδίων και των πτυχών που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης στηρίζονται µόνο σχέδια τα οποία είναι βιώσιµα από οικονοµικής, 
χρηµατοδοτικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής σκοπιάς. 

Η 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 σχεδίου. 

2. Εκτός από την εκ των προτέρων αξιολόγηση των σχετικών µε την ανάπτυξη πτυχών, η 
ΕΤΕπ πρέπει κατά την υλοποίηση σχεδίου να ενισχύει την παρακολούθηση, µεταξύ άλλων, 
της αναπτυξιακής επίπτωσης του σχεδίου. 

Άρθρο 7 
Συνεργασία µε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης 

1. Η συνοχή των εξωτερικών δράσεων της ΕΤΕπ µε τους στόχους εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ ενισχύεται, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ των χρηµατοδοτικών 
πράξεων της ΕΤΕπ και των δηµοσιονοµικών πόρων της ΕΕ, ιδίως µέσω του καθορισµού των 
επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραµµών κατά το άρθρο 5, καθώς και µέσω του τακτικού 
και συστηµατικού διαλόγου και της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά: 
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α) στρατηγικά έγγραφα που έχει συντάξει η Επιτροπή ή/και η ΕΥΕ∆, κατά περίπτωση, όπως 
είναι τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιοχή, τα ενδεικτικά προγράµµατα, τα 
σχέδια δράσης και τα προενταξιακά έγγραφα· 

β) τα έγγραφα στρατηγικού σχεδιασµού και τα υπό µελέτη σχέδια της ΕΤΕπ· 

γ) άλλα πολιτικά και επιχειρησιακά θέµατα. 

2. Η συνεργασία πραγµατοποιείται ανά περιφέρεια, λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο της 
ΕΤΕπ καθώς και τις πολιτικές της ΕΕ σε κάθε περιοχή. 

Άρθρο 8 
Συνεργασία µε άλλους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς 

1. Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ διεξάγονται σε αυξανόµενο βαθµό, 
κατά περίπτωση, σε συνεργασία µε άλλους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς ή 
ευρωπαϊκούς διµερείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, για τη µεγιστοποίηση συνεργειών, 
συνεργασίας και αποδοτικότητας και τη διασφάλιση εύλογου καταµερισµού των κινδύνων 
και συνεκτικών όρων επιλεξιµότητας όσον αφορά το σχέδιο και τον τοµέα. 

2. Η συνεργασία κατά την παράγραφο 1 διευκολύνεται µέσω συντονισµού που 
παρέχεται κυρίως στο πλαίσιο µνηµονίων συµφωνίας ή άλλων περιφερειακών πλαισίων 
συνεργασίας της ΕΕ, κατά περίπτωση, µεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και των κυριότερων 
διεθνών χρηµατοδοτικών οργανισµών και ευρωπαϊκών διµερών χρηµατοδοτικών οργανισµών 
που δραστηριοποιούνται στις διάφορες περιοχές. 

Άρθρο 9 
Κάλυψη και όροι της εγγύησης της ΕΕ 

1. Για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που συνάπτονται µε κράτος ή µε 
την εγγύηση κράτους και για άλλες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 
συνάπτονται µε περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή κρατικές ή/και ελεγχόµενες από το κράτος 
δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, εφόσον για αυτές τις άλλες χρηµατοδοτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ υπάρχει κατάλληλη εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου από την ΕΤΕπ η οποία 
λαµβάνει υπόψη την κατάσταση πιστωτικού κινδύνου της εκάστοτε χώρας, η εγγύηση της ΕΕ 
καλύπτει όλες τις πληρωµές που δεν εισπράχθηκαν από την ΕΤΕπ, αλλά που οφείλονται σε 
αυτήν («συνολική εγγύηση»). 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ∆υτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας 
εκπροσωπούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή και το Κοσσυφοπέδιο δυνάµει του 
ψηφίσµατος 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών (1999) εκπροσωπείται 
από την αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο ή από διοίκηση που 
καθορίζεται στις κατά το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης κατευθυντήριες γραµµές. 

3. Για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, πλην όσων αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει όλες τις πληρωµές που δεν εισπράχθηκαν από την 
ΕΤΕπ, αλλά που οφείλονται σε αυτήν, εφόσον η µη είσπραξη προκλήθηκε από την επέλευση 
ενός από τους εξής κινδύνους πολιτικής φύσης («εγγύηση έναντι πολιτικών κινδύνων»): 

α) µη µεταφορά συναλλάγµατος· 
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β) απαλλοτρίωση· 

γ) πόλεµος ή εµφύλια αναταραχή· 

δ) αρνησιδικία σε περίπτωση αθέτησης συµβατικών υποχρεώσεων. 

4. Η ΕΤΕπ αναπτύσσει, κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή, σαφή και διαφανή 
πολιτική κατανοµής για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την πηγή χρηµατοδότησης των 
δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιµες τόσο για κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ, όσο και για 
χρηµατοδότηση ιδίου κινδύνου της ΕΤΕπ. 

Άρθρο 10 
Υποβολή ετήσιας έκθεσης και λογιστική 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγµατοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Η έκθεση περιλαµβάνει αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε επίπεδο έργου, τοµέα, χώρας και περιφέρειας, καθώς και της 
συµβολής των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων 
εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών στόχων της ΕΕ. Η έκθεση περιλαµβάνει ιδίως 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ προς την 
παρούσα απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη τις κατά το άρθρο 5 επιχειρησιακές κατευθυντήριες 
γραµµές, και περιλαµβάνει τµήµατα όσον αφορά την προστιθέµενη αξία για την επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της ΕΕ καθώς και όσον αφορά τη συνεργασία µε την Επιτροπή και 
άλλους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και διµερείς οργανισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένης της συγχρηµατοδότησης. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΕΤΕπ διαβιβάζει στην Επιτροπή ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγµατοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης σε επίπεδο σχεδίου, τοµέα, χώρας και περιφέρειας και 
σχετικά µε την εκπλήρωση των στόχων εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών στόχων 
της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε την Επιτροπή καθώς και µε άλλους 
διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και διµερείς οργανισµούς. 

3. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή στατιστικά, χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 
δεδοµένα για κάθε µία από τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, τα οποία είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων ενηµέρωσης που υπέχει η Επιτροπή ή για την 
ικανοποίηση των αιτηµάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και 
πιστοποιητικό ελέγχου σχετικά µε τα εκκρεµή ποσά των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων 
της ΕΤΕπ. 

4. Για τους σκοπούς της λογιστικής και της ενηµέρωσης της Επιτροπής όσον αφορά τους 
κινδύνους που καλύπτονται από τη συνολική εγγύηση, η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή 
αξιολόγηση των κινδύνων της ΕΤΕπ και πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση των 
χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που αφορούν δανειζόµενους ή εγγυηµένους 
οφειλέτες, πλην των κρατών. 

5. Η ΕΤΕπ επιβαρύνεται µε το κόστος παροχής των πληροφοριών κατά τις 
παραγράφους 2, 3 και 4. 
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Άρθρο 11 
Ανάκτηση πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή 

1. Εάν η Επιτροπή πραγµατοποιήσει πληρωµή στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ, η 
ΕΤΕπ προβαίνει, εξ ονόµατος και για λογαριασµό της Επιτροπής, στην ανάκτηση των 
απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί. 

2. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή συνάπτουν συµφωνία στην οποία καθορίζονται οι 
λεπτοµερείς διατάξεις και οι διαδικασίες που συνδέονται µε την ανάκτηση των απαιτήσεων, 
το αργότερο κατά την ηµεροµηνία σύναψης της συµφωνίας κατά το άρθρο 12. 

Άρθρο 12 
Εγγυητική συµφωνία 

Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή συνάπτουν εγγυητική συµφωνία, όπου καθορίζονται οι λεπτοµερείς 
διατάξεις και οι διαδικασίες που αφορούν την εγγύηση της ΕΕ. 

Άρθρο 13 
Επανεξέταση 

Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση για τη 
θέσπιση εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του επόµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου, κατά 
περίπτωση. 

Άρθρο 14 
Υποβολή τελικής έκθεσης 

Η Επιτροπή υποβάλει, έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, τελική έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 15 
Κατάργηση 

Η απόφαση αριθ. 633/2009/EΚ καταργείται. 

Άρθρο 16 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Α. Χώρες µε προενταξιακό καθεστώς: 8.700.000.000ευρώ· 

Β. Χώρες υπό καθεστώς γειτνίασης και εταιρικής σχέσης: 12.400.000.000ευρώ· 

που αναλύονται στα εξής ενδεικτικά επιµέρους ανώτατα όρια: 

i) Μεσογειακές χώρες: 8.700.000.000ευρώ· 

ii) Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία: 3.700.000.000ευρώ· 

Γ. Ασία και Λατινική Αµερική: 3.800.000.000ευρώ· 

που αναλύονται στα εξής ενδεικτικά επιµέρους ανώτατα όρια : 

i) Λατινική Αµερική: 2.800.000.000ευρώ· 

ii) Ασία (συµπεριλαµβανοµένης της Κεντρικής Ασίας): 1.000.000.000ευρώ· 

∆. ∆ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής: 900.000.000ευρώ· 

Εντός των περιφερειακών ανώτατων ορίων της γενικής εντολής, τα διοικητικά όργανα της 
ΕΤΕπ µπορούν να αποφασίσουν την ανακατανοµή µεταξύ των ενδεικτικών 
υποπεριφερειακών ανώτατων ορίων ποσού ίσου προς το 10% των περιφερειακών ανώτατων 
ορίων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ Ή ∆ΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ 

Α. Χώρες µε προενταξιακό καθεστώς 

1. Υποψήφιες χώρες 

Κροατία, Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. 

2. ∆υνητικά υποψήφιες χώρες 

Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο δυνάµει του 
ψηφίσµατος 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών (1999), Ισλανδία. 

Β. Χώρες υπό καθεστώς γειτνίασης και εταιρικής σχέσης 

1. Μεσογειακές χώρες 

Αλγερία, Αίγυπτος, ∆υτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, 
Μαρόκο, Συρία, Τυνησία. 

2. Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία 

Ανατολική Ευρώπη: ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία, Λευκορωσία· 

Νότιος Καύκασος: Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία· 

Ρωσία. 

Γ. Ασία και Λατινική Αµερική 

1. Λατινική Αµερική 

Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολοµβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα (*), Ισηµερινός, Ελ 
Σαλβαδόρ, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναµάς, Παραγουάη, Περού, 
Ουρουγουάη, Βενεζουέλα. 

2. Ασία 
Ασία (εκτός της Κεντρικής Ασίας): Αφγανιστάν (*), Μπαγκλαντές, Μπουτάν (*), Μπρούνεϊ, 
Καµπότζη, Κίνα (συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διοικητικών περιοχών Χονγκ Κονγκ 
και Μακάο), Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Νότιος Κορέα, Λάος, Μαλαισία, Μαλβίδες, Μογγολία, 
Νεπάλ, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν (*), Ταϊλάνδη, Βιετνάµ, 
Υεµένη. 

Κεντρική Ασία: Καζακστάν, Κιργισία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν. 

∆. Νότια Αφρική: ∆ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής.  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη 
ζηµιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της ΕΕ 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ 

Τοµέας(είς) πολιτικής και σχετική(ές) δραστηριότητα(ες): 

Τοµέας πολιτικής: Οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις 

∆ραστηριότητα ΠΒ∆: Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες και µέσα 

3. ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Κονδύλια προϋπολογισµού (επιχειρησιακά κονδύλια και συναφή κονδύλια 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην κονδύλια B.A) 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους 

01 04 01 06 – «Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα δάνεια της ΕΤΕπ σε 
τρίτες χώρες» 

01 04 01 14 – «Τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων» 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης 

Τα δάνεια και οι εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ µε την κάλυψη 
της εγγύησης της ΕΕ («Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ») µπορούν να 
υπογραφούν από την ΕΤΕπ από το 2007 έως το 2013. Προβλέπεται παράταση έξι 
µηνών εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δεν έχουν εκδώσει, µέχρι 
τα τέλη του 2013, απόφαση για τη χορήγηση νέας εγγύησης της ΕΕ στην ΕΤΕπ για 
τις χρηµατοδοτικές της δραστηριότητες εκτός της ΕΕ. Η συνολική διάρκεια της 
δράσης και της δηµοσιονοµικής της επίπτωσης πρόκειται να καθοριστεί, ωστόσο, 
από τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που θα έχουν 
υπογραφεί. Όπως προβλέπεται στην εγγυητική συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ 
της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, οι εκταµιεύσεις των δραστηριοτήτων που έχουν 
υπογραφεί πρέπει να πραγµατοποιηθούν εντός επτά ετών από τη λήξη της εντολής. 
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3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά 

Γραµµή 
προϋπολογισ

µού 
Είδος δαπάνης Νέα Συνεισφορά 

ΕΖΕΣ 
Συνεισφορές 
υποψηφίων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κής 
προοπτικής 

01 04 01 06 

01 04 01 14 

∆Π13 

∆Π14 
 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

4 

4 

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων 
πληρωµών (ΠΠ) 

• 01 04 01 06 – «Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα δάνεια της ΕΤΕπ σε 
τρίτες χώρες» 

Η εγγραφή στον προϋπολογισµό («π.υ.») που αντικατοπτρίζει την εγγύηση από τον 
προϋπολογισµό για τα δάνεια της ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες θα ενεργοποιηθεί µόνο σε 
περίπτωση πραγµατικής κατάπτωσης της εγγύησης, η οποία δεν θα µπορεί να 
καλύπτεται πλήρως από το Ταµείο Εγγυήσεων. 

• 01 04 01 14 – «Τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων» 

Το Ταµείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις πρέπει να τροφοδοτείται σύµφωνα 
µε τον κανονισµό για το Ταµείο Εγγυήσεων15. Σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό, 
τα δάνεια τροφοδοτούνται µε βάση το εκκρεµές ποσό στο τέλος του έτους. Το ποσό 
τροφοδότησης υπολογίζεται στην αρχή του έτους «ν», ως η διαφορά µεταξύ του 
ποσού-στόχου (9% του εκκρεµούς ποσού) και της αξίας των καθαρών διαθεσίµων 
του Ταµείου στο τέλος του έτους «ν–1». Το εν λόγω ποσό της τροφοδότησης 
εισάγεται στο έτος «ν» στο προσχέδιο προϋπολογισµού του έτους «ν+1» και 
καταβάλλεται πραγµατικά µε µια πράξη στην αρχή του έτους «ν+1» από τη γραµµή 
του προϋπολογισµού 01 04 01 12. 

Ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει τους εκτιµώµενους δηµοσιονοµικούς πόρους που 
απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων µεταξύ 2007 και 2013. 
Τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2007-2010 αντιπροσωπεύουν την πραγµατική 
εκτέλεση του προϋπολογισµού. Οι υπολογισµοί βασίζονται στην προτεινόµενη 
δανειοδοτική εντολή της ΕΤΕπ ύψους 27,8 δισ. ευρώ µεταξύ του 2007 και 2013, εκ 
των οποίων 2 δισ. ευρώ για την προαιρετική εντολή. 

                                                 
13 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
14 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
15 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 480/2009 του Συµβουλίου (ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10). 
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Είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι το Ταµείο Εγγυήσεων καλύπτει επίσης 
µακροοικονοµική υποστήριξη και δάνεια Ευρατόµ, τα οποία δεν εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης απόφασης. Εποµένως, οι δηµοσιονοµικές 
ανάγκες λαµβάνουν υπόψη τις υφιστάµενες πράξεις που έχουν υπογραφεί, καθώς και 
ενδεχόµενες νέες πράξεις στο πλαίσιο αυτών των δύο δραστηριοτήτων. 

• Οι προβλεπόµενες ανάγκες για τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων κατά την 
περίοδο 2012-2013 βασίζονται στον εκτιµώµενο από την ΕΤΕπ όγκο των 
υπογραφών και των εκταµιεύσεων. Είναι σκόπιµο να σηµειωθεί ότι τα εν λόγω 
ετήσια στοιχεία θα ποικίλλουν, ανάλογα µε τον πραγµατικό ρυθµό υπογραφών, 
εκταµιεύσεων και αποπληρωµής των δανείων. Οι προβλέψεις λαµβάνουν υπόψη 
τις επιπτώσεις της «προαιρετικής εντολής» ύψους 2 δισ. ευρώ στην τροφοδότηση 
του Ταµείου Εγγυήσεων. Με βάση το ποσοστό τροφοδότησης ύψους 9%, η 
δηµοσιονοµική επίπτωση της κατανοµής των 2 δισ. ευρώ στην τροφοδότηση του 
Ταµείου θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 180 εκατ. ευρώ για την περίοδο 
2012-2020, εφόσον τα αντίστοιχα δάνεια εκταµιεύονται πλήρως. 

Στο δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό του τοµέα 4, διατέθηκαν πιστώσεις 
1,4 δισ. ευρώ, µε οµοιόµορφο καταµερισµό 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Το συνολικό 
προγραµµατισµένο ποσό των 1,4 δισ. ευρώ θα διατηρηθεί και θα αντιστοιχεί στις 
«ανώτατες δηµοσιονοµικές ανάγκες». Είναι δυνατόν να σηµειωθεί υπέρβαση αυτού 
του αρχικά προβλεφθέντος ετήσιου ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, το 2012 και το 
2013, λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης των όγκων εκταµίευσης, καθώς και 
αρνητικών εξελίξεων, όπως σώρευση αδυναµίας πληρωµών16 και αρνητική 
αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού17, µε σκοπό να αντιµετωπιστούν ακραίες 
καταστάσεις, όπως φαίνεται στις συνολικές «µέγιστες ανάγκες προϋπολογισµού» 
(βλ. κατωτέρω πίνακα). 

Οι δηµοσιονοµικές ανάγκες, οι οποίες υπολογίζονται µε βάση την «κανονική» και 
την κατ’ εξαίρεση τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων, καταγράφονται 
λεπτοµερώς στον κατωτέρω πίνακα (πραγµατικά ποσά για την περίοδο 2007-2011). 

Εκατ. ευρώ 2007 2008 2009 
(**) 

2010 2011 2012 2013 Σύνολο 

∆ηµοσιονοµικά έσοδα 260,9
*** 125.7 0 0 0 0 0 386,6 

∆ηµοσιονοµικές ανάγκες για 
κανονική τροφοδότηση 0 0 92,5 93,8 138,9 326 271 922,2

Πιθανές προσαρµογές στην 
αγοραία αποτίµηση των 

0 0 0 0 0 57 68 125 

                                                 
16 100 εκατ. ευρώ ετησίως προέρχονται από την ενεργοποίηση της εγγύησης σε περίπτωση σοβαρών 

υπερηµεριών (βλ. «µηχανισµό εξοµάλυνσης» στον κανονισµό για το Ταµείο Εγγυήσεων). 
17 Για την εκτίµηση των επιπτώσεων στην τροφοδότηση λόγω πιθανών διακυµάνσεων στην αποτίµηση 

των στοιχείων του ενεργητικού του Ταµείου Εγγυήσεων, έχουν γίνει οι κατωτέρω παραδοχές:  
- διάρκεια χαρτοφυλακίου 3,3 έτη·  
- 1% ετήσια αύξηση επιτοκίων·  
- εξέλιξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταµείου Εγγυήσεων λόγω της εκτιµώµενης «κανονικής 
τροφοδότησης».  
∆εν υπάρχουν επιπτώσεις για το 2007 και το 2008 λόγω της µεταβατικής περιόδου. 
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στοιχείων του ενεργητικού 
του Ταµείου Εγγυήσεων (*) 

∆υνητικός αντίκτυπος 
πιθανών καταβολών 0 0 0 0 0 100 100 200 

Μέγιστες δηµοσιονοµικές 
ανάγκες (**) 0 0 92,5 93,8 138,9 483 439 1.247,2 

* Τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται βάσει του συνολικού ποσού του Ταµείου Εγγυήσεων. 
** Το 2009, επιπλέον ποσό 0,5 εκατ. ευρώ αντλήθηκε από το Ταµείο Εγγυήσεων για την εξωτερική 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της ενδιάµεσης επισκόπησης. 
*** Επιστροφή του πλεονάσµατος του Ταµείου Εγγυήσεων. Το πλεόνασµα των 260,94 εκατ. ευρώ το 
2007 προήλθε από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει εκτίµηση των δηµοσιονοµικών αναγκών για κανονική 
τροφοδότηση του Ταµείου µε το ποσοστό-στόχο 9% για την περίοδο 2011-2013. Σε 
αντίθεση µε τον προηγούµενο πίνακα, δε λαµβάνει υπόψη τις ανώτατες και τις κατ’ 
εξαίρεση δηµοσιονοµικές ανάγκες, όπως οι αδυναµίες πληρωµών που ενδέχεται να 
σηµειωθούν κατά τη διάρκεια του έτους ή οι προσαρµογές της αποτίµησης των 
στοιχείων του ενεργητικού του Ταµείου. Όπου περιλαµβάνονται τέτοια στοιχεία, 
αντιπροσωπεύουν το χειρότερο σενάριο, όσον αφορά τους κινδύνους που 
αντιµετωπίζει ο προϋπολογισµός της ΕΕ. 

Εκατ. ευρώ 

Είδος δαπάνης 
Τµήµα 
αριθ. 

  

2011 

 

2012 

 

2013 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες18 
 

     

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α 138,9 326,0 271,0  

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β 138,9 326,0 271,0  

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς19 
 

 

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. γ     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ     

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ 138,9 326,0 271,0  

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ 138,9 326,0 271,0  

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς20 
 

                                                 
18 ∆απάνες εκτός του κεφαλαίου xx 01 του σχετικού τίτλου xx. 
19 ∆απάνες εντός του άρθρου xx 01 04 του τίτλου xx. 
20 ∆απάνες εντός του κεφαλαίου xx 01 εκτός των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 



 

EL 29   EL 

Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. δ 0,9 0,9 0,9 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών (Μ∆Π) 

8.2.6. ε 0,9 0,9 0,9 

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 
α+γ+
δ+ε 

139,8 326,9 271,9  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 
β+γ+
δ+ε 

139,8 326,9 271,9  

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

∆εν προβλέπεται συγχρηµατοδότηση. 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

Πρόταση συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η ακόλουθη: 

Εάν το Ταµείο Εγγυήσεων υπερβαίνει το ποσό-στόχο, το πλεονάζον ποσό 
καταβάλλεται εκ νέου στο γενικό προϋπολογισµό. 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (ΙΠΑ) (συµπεριλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και 
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλ. λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

Ετήσιες ανάγκες 2010 2011 2012 2013 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 7 7 7 7 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 633/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που θα υπογραφούν µεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2007 και 31ης Οκτωβρίου 
2011. Είναι εποµένως αναγκαίο να υποβληθεί πρόταση για νέα απόφαση, εάν η ΕΕ 
επιθυµεί να συνεχίσει να χορηγεί εγγύηση για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της στήριξης των στόχων της πολιτικής της ΕΕ µέχρι τις 
31 ∆εκεµβρίου 2013. 
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5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ, συνέπεια της πρότασης µε άλλα 
δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατή συνέργεια 

Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ αντιπροσωπεύουν ένα 
ιδιαίτερα αναγνωρίσιµο και αποτελεσµατικό εργαλείο για τη στήριξη της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ. Τα κυριότερα οφέλη της παρέµβασης της ΕΤΕπ στις χώρες αυτές 
είναι µεταξύ άλλων η µετάδοση εµπειρογνωµοσύνης στους αναπτυξιακούς φορείς 
των έργων και η εφαρµογή των προτύπων της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον και τις 
δηµόσιες συµβάσεις στα χρηµατοδοτούµενα σχέδια. Επιπλέον των ανωτέρω οφελών, 
η ΕΤΕπ µετακυλύει εξ ολοκλήρου τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που απορρέουν 
από την εγγύηση της ΕΕ και το ελκυστικό κόστος χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ στους 
τελικούς αποδέκτες, µε τη µορφή ανταγωνιστικών επιτοκίων. 

Η εντολή µε την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ παρέχει την αναγκαία πολιτική και 
χρηµατοδοτική στήριξη της ΕΕ σε χώρες και σχέδια που δεν θα µπορούσαν 
κανονικά να ενταχθούν στις κατευθυντήριες γραµµές και στα κριτήρια της ΕΤΕπ. 

Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα συµπληρώσουν τις δραστηριότητες 
που πραγµατοποιούνται µε βάση τα νέα µέσα εξωτερικής συνδροµής. Προκειµένου 
να αυξηθεί περαιτέρω η στήριξη για τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ σε κάθε 
συγκεκριµένη περιοχή, πρέπει να ενισχυθεί ο δεσµός µεταξύ των προτεραιοτήτων 
της ΕΤΕπ και των πολιτικών της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω ενός ισχυρότερου 
πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής για τον 
ορισµό των περιφερειακών πολιτικών, των στρατηγικών ανά χώρα, καθώς και σε 
επίπεδο σχεδίων. Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ µπορούν επίσης να 
συνδυαστούν επωφελώς µε τους δηµοσιονοµικούς πόρους της ΕΕ, µε τη µορφή 
επιχορηγήσεων, επιχειρηµατικού κεφαλαίου παράλληλα µε τεχνική βοήθεια για την 
προετοιµασία και την υλοποίηση σχεδίων ή την ενίσχυση του νοµικού και 
κανονιστικού πλαισίου. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ 

Κύριος στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί η συνδροµή της ΕΤΕπ στην επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της ΕΕ, µέσω της χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Οι 
στόχοι που επιδιώκονται µέσω των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο της εντολής περιγράφονται λεπτοµερώς στην προτεινόµενη νοµική πράξη. 

Η επίτευξη των στόχων θα µετρηθεί µέσω του όγκου των χρηµατοδοτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ ανά περιοχή και ανά τοµέα, µέσω του όγκου των 
χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται µαζί µε 
άλλους ∆ΧΟ ή/και προγράµµατα της Επιτροπής, καθώς και µέσω άλλων δεικτών 
στο πλαίσιο των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των 
χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Κοινή διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς. 

Συναφείς παρατηρήσεις: 
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Σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις, η πρόταση προβλέπει ότι η ΕΤΕπ 
χρηµατοδοτεί επενδυτικά σχέδια σύµφωνα µε τους δικούς της κανόνες και 
διαδικασίες. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της εγγύησης της ΕΕ. Η 
ΕΤΕπ και η Επιτροπή συνάπτουν συµφωνία στην οποία καθορίζονται οι λεπτοµερείς 
διατάξεις και οι διαδικασίες που αφορούν την εφαρµογή της προτεινόµενης 
απόφασης. 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητές της, που καλύπτονται από 
την εγγύηση της ΕΕ, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για 
την ΕΤΕπ, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεδειγµένων µέτρων ελέγχου και 
παρακολούθησης. Όπως προβλέπεται στο καταστατικό της ΕΤΕπ, η Ελεγκτική 
Επιτροπή της ΕΤΕπ, η οποία επικουρείται από εξωτερικούς ελεγκτές, είναι 
επιφορτισµένη µε τη διασφάλιση της κανονικότητας των πράξεων και των 
λογαριασµών της ΕΤΕπ. Οι λογαριασµοί της ΕΤΕπ εγκρίνονται ετησίως από το 
Συµβούλιο των ∆ιοικητών. 

Παράλληλα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕπ, στο οποίο η Επιτροπή 
εκπροσωπείται µε ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος, εγκρίνει κάθε 
χρηµατοδοτική πράξη της ΕΤΕπ και µεριµνά για τη χρηστή διαχείριση της ΕΤΕπ, 
σύµφωνα µε το καταστατικό της και µε τις γενικές οδηγίες που ορίζονται από το 
Συµβούλιο των ∆ιοικητών. 

Η υφιστάµενη τριµερής συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και της ΕΤΕπ του Οκτωβρίου 2003, που ανανεώθηκε το 2007 για ακόµη µία 
τετραετή περίοδο, θέτει λεπτοµερώς τους κανόνες βάσει των οποίων το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διενεργεί τους ελέγχους του για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ. 

Βάσει του άρθρου 10 της πρότασης, η Επιτροπή υποβάλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εντολής, 
βασιζόµενη στις ετήσιες εκθέσεις που εκπονούνται από την ΕΤΕπ. 

Επιπλέον, η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή στατιστικά, χρηµατοοικονοµικά και 
λογιστικά δεδοµένα για κάθε µία από τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, 
τα οποία απαιτούνται προκειµένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις ενηµέρωσης που υπέχει ή στα αιτήµατα του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και πιστοποιητικό ελέγχου σχετικά µε τα εκκρεµή 
ποσά των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 633/2009/ΕΚ, η Επιτροπή υποβάλει ετήσια ενδιάµεση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, βάσει εξωτερικής αξιολόγησης. Την 
επίβλεψη και διαχείριση της εξωτερικής αξιολόγησης είχε διευθύνουσα επιτροπή, 
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απαρτιζόµενη από «σοφούς» διοριζόµενους από το Συµβούλιο ∆ιοικητών της ΕΤΕπ, έναν 
αντιπρόσωπο της ΕΤΕπ και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Αυτή η εξωτερική αξιολόγηση 
έχει επίσης διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Τα συµπεράσµατα 
της ενδιάµεσης ανασκόπησης αποτελούν τη βάση για τα κύρια χαρακτηριστικά της παρούσας 
πρότασης. 

Επιπλέον, η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2008 (COM(2010) 69) περιλαµβάνει αξιολόγηση της 
ισχύουσας εγγύησης της ΕΕ για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ. Μια 
ακόµη σχετική έκθεση είναι η έκθεση προς την αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
αρχή σχετικά µε τις εγγυήσεις που καλύπτονται από το γενικό προϋπολογισµό – 
Κατάσταση στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (COM(2009) 398) και το συνηµµένο έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2009) 1063). 

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα από 
ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν) 

Τα συµπεράσµατα της έκθεσης αξιολόγησης συνοψίζονται και αναλύονται στην 
έκθεση της Επιτροπής για την ενδιάµεση ανασκόπηση, η οποία συνοδεύει την 
παρούσα πρόταση21. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Η Επιτροπή θα συντάξει τελική έκθεση για την εφαρµογή της εξωτερικής εντολής 
της ΕΤΕπ έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Η ΕΤΕπ φέρει την κύρια ευθύνη για τη λήψη µέτρων πρόληψης της απάτης, ιδίως µέσω της 
εφαρµογής της «πολιτικής της ΕΤΕπ για την πρόληψη και την καταπολέµηση της διαφθοράς, 
της απάτης, της αθέµιτης σύµπραξης, του καταναγκασµού, της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας στις δραστηριότητες 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» που εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2008, στις 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. 

Ο εσωτερικός κανονισµός της ΕΤΕπ περιλαµβάνει, µεταξύ των λεπτοµερών διατάξεων για 
την καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς, την αρµοδιότητα της OLAF να διεξάγει 
εσωτερικές έρευνες. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2004, το Συµβούλιο των ∆ιοικητών της ΕΤΕπ 
ενέκρινε απόφαση «σχετικά µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες των εσωτερικών ερευνών 
στον τοµέα της καταπολέµησης της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας επιζήµιας για τα συµφέροντα των Κοινοτήτων». 

                                                 
21 COM(2010) 173. 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 
Οι δαπάνες βασίζονται σε εκτίµηση των χρηµατοπιστωτικών ροών που προέρχονται από την εκτέλεση της εντολής (όγκος υπογραφών και 
εκταµιεύσεων των δανείων), λαµβανοµένου υπόψη του µηχανισµού εξοµάλυνσης που εφαρµόζεται στην εξαιρετική περίπτωση κατά την 
οποία οι αδυναµίες πληρωµών υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ σε ένα έτος. Είναι δύσκολο να εκτιµηθούν πιθανές αδυναµίες πληρωµών. 
Ωστόσο, οι εξαµηνιαίες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισµό επιτρέπουν να 
λαµβάνονται υπόψη οι µέγιστοι κίνδυνοι που καλύπτονται από τον προϋπολογισµό (βλ. την έκθεση COM(2009)398 και το συνοδευτικό 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2009) 1063). 

(Εκατ. ευρώ) 

2007 2008 2009 (**) 2010 2011 2012 2013 Στόχοι και 
ενέργειες 

Είδος 
υλοποίηση

ς Χρηµατο-
δότηση 
ΕΤΕπ 

Συνο-
λικό 
κόστος 

Χρηµατο-
δότηση 
ΕΤΕπ 

Συνο-
λικό 
κόστος 

Χρηµατο-
δότηση 
ΕΤΕπ 

Συνο-
λικό 
κόστος 

Χρηµατο-
δότηση 
ΕΤΕπ 

Συνο-
λικό 
κόστος 

Χρηµατο-
δότηση 
ΕΤΕπ 

Συνο-
λικό 
κόστο
ς 

Χρηµατο-
δότηση 
ΕΤΕπ 

Συνο-
λικό 
κόστος 

Χρηµατο-
δότηση 
ΕΤΕπ 

Συνο-
λικό 
κόστος 

Ενδεικτικός όγκος 
χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων 
της ΕΤΕπ που έχουν υπογραφεί 

(νέα εντολή) 
Σύνολο = 27,800 εκατ. ευρώ 

1,898  4,045  6,034  4,573  4,409  4,494  2,347  

Εκκρεµή ποσά βάσει 
εκτιµώµενων εκταµιεύσεων και 
αποσβέσεων πράξεων ΕΤΕπ 
(Παλαιές και νέες εντολές) 

11,854  13,609  15,810  18,820  21,989  24,645  26,356  

Εκκρεµή ποσά βάσει 
εκτιµώµενων εκταµιεύσεων και 
αποσβέσεων άλλων πράξεων 

(ΜΧ∆+ Eυρατόµ) * 

573  575  551  1,625  1,996  1,912  1,831  

Σύνολο εκκρεµών ποσών βάσει 
εκτιµώµενων εκταµιεύσεων και 

αποσβέσεων 
12,427  14,184  16,361  20,445  23,985  26,557  28,187  
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Ποσό στόχος @ 9% 1,118  1,277  1,472  1,840  2,159  2,390  2,537  

∆ηµοσιονοµικά έσοδα  0  125,8  0  0  0  0  0 

Κανονικές ανάγκες 
τροφοδότησης 

 0  0  92,46  93,81  138,9  326  271 

Μέγιστες δηµοσιονοµικές 
ανάγκες 

 0  0  92,46  93,81  138,9  483  439 

* Περιλαµβάνει νέα πιθανά δάνεια ΜΧ∆ και Ευρατόµ. 
** Το 2009, επιπλέον ποσό 0,5 εκατ. ευρώ έχει αντληθεί από το Ταµείο Εγγυήσεων για την εξωτερική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ενδιάµεσης επισκόπησης. 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθ. και είδος ανθρώπινων πόρων 

Είδος θέσεων 
απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για την διαχείριση 
της δράσης από διαθέσιµους ή/και 

συµπληρωµατικούς πόρους (αριθ. θέσεων/ΙΠΑ) 

  2010 2011 2012 2013 

A*/AD 4 4 4 4 Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι22 
(XX 01 01) 

 

B*, 
C*/AST 3 3 3 3 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται23 από το 
άρθρο XX 01 02 

 

 

   

Λοιπό προσωπικό24 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ  7 7 7 

 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Τα κυριότερα καθήκοντα που απορρέουν από τη διαχείριση της εγγύησης της ΕΕ 
είναι τα εξής: 

Προετοιµασία των νοµοθετικών προτάσεων και των συµφωνιών εγγυοδοσίας· 

- ∆ιαχείριση της διαδικασίας έγκρισης· 

- Εκτέλεση της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού· 

- Ετήσια έκθεση στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

- ∆ιαχείριση των αναγκών καταβολής πόρων· 

- Παρακολούθηση της διαχείρισης του Ταµείου Εγγυήσεων· 

- Λογιστική· 

- Σχέσεις µε το Ελεγκτικό Συνέδριο. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

                                                 
22 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
23 Του οποίου το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
24 Του οποίου το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

Άνευ αντικειµένου 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

Εκατ. ευρώ 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 2010 2011 2012 2013 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01) 0,854 0,854 0,854 0,854 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί. 
END (=ΑΕΕ), συµβασιούχοι 
υπάλληλοι. κ.λπ.) 

(να αναφερθεί το κονδύλιο 
του προϋπολογισµού)

- - - - 

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0,854 0,854 0,854 0,854 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

Άνευ αντικειµένου 




