
 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εκπόνηση του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηµατοδότηση 
της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης) 

{SEC(2011) 1459 τελικό} 
{SEC(2011) 1460 τελικό}  
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Η παρούσα ανακοίνωση και το παράρτηµά της ανήκουν σε µια δέσµη προτάσεων της 
Επιτροπής όσον αφορά την εξωτερική δράση της ΕΕ εντός του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 
Πλαισίου (Π∆Π) για την περίοδο 2014-2020. 

Προβλέπεται ότι η Κροατία θα έχει προσχωρήσει στην ΕΕ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014 και 
ότι θα συνεισφέρει στο 11ο ΕΤΑ. Εάν χρειαστεί, το κείµενο της προτεινόµενης εσωτερικής 
συµφωνίας θα τροποποιηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα της 1.7 και 8.4. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί προνοµιακές σχέσεις µε την οµάδα των αναπτυσσόµενων 
χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στο πλαίσιο της Συµφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ1. 25 Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) µε συνταγµατικούς 
δεσµούς µε κράτη µέλη είναι συνδεδεµένες µε την ΕΕ βάσει ενός καθεστώτος που διέπεται 
από τις διατάξεις του Μέρους IV της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) και τους 
λεπτοµερείς κανόνες και διαδικασίες που καθορίζονται στην απόφαση για τη σύνδεση 
Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών («Overseas association» - «απόφαση υπερπόντιας 
σύνδεσης») της 27ης Νοεµβρίου 20012.  

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) είναι το κύριο µέσο για την παροχή της βοήθειας 
της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία στο πλαίσιο της συµφωνίας του Κοτονού µε τα 
κράτη ΑΚΕ, καθώς και για τη χρηµατοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ µε τις Υπερπόντιες 
Χώρες και Εδάφη στο πλαίσιο της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης. Το ΕΤΑ 
χρηµατοδοτείται εκτός του προϋπολογισµού της ΕΕ από τα κράτη µέλη µε βάση την ειδική 
κλίµακα συνεισφοράς. Κάθε ΕΤΑ συνάπτεται για µια πολυετή περίοδο. Η εσωτερική 
συµφωνία του 10ου ΕΤΑ3, για τον καθορισµό των πόρων του 10ου ΕΤΑ και τον καταµερισµό 
τους σε ευρείες υπο-κατηγορίες, καλύπτει την περίοδο 2008-2013, και περιλαµβάνει 
διατάξεις για την εφαρµογή και τη δηµοσιονοµική παρακολούθησή του.  

Στην ανακοίνωσή της «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020»4, η Επιτροπή υπογράµµισε 
ότι δεν είναι σκόπιµο επί του παρόντος να προταθεί η ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό 
της ΕΕ («εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό»). Η ενσωµάτωση της αναπτυξιακής 
συνεργασίας της ΕΕ µε τα κράτη ΑΚΕ στον προϋπολογισµό της ΕΕ προβλέπεται για το 2020 
στο τέλος του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 2014-2020 που θα συµπέσει µε το έτος 
λήξης ισχύος της συµφωνίας του Κοτονού.  

Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει τα βασικά στοιχεία που θα µπορούσαν να 
συµπεριληφθούν στην εσωτερική συµφωνία για το 11ο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης, για 
την περίοδο 2014-2020. Το περιεχόµενο και η διατύπωση της εσωτερικής συµφωνίας θα 
αποφασισθούν από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών µελών της ΕΕ. 

                                                 
1 ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3. Συµφωνία όπως τροποποιήθηκε µε τις συµφωνίες που υπεγράφησαν 

στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4) και στο Ουαγκαντούγκου 
στις 22 Ιουνίου 2010 (ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ.3) 

2 ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2007/249/ΕΚ (ΕΕ L 
109 της 26.4.2007, σ. 33). 

3 Η εσωτερική συµφωνία του 10ου ΕΤΑ (ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32) υπεγράφη τον Ιούλιο του 2006 
από τους αντιπροσώπους των κρατών µελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου. Ο 
κανονισµός εφαρµογής του 10ου ΕΤΑ (Κανονισµός 617/2007 του Συµβουλίου) και ο δηµοσιονοµικός 
κανονισµός του 10ου ΕΤΑ (Κανονισµός 215/2008 του Συµβουλίου) εκδόθηκαν αντίστοιχα τον Μάιο 
2007 και τον Φεβρουάριο 2008. Το 10ο ΕΤΑ ετέθη σε ισχύ την 1.7.2008 µε την έναρξη ισχύος της 1ης 
αναθεώρησης της συµφωνίας του Κοτονού.  

4 COM(2011)500. 
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Την έγκριση αυτής της εσωτερικής συµφωνίας θα ακολουθήσει η έκδοση από το Συµβούλιο 
ενός εκτελεστικού κανονισµού και ενός δηµοσιονοµικού κανονισµού για το 11ο ΕΤΑ. 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ 

Οι κύριοι στόχοι πολιτικής της εξωτερικής δράσης της ΕΕ περιγράφονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας (άρθρο 21 της ΣΕΕ). Επίσης, ο κύριος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της 
ΕΕ (άρθρο 208 ΣΛΕΕ) είναι η µείωση και, µακροπρόθεσµα, η εξάλειψη της φτώχειας. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο η ΕΕ πρέπει να συµµορφωθεί µε τις δεσµεύσεις της και να λάβει υπόψη τους 
στόχους που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και άλλων διεθνών 
οργανισµών.  

Το πολιτικό πλαίσιο περιλαµβάνει την «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη», µια κοινή δήλωση για 
την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε στις 22 ∆εκεµβρίου 2005 
από το Συµβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών µελών, οι οποίοι 
συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής5, 
καθώς και την ανακοίνωση «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: 
ένα θεµατολόγιο για αλλαγή» που εξέδωσε η Επιτροπή στις 13 Οκτωβρίου 20116, η οποία 
προβλέπει ένα επικαιροποιηµένο πολιτικό πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ 
γενικά, καθώς και κάθε µελλοντική ανακοίνωση που θα καθορίζει τις βασικές 
κατευθυντήριες γραµµές και τις αρχές για την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Το 
πολιτικό πλαίσιο περιλαµβάνει επίσης τις προτεραιότητες των τοµεακών πολιτικών και των 
στρατηγικών της Ένωσης µε εξωτερική διάσταση και την ένταξη διατοµεακών πολιτικών, 
όπως η δράση για το κλίµα. 

Όσον αφορά τη συνεργασία µε τα κράτη ΑΚΕ, αυτό το νοµικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ 
συµπληρώνεται από τη συµφωνία του Κοτονού που έχει συναφθεί µεταξύ των µελών της 
οµάδας των κρατών ΑΚΕ, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, 
αφετέρου, για εικοσαετή περίοδο από τον Μάρτιο 2000 έως τον Φεβρουάριο 2020, ετέθη δε 
σε ισχύ τον Απρίλιο 2003. Σκοπός της ήταν να καθιερώσει µια σφαιρική εταιρική σχέση, µε 
βάση τρεις συµπληρωµατικούς πυλώνες: αναπτυξιακή συνεργασία, οικονοµική και εµπορική 
συνεργασία και πολιτική διάσταση. Η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ επικεντρώνεται στον στόχο 
του περιορισµού και, τελικά, της εξάλειψης της φτώχειας, είναι δε σύµφωνη προς τους 
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθµιαίας ένταξης των κρατών ΑΚΕ στην 
παγκόσµια οικονοµία (άρθρο 1 της συµφωνίας του Κοτονού).  

Η συµφωνία του Κοτονού περιλαµβάνει µια ρήτρα αναθεώρησης η οποία προβλέπει ότι η 
συµφωνία αναπροσαρµόζεται κάθε πέντε έτη. Η δεύτερη τέτοια αναθεώρηση εγκρίθηκε τον 
Ιούνιο του 2010 από το Συµβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και εφαρµόζεται από τον 
Νοέµβριο του 2010 εφαρµόστηκε σε προσωρινή βάση. Το Συµβούλιο θα αποφασίσει σχετικά 
µε τη σύναψη της αναθεωρηµένης συµφωνίας αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Σύνδεση ΥΧΕ/ΕΕ 

                                                 
5 ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1. 
6 COM(2011) 637. 
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Η σύνδεση ΥΧΕ/ΕΕ στηρίζεται σε πολλές νοµικές βάσεις. Στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, 
βασίζεται στο Μέρος IV της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Σκοπός της 
σύνδεσης είναι η προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ΥΧΕ 
(Υπερποντίων Χωρών και Εδαφών) και της δηµιουργίας στενών οικονοµικών σχέσεων 
µεταξύ αυτών και της ΕΕ στο σύνολό της (άρθρο 198 της ΣΛΕΕ). Οι λεπτοµερείς κανόνες 
και διαδικασίες έχουν καθοριστεί σε διαδοχικές αποφάσεις του Συµβουλίου, τελευταία εκ των 
οποίων είναι η απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου. Η απόφαση εφαρµόζεται σε όλες τις 
ΥΧΕ που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της Συνθήκης, εκτός των Βερµούδων, και 
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΑ. Η απόφαση αυτή λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, και η 
Επιτροπή προετοιµάζει πρόταση για νέα απόφαση του Συµβουλίου η οποία θα τεθεί σε ισχύ 
από 1ης Ιανουαρίου 2014, και η οποία θα αποτελέσει το πολιτικό και νοµικό πλαίσιο για την 
εφαρµογή του 11ου ΕΤΑ σε ό,τι αφορά τις ΥΧΕ.  

2 ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 10Ο ΕΤΑ 

∆εν προτείνονται σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε τη διάρθρωση του 10ου ΕΤΑ. Οι κύριοι 
προτεινόµενοι τοµείς αλλαγής είναι οι ακόλουθοι:  

2.1 Συνεισφορές κρατών µελών 

Όπως αναγγέλλεται στην ανακοίνωση «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020», προτείνεται 
να εναρµονιστούν περαιτέρω οι κλίµακες συνεισφορών των κρατών µελών στο πλαίσιο του 
ΕΤΑ µε την κλίµακα που χρησιµοποιείται για τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Η προτεινόµενη 
κλίµακα στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) προσεγγίζει, ως εκ τούτου, περισσότερο την 
κλίµακα συνεισφορών στον προϋπολογισµό σε σύγκριση µε εκείνη που επικρατούσε κατά 
τον καθορισµό του 10ου ΕΤΑ. 

2.2 Χρηµατοδοτικά κονδύλια  

Οι συνολικοί όγκοι που προτείνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) για το 11ο ΕΤΑ 
για τη συνεργασία µε τις χώρες ΑΚΕ και τις ΥΧΕ αναφέρονται στην ανακοίνωση 
«Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» σε τιµές του 2011. Στο προτεινόµενο σχέδιο 
εσωτερικής συµφωνίας που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, τα χρηµατοδοτικά 
κονδύλια του ΕΤΑ εκφράζονται σε τρέχουσες τιµές για να αντανακλάται ακριβέστερα ο 
πληθωρισµός καθ’ όλη την περίοδο που καλύπτει το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο.  

Για τις δαπάνες στήριξης, η αιτούµενη χρηµατοδότηση αντιστοιχεί στο 5% των πιστώσεων 
του ΕΤΑ που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή. Τούτο αντανακλά τη βούληση της Επιτροπής να 
λάβει περισσότερο υπόψη τις πραγµατικές δαπάνες στήριξης που πρόκειται να διατεθούν για 
τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΤΑ, συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου 
κόστους που προκύπτει από την ανάθεση της διαχείρισης της ενίσχυσης και από την αύξηση 
των ελέγχων. 

Όσον αφορά τη συνεργασία µεταξύ των κρατών ΑΚΕ και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, το 
άρθρο 2 παράγραφος β) προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο µερίδιο από τους πόρους ΑΚΕ µε 
εκείνο του 10ου ΕΤΑ. Αυτό το κονδύλιο θα χρησιµοποιηθεί εν µέρει για τη χρηµατοδότηση 
του νέου καθεστώτος απορρόφησης κλυδωνισµών το οποίο προβλέπεται από τη δεύτερη 
αναθεώρηση της συµφωνίας του Κοτονού (βλ. κατωτέρω).  
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Μετά από διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 
ανάγκη ανασύστασης της επενδυτικής διευκόλυνσης, δεδοµένου ότι υπάρχουν ήδη αρκετοί 
χρηµατοδοτικοί πόροι διαθέσιµοι χάρη στις επανεισροές από τις χορηγήσεις του 9ου και 10ου 
ΕΤΑ, λόγω του ανανεώσιµου χαρακτήρα αυτής της διευκόλυνσης. Εντούτοις, αυτό δεν 
αφορά τις επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση επιδοτήσεων επιτοκίου και τη σχετική µε τα 
έργα τεχνική βοήθεια, για την οποία προτείνεται ενισχυµένη χορήγηση (σε σύγκριση µε το 
10ο ΕΤΑ) στο άρθρο 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 για να αντιµετωπιστεί το 
ανεπαρκές επίπεδο της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ, να αυξηθεί η κλίµακα 
των σηµερινών δραστηριοτήτων και να επιτραπούν πιθανοί άλλοι τύποι µηχανισµών µεικτής 
χρηµατοδότησης. 

2.3 Περιφερειακά κονδύλια Β και καθεστώς απορρόφησης κλυδωνισµών 

Η δεύτερη αναθεώρηση της συµφωνίας του Κοτονού προβλέπει τη σύσταση περιφερειακών 
κονδυλίων Β για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών µε περιφερειακή διάσταση (άρθρο 9 
παράγραφος 2 του παραρτήµατος IV της αναθεωρηµένης συµφωνίας του Κοτονού). 
Προβλέπει επίσης τη δηµιουργία καθεστώτων απορρόφησης µελλοντικών κλυδωνισµών που 
θα αντικαταστήσουν τον τρέχοντα µηχανισµό Flex και άλλα ad hoc καθεστώτα απορρόφησης 
κλυδωνισµών. Αυτά τα νέα καθεστώτα πρέπει να στηρίζονται στην πείρα που αποκτήθηκε 
από τον µηχανισµό V-Flex και τη ∆ιευκόλυνση για τα Τρόφιµα (άρθρα 60 και 68 της 
αναθεωρηµένης συµφωνίας του Κοτονού) και να εστιάζονται σε εξωγενείς κλυδωνισµούς µε 
διακρατική διάσταση. Το άρθρο 2 στοιχείο γ) προτείνει, εποµένως, να συµπεριληφθούν αυτές 
οι αλλαγές στην εσωτερική συµφωνία για το 11ο ΕΤΑ. 

2.4 Επιτροπή ΕΤΑ 

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 περιλαµβάνεται επίσης ένα προτεινόµενο σύστηµα για τη 
στάθµιση των ψήφων στην επιτροπή του 11ου ΕΤΑ, µε βάση την προτεινόµενη κλίµακα 
συνεισφοράς. 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν το επισυναπτόµενο 
σχέδιο εσωτερικής συµφωνίας που θα διέπει την εφαρµογή της βοήθειας της ΕΕ για τα κράτη 
ΑΚΕ και τις ΥΧΕ για την περίοδο 2014-2020. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 

µεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της 

βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου για 
την περίοδο 2014 έως 2020 δυνάµει της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς 
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για 
τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου µέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή, 

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας κρατών της Αφρικής, 
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 
κρατών µελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 20007 
(εφεξής «Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ»), προβλέπει τον καθορισµό 
χρηµατοδοτικών πρωτοκόλλων για κάθε πενταετή περίοδο. 

(2) Στις 17 Ιουλίου 2006, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών µελών που 
συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, ενέκριναν την εσωτερική συµφωνία για τη 
χρηµατοδότηση της κοινοτικής βοήθειας στο πλαίσιο του Πολυετούς 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου για την περίοδο 2008 έως 2013 βάσει της Συµφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για την κατανοµή της χρηµατοδοτικής 
βοήθειας για τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις 
του τέταρτου µέρους της συνθήκης ΕΚ8. 

(3) Η απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2001, για τη σύνδεση 
των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα9 (εφεξής 
«απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης»), όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 
2007/249/EΚ (ΕΕ L 109 της 26.4.2007, σ. 33) εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2013. Πριν από την ηµεροµηνία αυτή πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση.  

                                                 
7 ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3. Συµφωνία όπως τροποποιήθηκε µε τη συµφωνία που υπεγράφη στο 

Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4) και µε τη συµφωνία που 
υπεγράφη στο Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010 (ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3). 

8 ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32. 
9 ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1. 
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(4) Προκειµένου να εφαρµοστούν η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και η συµφωνία 
υπερπόντιας σύνδεσης, πρέπει να συσταθεί ένα 11ο ΕΤΑ και να καθοριστεί µία 
διαδικασία που θα προβλέπει τον τρόπο κατανοµής των κεφαλαίων και των 
συνεισφορών των κρατών µελών στα ταµεία αυτά. 

(5) Η Ένωση και τα κράτη µέλη της, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παραρτήµατος Ιβ 
της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, από κοινού µε τα κράτη ΑΚΕ, προέβησαν 
σε αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, για να εκτιµηθεί ο βαθµός υλοποίησης των 
δεσµεύσεων και εκταµιεύσεων.  

(6) Πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες διαχείρισης της χρηµατοδοτικής συνεργασίας. 

(7) Θα πρέπει να συσταθεί, στο πλαίσιο της Επιτροπής, µια επιτροπή αντιπροσώπων των 
κρατών µελών (εφεξής «επιτροπή ΕΤΑ») και µια παρόµοια επιτροπή στο πλαίσιο 
της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ πρέπει να εναρµονίσουν τις ενέργειές τους για την 
εφαρµογή της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και των αντίστοιχων διατάξεων της 
απόφασης σύνδεσης. 

(8) Η πολιτική της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία διέπεται από τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών στις 8 Σεπτεµβρίου 2000, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 
τροποποιήσεων.  

(9) Το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών µελών, οι οποίοι 
συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, εξέδωσαν το επιχειρησιακό πλαίσιο ως προς την 
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας10, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τις συµφωνίες της 
∆ιακήρυξης του Παρισιού για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας (2005), τον κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ για τη συµπληρωµατικότητα και τον καταµερισµό της εργασίας 
στην αναπτυξιακή πολιτική (2007) και τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για 
Πρόγραµµα ∆ράσης της Άκρα (2008). Το Συµβούλιο εξέδωσε επίσης, το 2011, κοινή 
θέση της ΕΕ για το φόρουµ υψηλού επιπέδου IV του Busan, Νότια Κορέα, για την 
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, και η ΕΕ και τα κράτη µέλη της συµφώνησαν για το 
τελικό έγγραφο του Busan. 

(10) Πρέπει να υπενθυµιστούν οι στόχοι της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) που 
αναφέρονται στα προαναφερόµενα συµπεράσµατα. Κατά την αναφορά των δαπανών 
του ΕΤΑ προς τα κράτη µέλη και την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, 
η Επιτροπή πρέπει να κάνει διάκριση µεταξύ δραστηριοτήτων ΕΑΒ και µη ΕΑΒ. 

(11) Στις 22 ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των 
κρατών µελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, υιοθέτησαν κοινή δήλωση για αναπτυξιακή 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη»11.  

(12) Στις 13 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Αύξηση του 
αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα θεµατολόγιο για αλλαγή»12. 

                                                 
10 Έγγραφο 18239/10 του Συµβουλίου, της 11ης Ιανουαρίου 2011. 
11 ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1. 
12 COM(2011) 637. 
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(13) Στις 22 ∆εκεµβρίου 2009, το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των 
κρατών µελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, ενέκριναν τα 
συµπεράσµατα για τις σχέσεις της ΕΕ µε τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ). 

(14) Η οργάνωση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης 
περιγράφονται στην απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συµβουλίου. 

(15) Για να διευκολυνθεί η ένταξη της συνεργασίας µε τα κράτη ΑΚΕ στον γενικό 
προϋπολογισµό της ΕΕ στο µέλλον και να αποτραπεί κάθε διακοπή της 
χρηµατοδότησης από τον Μάρτιο έως τον ∆εκέµβριο του 2020, είναι σκόπιµο να 
καθοριστεί η περίοδος εφαρµογής του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου του ΕΤΑ 
για την ίδια περίοδο µε εκείνη που αφορούσε τον γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ για το 
2014-2020. Είναι εποµένως προτιµότερο να τηρηθεί η ηµεροµηνία της 31ης 
∆εκεµβρίου 2020 ως η τελική ηµεροµηνία για δεσµεύσεις κεφαλαίων του ΕΤΑ, αντί 
της 28ης Φεβρουαρίου 2020 που είναι η τελική ηµεροµηνία εφαρµογής της συµφωνίας 
του Κοτονού. 

(16) Για να ενισχυθεί η κοινωνικο-οικονοµική συνεργασία µεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, καθώς και των Υπερπόντιων 
Χωρών και Εδαφών, στην Καραϊβική, τη ∆υτική Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό, το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί 
εδαφικής συνεργασίας περιλαµβάνουν την ενίσχυση των χορηγήσεων 2014-2020 για 
τη συνεργασία µεταξύ αυτών των περιοχών και των εταίρων εκτός της Ένωσης, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 1 

Πόροι του 11ου ΕΤΑ 

1. Τα κράτη µέλη ιδρύουν Ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης, στο εξής «το 11ο 
ΕΤΑ». 

2. Οι πόροι του 11ου ΕΤΑ συνίστανται στα εξής: 

α) Ποσό ύψους 34 275,6 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο 
συνεισφέρουν τα κράτη µέλη ως ακολούθως: 

  Κλίµακα 
συνεισφοράς 

 

Συνεισφορές 
σε εκατοµ. ευρώ 

Βέλγιο  3,23% 1 108,55

Βουλγαρία  0,22% 75,38

Τσεχική ∆ηµοκρατία  0,83% 284,58

∆ανία  1,97% 674,70

Γερµανία  20,54% 7 041,44

Εσθονία  0,08% 28,82

Ιρλανδία  0,95% 324,16

Ελλάδα  1,57% 539,79

Ισπανία  8,06% 2 762,43

Γαλλία  17,83% 6 110,88

Ιταλία  12,62% 4 324,33

Κύπρος  0,12% 39,74

Λετονία  0,11% 37,52

Λιθουανία  0,18% 61,42

Λουξεµβούργο  0,26% 90,00

Ουγγαρία  0,69% 237,42
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Μάλτα  0,04% 13,44

Κάτω Χώρες  4,85% 1 662,01

Αυστρία  2,36% 810,04

Πολωνία  2,17% 743,24

Πορτογαλία  1,20% 410,17

Ρουµανία  0,72% 247,40

Σλοβενία  0,23% 80,05

Σλοβακική 
∆ηµοκρατία  

0,38% 131,85

Φινλανδία  1,51% 516,47

Σουηδία  2,94% 1 006,82

Ηνωµένο Βασίλειο  14,33% 4 912,95

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 34 275,6

Το ποσό των 34 275,6 εκατ. ευρώ θα είναι διαθέσιµο από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου. Από το ποσό αυτό: 

i) 32 218,4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την οµάδα των κρατών ΑΚΕ, 

ii) 343,4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις ΥΧΕ, 

iii) 1713,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην Επιτροπή για τις δαπάνες στήριξης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού και της 
υλοποίησης του ΕΤΑ. 

β) Τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι και Ιβ της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης 
ΑΚΕ-ΕΕ και στο παράρτηµα ΙΙ Α και Αα της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης και 
τα οποία διετέθησαν από το 9ο και 10ο ΕΤΑ για τη χρηµατοδότηση των πόρων της 
επενδυτικής διευκόλυνσης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και στο 
παράρτηµα ΙΙ Γ της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης (εφεξής «η επενδυτική 
διευκόλυνση») δεν επηρεάζονται από την απόφαση 2005/446/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2007/792/ΕΚ και την παράγραφο 5 του 
παραρτήµατος Ιβ της συµφωνίας του Κοτονού που ορίζει τις ηµεροµηνίες πέραν των 
οποίων τα κεφάλαια του 9ου και του 10ου ΕΤΑ δεν µπορούν πλέον να δεσµευθούν. 
Τα κεφάλαια αυτά θα µεταφερθούν στο 11ο ΕΤΑ και η διαχείρισή τους θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις εφαρµογής του 11ου ΕΤΑ από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία θα τεθεί σε ισχύ το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-
2020 βάσει της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος των αποφάσεων του Συµβουλίου για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση 
των ΥΧΕ κατά την περίοδο 2014-2020, αντίστοιχα. 
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3. Μετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, εάν η 
ηµεροµηνία αυτή είναι µεταγενέστερη, τα υπόλοιπα από το 10ο ΕΤΑ ή από 
προηγούµενα ΕΤΑ δεν θα µπορούν πλέον να δεσµευθούν, µε εξαίρεση τα υπόλοιπα 
και τους πόρους που θα αποδεσµευθούν µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και 
που προκύπτουν από το σύστηµα που εγγυάται τη σταθερότητα των εσόδων από τις 
εξαγωγές πρωτογενών γεωργικών προϊόντων (Stabex) βάσει των ΕΤΑ πριν από το 
9ο ΕΤΑ και των κεφαλαίων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).  

4. Τα κεφάλαια που αποδεσµεύονται από έργα βάσει του 10ου ΕΤΑ ή προηγούµενων 
ΕΤΑ µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 δεν θα δεσµευθούν πλέον, εκτός εάν το 
Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά µε οµοφωνία, κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής, µε εξαίρεση τα κεφάλαια που θα αποδεσµευθούν µετά από αυτήν την 
ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος και που προκύπτουν από τα συστήµατα που εγγυώνται 
τη σταθερότητα των εσόδων από τις εξαγωγές πρωτογενών γεωργικών προϊόντων 
(Stabex) στο πλαίσιο των ΕΤΑ πριν από το 9ο ΕΤΑ, τα οποία θα µεταφερθούν 
αυτοµάτως στα αντίστοιχα εθνικά ενδεικτικά προγράµµατα που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο α) σηµείο i) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και τα κεφάλαια για 
τη χρηµατοδότηση των πόρων της επενδυτικής διευκόλυνσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου. 

5. Το συνολικό ποσό των πόρων του 11ου ΕΤΑ καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020. Οι πόροι του 11ου ΕΤΑ, και στην 
περίπτωση της επενδυτικής διευκόλυνσης οι πόροι που απορρέουν από επανεισροές, 
δεν θα µπορούν πλέον να δεσµευθούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2020, εκτός εάν το 
Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά µε οµοφωνία µετά από πρόταση της Επιτροπής. 
Ωστόσο, τα κεφάλαια που έχουν καταβάλει τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του 9ου και 
10ου ΕΤΑ για τη χρηµατοδότηση της επενδυτικής διευκόλυνσης παραµένουν 
διαθέσιµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2020 προς εκταµίευση. 

6. Τα έσοδα που προέρχονται από τόκους επί πράξεων χρηµατοδοτούµενων στο 
πλαίσιο δεσµεύσεων που είχαν αναληφθεί βάσει προηγούµενων ΕΤΑ και από τα 
κεφάλαια του 11ου ΕΤΑ που διαχειρίζεται η Επιτροπή, πιστώνονται σε έναν ή 
περισσότερους τραπεζικούς λογαριασµούς που ανοίγονται στο όνοµα της Επιτροπής, 
και θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6. Η χρήση των 
εσόδων που προέρχονται από τόκους των κεφαλαίων του 11ου ΕΤΑ που 
διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, θα καθορισθεί στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. 

7. Στην περίπτωση προσχώρησης νέου κράτους στην ΕΕ, τα ποσά και η κλίµακα των 
συνεισφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), τροποποιούνται µε 
οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου βάσει προτάσεως της Επιτροπής. 

8. Οι δηµοσιονοµικοί πόροι µπορούν να αναπροσαρµόζονται, µε οµόφωνη απόφαση του 
Συµβουλίου, ιδίως για να ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 62, παράγραφος 2 της 
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. 

9. Κάθε κράτος µέλος µπορεί, µε την επιφύλαξη των κανόνων και διαδικασιών για τη 
λήψη αποφάσεων που ορίζονται στο άρθρο 8, να παράσχει στην Επιτροπή ή στην 
ΕΤΕπ εθελοντικές συνεισφορές για την υποστήριξη των στόχων της Συµφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να συγχρηµατοδοτήσουν 
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σχέδια ή προγράµµατα, π.χ. στο πλαίσιο ειδικών πρωτοβουλιών υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής ή της ΕΤΕπ. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση της οικειοποίησης των 
πρωτοβουλιών αυτών από τις χώρες ΑΚΕ σε εθνικό επίπεδο. 

Ο εκτελεστικός και ο δηµοσιονοµικός κανονισµός του άρθρου 10 περιλαµβάνουν τις 
αναγκαίες διατάξεις για τη συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΑ και για τις 
δραστηριότητες συγχρηµατοδότησης που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη. Τα κράτη 
µέλη ενηµερώνουν το Συµβούλιο πριν από τις εθελοντικές συνεισφορές τους. 

10. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της, από κοινού µε τα κράτη ΑΚΕ, µπορούν, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 7 του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου του παραρτήµατος Ιγ της 
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, να αποφασίσουν τη διεξαγωγή αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων, εκτιµώντας τον βαθµό υλοποίησης των αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των εκταµιεύσεων, καθώς και των αποτελεσµάτων και του 
αντικτύπου της παρεχόµενης βοήθειας. Η αξιολόγηση αυτή αναλαµβάνεται κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής. 

Άρθρο 2 

Πόροι που διατίθενται για τα κράτη ΑΚΕ 

Το ποσό των 32 218,4 εκατ. ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σηµείο i), κατανέµεται µεταξύ των µέσων συνεργασίας ως εξής: 

α) Ποσό 27 658,2 εκατ. ευρώ διατίθεται για τη χρηµατοδότηση εθνικών και 
περιφερειακών ενδεικτικών προγραµµάτων. Το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί για να 
χρηµατοδοτηθούν· 

i) τα εθνικά ενδεικτικά προγράµµατα των κρατών ΑΚΕ σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως 
5 του παραρτήµατος IV της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ· 

ii) τα περιφερειακά ενδεικτικά προγράµµατα για την ενίσχυση της περιφερειακής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ σύµφωνα µε τα 
άρθρα 6 έως 11 του παραρτήµατος IV της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. 

β) Ποσό 3 960,2 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση της συνεργασίας µεταξύ κρατών 
ΑΚΕ και της διαπεριφερειακής συνεργασίας στην οποία συµµετέχουν πολλά ή όλα 
τα κράτη ΑΚΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 12 έως 14 του παραρτήµατος IV της 
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. Αυτό το κονδύλιο θα περιλαµβάνει 
διαρθρωτική στήριξη στο CDE (Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων) και στο CTA 
(Kέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης), που αναφέρονται στο παράρτηµα III της 
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και υπόκεινται σε εποπτεία σύµφωνα µε τους 
κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα, και στην Κοινή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του άρθρου 17 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-
ΕΕ. Το ποσό αυτό καλύπτει επίσης την ενίσχυση των επιχειρησιακών δαπανών της 
γραµµατείας ΑΚΕ που ορίζεται στα σηµεία 1 και 2 του πρωτοκόλλου 1 το οποίο 
προσαρτάται στη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. 

γ) Μέρος των πόρων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) ανωτέρω µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών και τον µετριασµό των 
αρνητικών βραχυπρόθεσµων επιπτώσεων εξωγενών κλυδωνισµών, σύµφωνα µε τα 
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άρθρα 60, 66, 68, 72, 72α και 73 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και µε τα 
άρθρα 3 και 9 του παραρτήµατος IV της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, όπου 
περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, η συµπληρωµατική βραχυπρόθεσµη 
ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις που η 
βοήθεια αυτή δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό της Ένωσης. 

δ) Ποσό 600 εκατ. ευρώ χορηγείται στην ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση της επενδυτικής 
διευκόλυνσης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παράρτηµα ΙΙ της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, υπό µορφή 
επιχορηγήσεων για τη χρηµατοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου και την παροχή 
τεχνικής βοήθειας για έργα που προβλέπονται στα άρθρα 1, 2 και 4 του 
παραρτήµατος ΙΙ της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ για την περίοδο 
εφαρµογής του 11ου ΕΤΑ. 

Άρθρο 3 

Πόροι που διατίθενται για τις ΥΧΕ 

1. Το ποσό των 343,4 εκατ. ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο 
α) σηµείο ii), διατίθεται σύµφωνα α) µε την απόφαση που θα λάβει το Συµβούλιο 
πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή της σύνδεσης µε τις ΥΧΕ, εκ 
των οποίων 338,4 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση εδαφικών και περιφερειακών 
προγραµµάτων και 5 εκατ. ευρώ υπό τη µορφή χορήγησης στην ΕΤΕπ για τη 
χρηµατοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου και την παροχή τεχνικής βοήθειας 
σύµφωνα µε την απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης. 

2. Σε περίπτωση που µια ΥΧΕ ανεξαρτητοποιείται και προσχωρεί στη Συµφωνία 
Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 µειώνεται 
και τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σηµείο i) αυξάνονται 
αντίστοιχα µε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου έπειτα από πρόταση της 
Επιτροπής. 

Άρθρο 4 

∆άνεια από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ 

1. Στο ποσό που χορηγήθηκε για την επενδυτική διευκόλυνση βάσει του 9ου ΕΤΑ 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο ποσό που προβλέπεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο δ) προστίθεται ένα ενδεικτικό ποσό ύψους 2 600 εκατ. ευρώ 
υπό µορφή δανείων τα οποία χορηγεί η ΕΤΕπ από τους ιδίους πόρους της. Οι πόροι 
αυτοί χορηγούνται κατά ποσό έως 2 500 εκατ. ευρώ για τους σκοπούς που 
προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και 
κατά ποσό έως 100 εκατ. ευρώ για τους σκοπούς που παρατίθενται στην απόφαση 
υπερπόντιας σύνδεσης, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει το καταστατικό της 
και µε τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη 
χρηµατοδότηση επενδύσεων, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ της Συµφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης. 
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2. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν ως εγγυητές της ΕΤΕπ, 
παραιτούµενα του δικαιώµατος διαφωνίας και ανάλογα µε τη συνεισφορά τους στο 
κεφάλαιό της, για όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις των οφειλετών της, οι οποίες 
απορρέουν από τις συµβάσεις που έχει συνάψει η ΕΤΕπ για δάνεια από τους ιδίους 
πόρους της, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος Ι του παραρτήµατος ΙΙ της 
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και τις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 
υπερπόντιας σύνδεσης. 

3. Η εγγύηση που προβλέπει η παράγραφος 2 περιορίζεται στο 75% του συνολικού 
ποσού των πιστώσεων που χορηγεί η ΕΤΕπ για το σύνολο των δανειακών 
συµβάσεων. Καλύπτει όλους τους κινδύνους για έργα του δηµόσιου τοµέα. Για τα 
έργα του ιδιωτικού τοµέα, η εγγύηση καλύπτει όλους τους πολιτικούς κινδύνους, 
αλλά η ΕΤΕπ αναλαµβάνει πλήρως τον εµπορικό κίνδυνο. 

4. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 2 αποτελούν αντικείµενο εγγυητικών συµβάσεων 
µεταξύ κάθε κράτους µέλους και της ΕΤΕπ. 

Άρθρο 5 

Πράξεις που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ 

1. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται προς την ΕΤΕπ στο πλαίσιο ειδικών δανείων 
που χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ, τις ΥΧΕ και στα Γαλλικά Υπερπόντια 
∆ιαµερίσµατα, καθώς και το προϊόν και τα έσοδα από πράξεις επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων στο πλαίσιο των ΕΤΑ πριν από το 9ο ΕΤΑ περιέρχονται στα κράτη µέλη 
κατ’ αναλογία των συνεισφορών τους στο ΕΤΑ από το οποίο προέρχονται τα ποσά 
αυτά, εκτός εάν το Συµβούλιο αποφασίσει οµόφωνα έπειτα από πρόταση της 
Επιτροπής να τα αποθεµατοποιήσει ή να τα διαθέσει για άλλους σκοπούς. 

2. Οι τυχόν προµήθειες οι οποίες οφείλονται στην ΕΤΕπ για τη διαχείριση των δανείων 
και των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αφαιρούνται εκ των 
προτέρων από τα ποσά που πρόκειται να πιστωθούν στα κράτη µέλη.  

3. Τα έσοδα που εισπράττει η ΕΤΕπ από πράξεις στο πλαίσιο της επενδυτικής 
διευκόλυνσης βάσει του 9ου, 10ου και 11ου ΕΤΑ χρησιµοποιούνται για περαιτέρω 
πράξεις στο πλαίσιο της εν λόγω διευκόλυνσης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
παραρτήµατος ΙΙ της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, αφού αφαιρεθούν οι 
έκτακτες δαπάνες και επιβαρύνσεις που προκύπτουν σε σχέση µε την επενδυτική 
διευκόλυνση. 

4. Η ΕΤΕπ αµείβεται βάσει µεθόδου πλήρους κάλυψης των δαπανών για τη διαχείριση 
των πράξεων στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήµατος 
ΙΙ της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και µε τις σχετικές διατάξεις της 
αναθεωρηµένης απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης. 

Άρθρο 6 

Πόροι που προορίζονται για τις δαπάνες στήριξης της Επιτροπής σχετικά µε το ΕΤΑ 
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1. Οι πόροι του ΕΤΑ καλύπτουν το κόστος των µέτρων στήριξης. Οι πόροι που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο iii) και στο άρθρο 1 
παράγραφος 6 καλύπτουν το κόστος που συνδέεται µε τον προγραµµατισµό και την 
εφαρµογή του ΕΤΑ, το οποίο δεν καλύπτεται κατ’ ανάγκη από τα έγγραφα 
στρατηγικής και από τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα που προβλέπει ο 
εκτελεστικός κανονισµός, ο οποίος θα εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 
1. 

2. Οι πόροι για τα µέτρα στήριξης µπορούν να καλύπτουν δαπάνες της Επιτροπής οι 
οποίες έχουν σχέση µε: 

α) τις ενέργειες προετοιµασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, λογιστικής 
καταχώρισης, ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες είναι άµεσα αναγκαίες για 
τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των πόρων του ΕΤΑ· 

β) την επίτευξη των στόχων του ΕΤΑ µέσω δραστηριοτήτων έρευνας σε θέµατα 
αναπτυξιακής πολιτικής, µελετών, συνεδριάσεων, ενηµερωτικών ενεργειών, 
δράσεων ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και δηµοσιεύσεων, 
περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας για 
το ΕΤΑ. Ο προϋπολογισµός που χορηγείται για την επικοινωνία στο πλαίσιο 
της παρούσας συµφωνίας καλύπτει επίσης την εταιρική επικοινωνία σχετικά 
µε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το ΕΤΑ, 
και 

γ) τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής βοήθειας για τον 
προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΤΑ. 

Καλύπτουν επίσης τις δαπάνες τόσο στην έδρα της Επιτροπής όσο και στις 
αντιπροσωπείες σχετικά µε τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για τον 
προγραµµατισµό και τη διαχείριση πράξεων χρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο της 
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης. 

∆εν διατίθενται για τα βασικά καθήκοντα της ευρωπαϊκής δηµόσιας υπηρεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 7 

Συνεισφορές στο 11ο ΕΤΑ 

1. Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της ΕΤΕπ σχετικά µε τη διαχείριση 
και τη λειτουργία της επενδυτικής διευκόλυνσης, συντάσσει και κοινοποιεί στο 
Συµβούλιο έως τις 20 Οκτωβρίου κάθε έτους κατάσταση µε τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων, τις πληρωµές και το ετήσιο ποσό των προσκλήσεων καταβολής 
συνεισφορών σε σχέση µε το τρέχον και τα δύο επόµενα οικονοµικά έτη. Το ύψος 
των ποσών αυτών καθορίζεται µε βάση τη δυνατότητα αποτελεσµατικής παροχής 
των προτεινόµενων πόρων. 
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2. Το Συµβούλιο αποφασίζει, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, προσδιορίζοντας τα 
αντίστοιχα ποσοστά που θα καταβάλουν η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, µε την ειδική 
πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 8, σχετικά µε το ανώτατο όριο της ετήσιας 
συνεισφοράς για το δεύτερο έτος σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής (ν+2) και, 
εντός του ανώτατου ορίου που αποφασίσθηκε το προηγούµενο έτος, σχετικά µε το 
ετήσιο ποσό που προβλέπουν οι προσκλήσεις καταβολής συνεισφορών για το πρώτο 
έτος που ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής (ν+1). 

3. Εάν οι συνεισφορές που αποφασίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αποκλίνουν 
από τις πραγµατικές ανάγκες του ΕΤΑ κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου 
οικονοµικού έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο προτάσεις για την 
τροποποίηση των ποσών της συνεισφοράς εντός του ανώτατου ορίου της 
παραγράφου 2. Το Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε ειδική πλειοψηφία, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8. 

4. Οι προσκλήσεις καταβολής συνεισφορών δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο της παραγράφου 2 ούτε µπορεί να αυξηθεί το ανώτατο όριο, εκτός εάν το 
Συµβούλιο αποφασίσει άλλως µε ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 8, σε 
περίπτωση ειδικών αναγκών που απορρέουν από έκτακτες ή απρόβλεπτες 
περιστάσεις, όπως καταστάσεις έπειτα από κρίσεις. Στην περίπτωση αυτή η 
Επιτροπή και το Συµβούλιο φροντίζουν ώστε οι συνεισφορές να αντιστοιχούν στις 
προβλεπόµενες πληρωµές. 

5. Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της ΕΤΕπ κοινοποιεί στο 
Συµβούλιο, έως τις 20 Οκτωβρίου κάθε έτους, τις προβλέψεις της για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων, τις εκταµιεύσεις και τις συνεισφορές για τα επόµενα τρία οικονοµικά 
έτη.  

6. Όσον αφορά τα κεφάλαια που µεταφέρονται από προηγούµενα ΕΤΑ στο 11ο ΕΤΑ 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι συνεισφορές κάθε κράτους 
µέλους υπολογίζονται ανάλογα µε τη συνεισφορά εκάστου κράτους µέλους στο εν 
λόγω ΕΤΑ. 

Όσον αφορά οποιαδήποτε κεφάλαια του 10ου και των προηγούµενων ΕΤΑ που δεν 
µεταφέρονται στο 11ο ΕΤΑ, ο αντίκτυπος της συνεισφοράς κάθε κράτους µέλους 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία της συνεισφοράς κάθε κράτους µέλους στο 10ο ΕΤΑ. 

7. Οι λεπτοµερείς κανόνες όσον αφορά την καταβολή συνεισφορών εκ µέρους των 
κρατών µελών καθορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2. 

Άρθρο 8 

Η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης 

1. Συγκροτείται επιτροπή (εφεξής «η επιτροπή ΕΤΑ») στο πλαίσιο της Επιτροπής, η 
οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών για τους πόρους του 11ου 
ΕΤΑ τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή. Στην επιτροπή ΕΤΑ την προεδρία 
ασκεί αντιπρόσωπος της Επιτροπής η οποία εξασφαλίζει και τη γραµµατεία. Στις 
εργασίες της επιτροπής ΕΤΑ συµµετέχει και αντιπρόσωπος της ΕΤΕπ. 
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2. Στο πλαίσιο της επιτροπής ΕΤΑ, οι ψήφοι των κρατών µελών σταθµίζονται ως εξής: 

Κράτος µέλος ΕΕ-27 

Βέλγιο  32 

Βουλγαρία  2 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία  

8 

∆ανία  20 

Γερµανία  205 

Εσθονία  1 

Ιρλανδία  9 

Ελλάδα 16 

Ισπανία  80 

Γαλλία  178 

Ιταλία  126 

Κύπρος 1 

Λετονία  1 

Λιθουανία 2 

Λουξεµβούργο  3 

Ουγγαρία  7 

Μάλτα  1 

Κάτω Χώρες  48 

Αυστρία  24 

Πολωνία  22 

Πορτογαλία  12 

Ρουµανία  7 

Σλοβενία  2 

Σλοβακία 4 

Φινλανδία  15 
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Σουηδία  29 

Ηνωµένο 
Βασίλειο  

143 

Σύνολο ΕΕ -27 998 

 

3. Η Επιτροπή ΕΤΑ αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία 720 ψήφων από 998, που 
αντιστοιχούν σε ευνοϊκή ψήφο 14 τουλάχιστον κρατών µελών. Η µειοψηφία 
αρνησικυρίας διαµορφώνεται µε 279 ψήφους. 

4. Σε περίπτωση που νέο κράτος προσχωρήσει στην ΕΕ, η στάθµιση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 και η ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
τροποποιούνται µε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου. 

5. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 

Άρθρο 9 

Επιτροπή της επενδυτικής διευκόλυνσης 

1. Συγκροτείται, υπό την αιγίδα της ΕΤΕπ, επιτροπή (εφεξής «επιτροπή επενδυτικής 
διευκόλυνσης») η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των 
κρατών µελών και από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Η ΕΤΕπ εξασφαλίζει τη 
γραµµατεία και τις υπηρεσίες στήριξης της επιτροπής επενδυτικής διευκόλυνσης. Ο 
πρόεδρος της επιτροπής επενδυτικής διευκόλυνσης εκλέγεται από τα µέλη της και 
µεταξύ αυτών. 

2. Το Συµβούλιο θεσπίζει µε οµοφωνία τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής 
επενδυτικής διευκόλυνσης. 

3. Η επιτροπή επενδυτικής διευκόλυνσης αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφοι 2 και 3. 

Άρθρο 10 

∆ιατάξεις εφαρµογής 

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας συµφωνίας και των δικαιωµάτων 
ψήφου των κρατών µελών που ορίζει το άρθρο αυτό, όλες οι σχετικές διατάξεις του 
εκτελεστικού κανονισµού για το 10ο ΕΤΑ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2304/2002 
της Επιτροπής για εφαρµογή της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου όσον 
αφορά την παροχή βοήθειας στις ΥΧΕ, παραµένουν σε ισχύ εν αναµονή της 
έγκρισης από το Συµβούλιο εκτελεστικού κανονισµού του 11ου ΕΤΑ και των 
κανόνων εφαρµογής της αναθεωρηµένης απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης. Ο 
εκτελεστικός κανονισµός του 11ου ΕΤΑ εγκρίνεται οµόφωνα βάσει προτάσεως της 
Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεων µε την ΕΤΕπ. Οι κανόνες εφαρµογής της 
χρηµατοδοτικής βοήθειας της ΕΕ στις ΥΧΕ θεσπίζονται αφού το Συµβούλιο εγκρίνει 
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οµόφωνα την αναθεωρηµένη απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης, κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ο εκτελεστικός κανονισµός του 11ου ΕΤΑ και οι κανόνες εφαρµογής της 
αναθεωρηµένης απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης περιλαµβάνουν κατάλληλες 
τροποποιήσεις και βελτιώσεις των διαδικασιών προγραµµατισµού και λήψης 
αποφάσεων, εναρµονίζοντας, στο µέτρο του δυνατού, και άλλες διαδικασίες της 
Ένωσης και του ΕΤΑ. Ο εκτελεστικός κανονισµός του 11ου ΕΤΑ διατηρεί επιπλέον 
τις ειδικές διαδικασίες διαχείρισης του ειρηνευτικού µέσου. Υπενθυµίζεται ότι η 
χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή του άρθρου 11β της 
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ θα χρηµατοδοτηθεί από συγκεκριµένα µέσα, 
πλην εκείνων που προορίζονται για τη χρηµατοδότηση της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ, 
και ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται δυνάµει των διατάξεων αυτών πρέπει 
να εγκριθούν από διαδικασίες του προϋπολογισµού που θα έχουν οριστεί εκ των 
προτέρων. 

Ο εκτελεστικός κανονισµός του 11ου ΕΤΑ θα περιλαµβάνει κατάλληλο µέτρο για να 
επιτραπεί η αντιστοίχηση της χρηµατοδότησης πιστώσεων από το ΕΤΑ και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη χρηµατοδότηση σχεδίων 
συνεργασίας µεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, 
καθώς και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών στην Καραϊβική, τη ∆υτική 
Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό, ιδίως απλουστευµένους µηχανισµούς για από κοινού 
διαχείριση τέτοιων σχεδίων. 

2. Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός εκδίδεται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε 
ειδική πλειοψηφία όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, βάσει προτάσεως της Επιτροπής 
και αφού γνωµοδοτήσουν η ΕΤΕπ, για τις διατάξεις που την αφορούν, καθώς και 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

3. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για τους κανονισµούς που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2, προβλέποντας, µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ανάθεσης 
των εκτελεστικών καθηκόντων σε τρίτους. 

Άρθρο 11 

∆ηµοσιονοµική εκτέλεση, λογιστική, έλεγχος και απαλλαγή 

1. Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δηµοσιονοµική εκτέλεση των κονδυλίων που 
διαχειρίζεται και ιδίως τη δηµοσιονοµική εκτέλεση σχεδίων και προγραµµάτων, 
σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2. Για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι 
αποφάσεις της Επιτροπής εκτελούνται, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της ΕΕ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 299 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.  

2. Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται την επενδυτική διευκόλυνση και προβαίνει στις σχετικές 
ενέργειες εξ ονόµατος της Ένωσης, σύµφωνα µε τους κανόνες του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Με τον τρόπο αυτό, η 
ΕΤΕπ ενεργεί µε την ευθύνη των κρατών µελών. Όλα τα δικαιώµατα που 
προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες, ιδίως τα δικαιώµατα του πιστωτή ή του κυρίου, 
ασκούνται από τα κράτη µέλη. 
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3. Η ΕΤΕπ αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το καταστατικό της και µε τη βέλτιστη 
τραπεζική πρακτική, τη δηµοσιονοµική εκτέλεση των πράξεων µε δάνεια 
χορηγούµενα εξ ιδίων πόρων της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, σε συνδυασµό, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε επιδοτήσεις επιτοκίων από τους πόρους του ΕΤΑ. 

4. Η Επιτροπή καταρτίζει και εγκρίνει τους λογαριασµούς του ΕΤΑ για κάθε 
οικονοµικό έτος και τους υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

5. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 10 στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί βάσει αποδεικτικών 
εγγράφων ελέγχους σχετικά µε τη βοήθεια που χορηγείται από πόρους του ΕΤΑ. 

6. Κάθε χρόνο η ΕΤΕπ υποβάλλει στην Επιτροπή και στο Συµβούλιο την ετήσια 
έκθεσή της σχετικά µε την εκτέλεση των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από τους 
πόρους του ΕΤΑ που αυτή διαχειρίζεται. 

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ασκεί τις αρµοδιότητές του οι οποίες του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 287 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ σε σχέση µε τις πράξεις του ΕΤΑ. Οι όροι υπό 
τους οποίους ασκεί τις αρµοδιότητές του το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαµβάνονται 
στον δηµοσιονοµικό κανονισµό του άρθρου 10 παράγραφος 2. 

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συµβουλίου που αποφασίζει 
µε ειδική πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, απαλλάσσει την Επιτροπή για 
την οικονοµική διαχείριση του ΕΤΑ µε εξαίρεση τις πράξεις που διαχειρίζεται η 
ΕΤΕπ. 

9. Οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους του ΕΤΑ τους οποίους 
διαχειρίζεται η ΕΤΕπ υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου και απαλλαγής που 
προβλέπονται από το καταστατικό της ΕΤΕπ για το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της. 

Άρθρο 12 

Ρήτρα αναθεώρησης 

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 και τα άρθρα του κεφαλαίου ΙΙ, εξαιρουµένου του άρθρου 8, 
µπορούν να τροποποιηθούν από το Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφασή του έπειτα από πρόταση 
της Επιτροπής. Η ΕΤΕπ συµµετέχει στην εκπόνηση της πρότασης της Επιτροπής για τα 
θέµατα που αφορούν τις δραστηριότητές της, καθώς και τις δραστηριότητες της επενδυτικής 
διευκόλυνσης. 

Άρθρο 13 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης 

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι σύµφωνη µε την απόφαση 2010/427/ΕΕ του 
Συµβουλίου για τον καθορισµό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης. 
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Άρθρο 14 

Επικύρωση, έναρξη ισχύος και διάρκεια 

1. Κάθε κράτος µέλος εγκρίνει την παρούσα συµφωνία σύµφωνα µε τις οικείες 
συνταγµατικές του διατάξεις. Η κυβέρνηση κάθε κράτους µέλους ενηµερώνει τη 
Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µόλις ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

2. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά 
την κοινοποίηση της έγκρισής της από το τελευταίο κράτος µέλος. 

3. Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για την ίδια διάρκεια µε εκείνη του Πολυετούς 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 που προσαρτάται στη 
Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και τη διάρκεια της απόφασης υπερπόντιας 
σύνδεσης (2014-2020). Ωστόσο, µε την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4, η 
παρούσα συµφωνία θα παραµείνει σε ισχύ επί όσο διάστηµα χρειάζεται για την 
πλήρη εκτέλεση όλων των ενεργειών που χρηµατοδοτούνται βάσει της συµφωνίας 
ΑΚΕ-ΕΕ, της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης και του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 
Πλαισίου. 

Άρθρο 15 

Αυθεντικές γλώσσες 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε ένα και µόνο αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, 
γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, 
µαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, 
σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και καθένα από τα κείµενα αυτά είναι εξίσου 
αυθεντικό. Η συµφωνία κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει ένα επικυρωµένο αντίγραφο στις κυβερνήσεις 
των κρατών που την υπογράφουν.  


