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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) ιδρύθηκε το 1990 
µε σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης οικονοµιών της αγοράς από την κεντρική Ευρώπη έως 
την κεντρική Ασία µετά την κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ 
την εποχή εκείνη, αποτέλεσαν ιδρυτικά µέλη. Η ΕΤΑΑ ανήκει σήµερα σε 61 χώρες, την ΕΕ 
και την ΕΤΕπ. Η ΕΤΑΑ στηρίζει επενδυτικά σχέδια σε 29 χώρες, κυρίως στον ιδιωτικό 
τοµέα, που δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν πλήρως από την αγορά. Η Τράπεζα 
προάγει την επιχειρηµατικότητα και στηρίζει τη µετάβαση σε ανοικτές και δηµοκρατικές 
οικονοµίες της αγοράς.  

Τα γεγονότα του 2011 στις Μεσογειακές χώρες εταίρους µας απαιτούν στιβαρή πολιτική 
απάντηση από την ΕΕ. Το Μάρτιο, η Επιτροπή και η Υπάτη Εκπρόσωπος εξέδωσαν κοινή 
ανακοίνωση1 στην οποία σηµατοδοτούν την ισχυρή πολιτική και οικονοµική υποστήριξη της 
περιοχής από την ΕΕ που περιλαµβάνει εναλλακτική επιλογή επέκτασης της εντολής της 
ΕΤΑΑ για να καλυφθούν οι χώρες της νότιας γειτονίας, µε βάση την εµπειρία της όσον 
αφορά την ενίσχυση της µετάβασης προς ανοικτές οικονοµίες της αγοράς κατά την τελευταία 
εικοσαετία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 24/25ης Μαρτίου 2011 ενέκρινε σε γενικές 
γραµµές το περιεχόµενο της εν λόγω κοινής ανακοίνωσης. Στο ψήφισµά του της 7ης Απριλίου 
2011 σχετικά µε την Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια ∆ιάσταση, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την ΕΤΑΑ να αλλάξει το καταστατικό της προκειµένου 
να συµµετάσχει στην διαδικασία χρηµατοδοτικής συνδροµής. Στην συνάντησή τους στις 8 
Μαΐου 2011 στην Deauville, οι ηγέτες της G8 κάλεσαν επίσης την ΕΤΑΑ να επεκτείνει την 
γεωγραφική της δικαιοδοσία προκειµένου να µεταφέρει την εµπειρία της και να υποστηρίξει 
τη µετάβαση των χωρών της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου προκειµένου να 
ενστερνιστούν τις αρχές της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας, του πλουραλισµού και της 
οικονοµίας της αγοράς.  

Ανταποκρινόµενοι στα ταχέως εξελισσόµενα γεγονότα, οι διοικητές της ΕΤΑΑ κάλεσαν την 
ΕΤΑΑ να εξετάσει την περίπτωση περιφερειακής επέκτασης της γεωγραφικής εµβέλειας της 
εντολής της. Οι διοικητές καθόρισαν τις παραµέτρους για τις εν λόγω εργασίες στην ετήσια 
συνάντηση της ΕΤΑΑ το Μάιο του 2011. Το συµβούλιο των διευθυντών της ΕΤΑΑ υπέβαλε 
στους διοικητές αναφορά σχετικά µε την γεωγραφική επέκταση των εργασιών της ΕΤΑΑ στη 
νότια και την ανατολική Μεσόγειο, προτείνοντας κυρίως δύο ψηφίσµατα:  

α) Το ψήφισµα 137 που προτείνει τροποποιήσεις στο άρθρο 1 της συµφωνίας για την 
ίδρυση της Τράπεζας προκειµένου να επεκταθεί η περιοχή των εργασιών της ΕΤΑΑ 
στη νότια και την ανατολική Μεσόγειο, και  

                                                 
1 Κοινή Ανακοίνωση «Εταιρική σχέση µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη ∆ηµοκρατία και την 

κοινή ευηµερία» COM(2011)200 της 8.3.2011. Η επέκταση της εντολής της ΕΤΑΑ στους 
νοτιοανατολικούς γείτονες υποστηρίχτηκε επίσης από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής ∆ράσης στην Κοινή Ανακοίνωση «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει», 
COM(2011)303 της 25.5.2011. 
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β) Το ψήφισµα 138 που προτείνει τροποποιήσεις του άρθρου 18 της συµφωνίας για την 
ίδρυση της Τράπεζας για να επιτραπεί η χρήση των ειδικών ταµείων στις δυνητικά 
αποδέκτριες χώρες. 

Η σταθµισµένη προσέγγιση της ΕΤΑΑ στην νέα περιοχή 

Τα προτεινόµενα δύο ψηφίσµατα για την τροποποίηση των εν λόγω δύο άρθρων είχαν ως 
στόχο να επιτραπεί η εµπλοκή της ΕΤΑΑ στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής 
Μεσογείου σε τρεις φάσεις:  

– Κατά την πρώτη φάση, µετά το αίτηµα της διεθνούς κοινότητας για επίσπευση της 
έναρξης των εργασιών στην περιοχή της Μεσογείου, η ΕΤΑΑ θα χρησιµοποιήσει 
Κονδύλια Συνεργασίας, τα οποία θα επικεντρωθούν στην τεχνική συνεργασία και 
την προετοιµασία έργων. 

– Κατά την δεύτερη φάση, η ΕΤΑΑ θα διαθέσει δικούς της πόρους σε ειδικά ταµεία, 
µε τα οποία θα είναι δυνατή η παροχή όλου του φάσµατος επενδυτικών εργασιών 
της ΕΤΑΑ στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου. Η εν λόγω φάση 
θα αρχίσει µόλις κυρωθούν από ικανό αριθµό µελών της ΕΤΑΑ οι τροποποιήσεις 
του άρθρου 18 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 
56 της ίδιας συµφωνίας. 

– Στην τελική φάση, οι χώρες της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου θα καταστούν 
πλήρως χώρες εργασιών της Τράπεζας. Η εν λόγω φάση θα αρχίσει µόλις κυρωθούν 
από τα µέλη της ΕΤΑΑ οι τροποποιήσεις του άρθρου 1 της συµφωνίας για την 
ίδρυση της Τράπεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 56 της ίδιας συµφωνίας. 

Στο άρθρο 1 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας η περιοχή στην οποία η Τράπεζα θα 
επιδιώκει την επίτευξη του σκοπού της καλύπτει τις χώρες της κεντρικής και της ανατολικής 
Ευρώπης και η Μογγολία. Επειδή οι µελλοντικές νέες αποδέκτριες χώρες βρίσκονται εκτός 
της εν λόγω περιοχής θα απαιτηθεί η τροποποίηση του άρθρου 1 της συµφωνίας για την 
ίδρυση της Τράπεζας πριν η ΕΤΑΑ να δικαιούται να αναπτύξει πλήρως τις εργασίες της στην 
υπόψη περιοχή χρησιµοποιώντας τους συνήθεις της πόρους. Το κείµενο της τροποποίησης 
επισυνάπτεται στην παρούσα νοµοθετική πρόταση. Το άρθρο 1 της συµφωνίας για την 
ίδρυση της Τράπεζας πρέπει να τροποποιηθεί για να επεκταθεί το πεδίο στο οποίο η Τράπεζα 
µπορεί να εκτελέσει εργασίες για να συµπεριλάβει τις χώρες µέλη της νότιας και της 
ανατολικής Μεσογείου και να προβλεφθεί ότι ένα µέλος µπορεί να καταστεί αποδέκτρια 
χώρα µε την έγκριση ειδικής πλειοψηφίας το λιγότερο των 2/3 των διοικητών που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 75% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου. 

Η έκθεση του συµβουλίου των διευθυντών της ΕΤΑΑ ανέφερε ότι η περιοχή της νότιας και 
της ανατολικής Μεσογείου «περιλαµβάνει τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο καθώς 
και την Ιορδανία που εντάσσεται στενά την εν λόγω περιοχή» οι οποίες θεωρούνται ως οι 
χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ. Η Αίγυπτος και το Μαρόκο είναι ήδη µέλη της ΕΤΑΑ. Η 
συµµετοχή της Τυνησίας και της Ιορδανίας ως µελών εγκρίθηκε από το συµβούλιο των 
διοικητών της ΕΤΑΑ τον Σεπτέµβριο του 2011 και τον Νοέµβριο του 2011 αντίστοιχα2. 

Αναµένοντας την έναρξη ισχύος του (τροποποιηµένου) άρθρου 1 της συµφωνίας για την 
ίδρυση της Τράπεζας, και προκειµένου να γίνει δυνατή η ταχύτερη εµπλοκή της ΕΤΑΑ στη 

                                                 
2 Το Ισραήλ είναι επίσης µέλος της ΕΤΑΑ αλλά δεν αναµένεται να καταστεί χώρα εργασιών της ΕΤΑΑ. 
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νότια και την ανατολική Μεσόγειο, η προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 18 της 
συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας θα επιτρέψει στην ΕΤΑΑ να πραγµατοποιεί 
εργασίες χρηµατοδοτούµενες από πόρους του ειδικού ταµείου σε επιλεγµένες χώρες µέλη της 
διευρυµένης περιοχής.  

Το άρθρο 18 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας πρέπει να τροποποιηθεί για να γίνει 
δυνατή η χρησιµοποίηση ειδικών ταµείων στις δυνητικά αποδέκτριες χώρες της ΕΤΑΑ και να 
προβλεφθεί ότι ένα µέλος της ΕΤΑΑ µπορεί να καταστεί δυνητικά αποδέκτρια χώρα µε την 
έγκριση ειδικής πλειοψηφίας τουλάχιστον των 2/3 των διοικητών που εκπροσωπούν το 
λιγότερο το 75% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου. Επιπλέον, όταν το συµβούλιο των 
διοικητών αποφασίσει ότι ένα µέλος πρέπει να χαρακτηριστεί ως δυνητικά αποδέκτρια χώρα, 
πρέπει επίσης να αποφασίσει την χρονική περίοδο κατά την οποία το εν λόγω µέλος θα 
µπορεί να έχει πρόσβαση στα σχετικά ειδικά ταµεία.  

Ο ∆ιοικητής της ΕΤΑΑ εκ µέρους της ΕΕ και οι διοικητές όλων των κρατών µελών της ΕΕ 
έδωσαν θετική ψήφο για τα ψηφίσµατα 137 και 138 στο συµβούλιο των διοικητών της 30ής 
Σεπτεµβρίου 2011 εγκρίνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 18 της 
συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το άρθρο 56 της 
συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας, τα µέλη της ΕΤΑΑ πρέπει επίσης να τις 
αποδεχτούν. Κατά συνέπεια απαιτείται απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου προκειµένου οι εν λόγω τροποποιήσεις να τεθούν σε ισχύ επιτρέποντας στην 
ΕΤΑΑ να αναπτύξει δραστηριότητες στις χώρες της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου 
και προκειµένου να επιτραπεί η χρήση των ειδικών ταµείων στις αποδέκτριες και τις 
δυνητικά αποδέκτριες χώρες. 

Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ επτά ηµέρες µετά την ηµεροµηνία της επίσηµης 
κοινοποίησης από την ΕΤΑΑ ότι οι απαιτήσεις για την αποδοχή των τροποποιήσεων έχουν 
εκπληρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 56 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας.  

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

Η διεθνής κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατών µελών, της Επιτροπής και 
των άλλων θεσµικών οργάνων της ΕΕ, προέτρεψε την ΕΤΑΑ να συµµετάσχει στην 
οικονοµική απόκριση στα πολιτικά γεγονότα της περιοχής της νότιας και της ανατολικής 
Μεσογείου αξιοποιώντας την εµπειρία της όσον αφορά την υποστήριξη του οικονοµικού 
µετασχηµατισµού χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καθώς και της κεντρικής 
Ασίας, µετά την κατάρρευση του κοµµουνισµού. 

Η ΕΕ και η G8 προέτρεψαν επίσης την ΕΤΑΑ να υποστηρίξει την εµπλοκή της στην εν λόγω 
περιοχή και ανέλαβαν τη δέσµευση να συνεργαστούν µε την Τράπεζα για την δηµιουργία 
µιας «ειδικής µεταβατικής διευκόλυνσης» προκειµένου οι εργασίες της Τράπεζας στις χώρες 
της διευρυµένης περιοχής να αρχίσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. 

Το συµβούλιο των διοικητών της ΕΤΑΑ παρακολούθησε τις ιστορικές και δυναµικές αλλαγές 
που σηµειώνονται στην διευρυµένη περιοχή και εξέταση την επείγουσα ανάγκη παροχής 
υποστήριξης στις χώρες εκείνες της περιοχής που είναι αποφασισµένες να συγκροτήσουν µια 
νέα και δηµοκρατική τάξη. Οι τροποποιήσεις της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας 
αντανακλούν την ανάγκη της ΕΤΑΑ να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις χώρες της 
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νότιας και της ανατολικής Μεσογείου υποστηρίζοντας αποτελεσµατικά τις πολιτικές και 
οικονοµικές αλλαγές στην περιοχή. Οι µέτοχοι της ΕΤΑΑ (που περιλαµβάνουν όλα τα κράτη 
µέλη της ΕΕ, την ΕΤΕπ και την Επιτροπή ως εκπρόσωπο της ΕΕ) συµµετείχαν ενεργά στη 
διαδικασία. 

Η ΕΤΑΑ αξιολόγησε τις επιπτώσεις που θα έχει στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων η 
επέκταση των δραστηριοτήτων της στη νέα περιοχή εργασιών. Κατά τις δύο πρώτες φάσεις 
των επεµβάσεων που αναφέρονται στο τµήµα 1 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, οι 
δραστηριότητες της ΕΤΑΑ θα υλοποιηθούν µέσω της διάθεσης µέρους των καθαρών εσόδων 
της Τράπεζας. Κατά την πρώτη φάση, η ΕΤΑΑ θα διαθέσει 20 εκατ. ευρώ στα ταµεία 
συνεργασίας και η Τράπεζα αναµένεται να διαθέσει 1 επιπλέον εκατ. ευρώ στα ειδικά ταµεία 
που θα συσταθούν κατά την δεύτερη φάση. Από την αξιολόγηση εξήχθη το συµπέρασµα ότι, 
µε βάση το σηµερινό επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού κινδύνου και του οικονοµικού 
κεφαλαίου, η ΕΤΑΑ θα είναι σε θέση να παραµείνει εντός των καταστατικών απαιτήσεων και 
των απαιτήσεων όσον αφορά το οικονοµικό κεφάλαιο κατά την περίοδο επανεξέτασης 
κεφαλαιακών πόρων (CRR) 2011-2015 χωρίς περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου. Επιπλέον, η 
ΕΤΑΑ έχει επιβεβαιώσει ότι η διεύρυνση δεν θα έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητές της 
στις υπόλοιπες χώρες εργασιών.  

Η Τράπεζα προσέγγισε ένα ευρύ φάσµα χορηγών προκειµένου να συµπληρώσουν τα ταµεία 
συνεργασίας και τα ειδικά ταµεία. Στόχος είναι το συνολικό ύψος των κονδυλίων 
συνεργασίας να ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ, πιθανώς προερχόµενα τόσο από υπάρχοντες 
χορηγούς (συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ µέσω της επενδυτικής διευκόλυνσης γειτονίας) και 
πιθανώς µη παραδοσιακών χορηγών όπως οι αραβικές χώρες. ∆εν έχει ακόµη προβλεφθεί το 
ύψος της συµµετοχής των χορηγών στα ειδικά ταµεία. Η ΕΤΑΑ, πριν εµπλακεί σε 
οποιαδήποτε από τις δυνητικές νέες χώρες εργασιών, διενεργεί λεπτοµερή τεχνική 
αξιολόγηση των οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα, 
συµπεριλαµβανοµένης αξιολόγησης της δέσµευσης της υπόψη χώρας µε τις αρχές του 
άρθρου 1 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας όσον αφορά την πολυκοµµατική 
δηµοκρατία, τον πλουραλισµό και την οικονοµία της αγοράς, καθώς και αξιολόγησης των 
κενών όσον αφορά τη µετάβαση στη νέα κατάσταση, των δράσεων που αναπτύσσουν στην 
χώρα άλλα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και των προτεραιοτήτων στις οποίες η ΕΤΑΑ 
µπορεί να χρησιµοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο τις µοναδικές της γνώσεις και δεξιότητες. 
Κατά την προετοιµασία των εν λόγω αξιολογήσεων, η ΕΤΑΑ λαµβάνει πλήρως υπόψη τις 
απόψεις της ΕΕ και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας.  

Πρόσφατα διεξήχθησαν αξιολογήσεις για την Αίγυπτο, την Τυνησία, το Μαρόκο και την 
Ιορδανία. Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα επικαιροποιούνται σε κάθε φάση της εµπλοκής της 
ΕΤΑΑ και οι απαιτήσεις θα καταστούν προοδευτικά πιο απαιτητικές. Επιπλέον, η ΕΤΑΑ έχει 
δεσµευτεί να παρακολουθεί στενά τις οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα, 
προκειµένου να σταθµίσει την εµπλοκή της ΕΤΑΑ ανάλογα µε την κατεύθυνση και τον 
ρυθµό των εξελίξεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι απόψεις της ΕΕ και της ευρύτερης 
διεθνούς κοινότητας λαµβάνονται πλήρως υπόψη. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η προτεινόµενη απόφαση αφορά την γεωγραφική επέκταση της περιοχής εργασιών της 
ΕΤΑΑ στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου. Μετά την έναρξη ισχύος της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 212 της εν λόγω συνθήκης 
παρέχει την νοµική βάση για την ΕΕ προκειµένου να υλοποιεί µέτρα οικονοµικής, 
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χρηµατοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, ειδικότερα δε βοήθειας προς τρίτες χώρες και 
προτείνεται ως η νοµική βάση για την παρούσα νοµοθετική πρόταση.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Εκ φύσεως, η παρούσα πρόταση δεν έχει άµεσες οικονοµικές επιπτώσεις στον 
προϋπολογισµό της Ένωσης. 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Άρθρο 1  

Το άρθρο αυτό αφορά την έγκριση από την ΕΕ των τροποποιήσεων των άρθρων 1 και 18 της 
συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας µε τα οποία επεκτείνεται το πεδίο εργασιών της 
Τράπεζας σε χώρες της περιοχής της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου.  

Άρθρο 2 

Το άρθρο αυτό επιτρέπει στον διοικητή της ΕΤΑΑ που εκπροσωπεί την ΕΕ να κοινοποιήσει 
επίσηµα στην Τράπεζα το νοµικό µέσο αποδοχής των παραπάνω τροποποιήσεων.  
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2011/0442 (COD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τροποποιήσεις της συµφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) που επεκτείνουν την γεωγραφική έκταση των 

εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και την ανατολική Μεσόγειο 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 212, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Αντιδρώντας το Μάρτιο του 2011 στα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περιοχή 
της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου κατά το 2011, η Επιτροπή και η Υπάτη 
Εκπρόσωπος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση3 στην οποία σηµατοδοτούν την ισχυρή 
πολιτική και οικονοµική υποστήριξη της περιοχής από την ΕΕ που περιλαµβάνει 
εναλλακτική επιλογή επέκτασης της εντολής της ΕΤΑΑ για να καλυφθούν οι χώρες 
της νότιας γειτονίας, µε βάση την εµπειρία της κατά την τελευταία εικοσαετία. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 24/25ης Μαρτίου 2011 ενέκρινε σε γενικές γραµµές το 
περιεχόµενο της εν λόγω κοινής ανακοίνωσης. Στο ψήφισµά του της 7ης Απριλίου 
2011 σχετικά µε την Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια 
∆ιάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την ΕΤΑΑ να αλλάξει το καταστατικό 
της προκειµένου να συµµετάσχει στην διαδικασία χρηµατοδοτικές βοήθειας. 

(2) Το Μάιο του 2011 οι ηγέτες της G8 δροµολόγησαν την πρωτοβουλία της Deauville 
για να βοηθήσουν τις χώρες της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου κατά τη 
µετάβασή τους προς ελεύθερες, δηµοκρατικές και ανεκτικές κοινωνίες και κάλεσαν 
την ΕΤΑΑ να επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο δραστηριοτήτων της προκειµένου να 
αξιοποιήσει την εµπειρία της και να υποστηρίξει τις εν λόγω χώρες κατά την 
µεταβατική περίοδο κατά την οποία θα εφαρµόσουν στην πράξη τις αρχές της 
πολυκοµµατικής δηµοκρατίας, του πλουραλισµού και της οικονοµίας της αγοράς,  

                                                 
3 Κοινή Ανακοίνωση «Εταιρική σχέση µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη ∆ηµοκρατία και την 

κοινή ευηµερία» COM(2011)200 της 8.3.2011. Η επέκταση της εντολής της ΕΤΑΑ στους 
νοτιοανατολικούς γείτονες υποστηρίχτηκε επίσης από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής ∆ράσης στην Κοινή Ανακοίνωση «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει», 
COM(2011)303 της 25.5.2011. 
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(3) Με τα ψηφίσµατα 137 και 138 που εκδόθηκαν στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 το 
συµβούλιο των διοικητών της ΕΤΑΑ ψήφισε υπέρ των αναγκαίων τροποποιήσεων της 
συµφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ, που θα επιτρέψουν την επέκταση της περιοχής 
εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και ανατολική Μεσόγειο. Όλοι οι διοικητές της ΕΤΑΑ 
εκ µέρους της ΕΕ ψήφισαν υπέρ των εν λόγω τροποποιήσεων, συµπεριλαµβανοµένου 
του διοικητή που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(4) Σύµφωνα µε το άρθρο 56 της συµφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ, η Τράπεζα ρωτά 
όλα τα µέλη αν αποδέχονται τις προτεινόµενες τροποποιήσεις. Η εν λόγω αποδοχή 
δίδεται εξ ονόµατος της ΕΕ. 

(5) Κατά την διεξαγωγή των εργασιών της στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής 
Μεσογείου, η ΕΤΑΑ πρέπει να ενθαρρυνθεί να συνεχίσει τη στενή συνεργασία της µε 
την ΕΕ και να αναπτύξει στενή συνεργασία µε την ΕΤΕπ και άλλα ευρωπαϊκά και 
διεθνή δηµόσια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Με την παρούσα εγκρίνονται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τροποποιήσεις των 
άρθρων 1 και 18 της συµφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ που επισυνάπτονται στην 
παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Ο διοικητής της ΕΤΑΑ που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινοποιεί στην Τράπεζα 
τη δήλωση αποδοχής των τροποποιήσεων εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 3 

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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Παράρτηµα: Τροποποιήσεις της συµφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

Το άρθρο 1 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο:  

«Άρθρο 1 

Σκοπός 

Η Τράπεζα έχει ως σκοπό, συµβάλλοντας στην οικονοµική πρόοδο και την ανασυγκρότηση 
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που δεσµεύονται να σεβαστούν και να 
εφαρµόσουν στην πράξη τις αρχές της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας, του πλουραλισµού και 
της οικονοµίας της αγοράς, να διευκολύνει τη µετάβαση προς την οικονοµία της ελεύθερης 
αγοράς και να προωθήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και το επιχειρηµατικό πνεύµα στις 
χώρες αυτές. Εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις, η Τράπεζα µπορεί να προωθήσει τον 
σκοπό αυτό και στη Μογγολία και σε χώρες µέλη της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την Τράπεζα βάσει της θετικής ψήφου το λιγότερο των 
δύο τρίτων των διοικητών που εκπροσωπούν το λιγότερο τα τρία τέταρτα του συνόλου των 
δικαιωµάτων ψήφου των µελών. Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά στην παρούσα συµφωνία και 
στα παραρτήµατά της στις «χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης», «χώρες από την 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη», «αποδέκτρια(ες) χώρα(ες)» ή «αποδέκτρια(ες) χώρα(ες) 
µέλος(η)» αφορά τη Μογγολία καθώς επίσης και κάθε τέτοια χώρα της νότιας και ανατολικής 
Μεσογείου.» 

Το άρθρο 18 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο:  

«Άρθρο 18 

Ειδικά ταµεία 

1. (i) Η Τράπεζα µπορεί να αναλάβει τη διαχείριση ειδικών ταµείων που εξυπηρετούν τους 
σκοπούς της και εµπίπτουν στο πεδίο άσκησης των λειτουργικών της καθηκόντων στις 
οικείες αποδέκτριες χώρες και τις δυνητικά αποδέκτριες χώρες. Όλα τα έξοδα διαχείρισης 
των εν λόγω ειδικών ταµείων καταλογίζονται σε βάρος του εκάστοτε ειδικού ταµείου. 

(ii) Για τους σκοπούς του εδαφίου (i) το συµβούλιο των διοικητών µπορεί, κατόπιν αιτήµατος 
µέλους που δεν είναι αποδέκτρια χώρα, να αποφασίσει ότι το εν λόγω µέλος δύναται να 
χαρακτηριστεί ως δυνητική αποδέκτρια χώρα για συγκεκριµένη περίοδο και υπό τους όρους 
που θεωρούνται κατάλληλοι. Η εν λόγω απόφαση λαµβάνεται βάσει θετικής ψήφου το 
λιγότερο των δύο τρίτων των διοικητών που εκπροσωπούν το λιγότερο τα τρία τέταρτα του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των µελών. 

(iii) Η απόφαση να επιτραπεί σε ένα µέλος να χαρακτηριστεί ως δυνητική αποδέκτρια χώρα 
µπορεί να ληφθεί µόνο εάν το εν λόγω µέλος είναι σε θέση να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για 
να καταστεί αποδέκτρια χώρα. Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας συµφωνίας, µε τη µορφή που ισχύει κατά τη στιγµή της απόφασης ή µε τη µορφή 
που θα ισχύει κατά την έναρξη ισχύος τροποποίησης που έχει ήδη εγκριθεί από το συµβούλιο 
των διοικητών κατά τη στιγµή της απόφασης. 
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(iv) Εάν η δυνητική αποδέκτρια χώρα δεν έχει καταστεί αποδέκτρια χώρα κατά το τέλος της 
περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (ii), η Τράπεζα διακόπτει αµέσως κάθε ειδική 
δραστηριότητα στην εν λόγω χώρα, µε εξαίρεση τις εργασίες εκείνες που σχετίζονται µε την 
εύρυθµη αξιοποίηση, διατήρηση και διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων του 
ειδικού ταµείου, καθώς και το διακανονισµό των οφειλών του.  

2. Τα ειδικά ταµεία που αποδέχεται η Τράπεζα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις 
αποδέκτριες και τις δυνητικά αποδέκτριες χώρες µε οποιοδήποτε τρόπο και σύµφωνα µε 
οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις που συµβιβάζονται µε το σκοπό και την αποστολή 
της Τράπεζας, µε οποιαδήποτε άλλη εφαρµοστέα διάταξη της παρούσας συµφωνίας καθώς 
και µε τη συµφωνία ή συµφωνίες που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω ταµείων. 

3. Η Τράπεζα θεσπίζει τους κανόνες και ρυθµίσεις που είναι απαραίτητοι για τη σύσταση, 
διαχείριση και χρησιµοποίηση του εκάστοτε ειδικού ταµείου. Οι εν λόγω κανόνες και 
ρυθµίσεις πρέπει να συµβιβάζονται µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, εκτός από τις 
διατάξεις εκείνες που ισχύουν ρητά και αποκλειστικά για τις συνήθεις εργασίες της 
Τράπεζας.» 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις 
τροποποιήσεις της συµφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) µε τις οποίες επεκτείνεται το γεωγραφικό πεδίο των εργασιών της 
ΕΤΑΑ στη νότια και την ανατολική Μεσόγειο. 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆4  

Τίτλος 01 – Οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση5  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την επέκταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(Οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Στόχος: «Προαγωγή της ευηµερίας πέρα από την ΕΕ» 

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικός στόχος αριθ. 2. «Βελτίωση της εικόνας της ΕΕ, της εξωτερικής αντιπροσώπευσης και 
σχέσης µε την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ, άλλους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, και συναφή 
οικονοµικά φόρουµ για την ενίσχυση της σύγκλισης µεταξύ των στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων τους και των εξωτερικών προτεραιοτήτων της ΕΕ» 

Σχετική δραστηριότητα ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Τίτλος 01.03 - Οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις 

                                                 
4 ABM: Activity-Based Management – ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων. ABB: Activity-Based Budgeting, 

ΠΒ∆: προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
5 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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1.4.3. Αναµενόµενο(α) αποτέλεσµα(τα) και επιπτώσεις 

Κύριος στόχος των τροποποιήσεων των άρθρων 1 και 18 της συµφωνίας για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι η επέκταση του γεωγραφικού 
πεδίου εργασιών της εντολής της ΕΤΑΑ στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής 
Μεσογείου και η εξασφάλιση της ταχύτερης εµπλοκής της ΕΤΑΑ µέσω του Ειδικού 
Κονδυλίου στις νέες χώρες εργασιών όσο αναµένεται η έναρξη ισχύος του άρθρο 1 της 
συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας.  

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  

Η επίτευξη των στόχων θα µετρηθεί σύµφωνα µε το σύστηµα αναφορών της ίδιας της ΕΤΑΑ 
σχετικά µε τις εργασίες χρηµατοδότησης στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής 
Μεσογείου. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών 

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 το συµβούλιο των διοικητών ενέκρινε οµόφωνα τα ψηφίσµατα 137 
και 138 µε τα οποία εγκρίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 18 της 
συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας.  

Τα ψηφίσµατα όπως εγκρίθηκαν από τους διοικητές της ΕΤΑΑ πρέπει να γίνουν αποδεκτά 
από τα µέλη της ΕΤΑΑ συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 58 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας. Κάθε µέλος της ΕΤΑΑ θα καταθέσει 
στην ΕΤΑΑ έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται ότι έχει αποδεχτεί τις τροποποιήσεις των 
άρθρων 1 και 18 της συµφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας. Απαιτείται απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου προκειµένου η ΕΕ να δηλώσει την επίσηµη 
συµφωνία της µε τις εν λόγω τροποποιήσεις. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ 

Όπως αναφέρεται στη αιτιολογική έκθεση τα κράτη µέλη της ΕΕ και τα θεσµικά όργανα της 
ΕΕ υποστηρίζουν την επέκταση των εργασιών της ΕΤΑΑ στην περιοχή της νότιας και της 
ανατολικής Μεσογείου. Η ΕΕ είναι µέλος της ΕΤΑΑ.  

1.5.3. Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Στις χώρες όπου αναπτύσσει δραστηριότητες σήµερα, η ΕΤΑΑ έχει συγκεντρώσει µοναδική 
εµπειρία όσον αφορά την υποστήριξη µεταρρυθµίσεων του δηµόσιου και του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, την υποστήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και την 
ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Οι χώρες της περιοχής της νότιας και της ανατολικής 
Μεσογείου αντιµετωπίζουν παρόµοιες προκλήσεις οικονοµικού εκσυγχρονισµού, ανάπτυξης 
και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης όπως και οι χώρες της κεντρικής και της ανατολικής 
Ευρώπης µετά την πτώση του κοµµουνισµού. Απαιτείται επειγόντως η υποστήριξη 
επενδύσεων σε υποδοµές και του ιδιωτικού τοµέα και η ΕΤΑΑ µπορεί να χρησιµοποιήσει και 



 

EL 12   EL 

να διαθέσει την εµπειρογνωµοσύνη της σε αυτές και σε άλλες περιοχές για να αποφέρει 
οικονοµικά οφέλη σε αυτή την νέα περιοχή εργασιών.  

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Η Επιτροπή προάγει συστηµατικά τη στενή συνεργασία και τις κοινές πρωτοβουλίες µε την 
ΕΤΑΑ, την ΕΤΕπ και άλλους ∆ΧΟ, καθώς απαιτούνται όλο και περισσότερο συντονισµένες 
δράσεις µεταξύ δωρητών/∆ΧΟ για την διατήρηση της ανάκαµψης σε ένα εύθραυστο και 
δηµοσιονοµικά περιορισµένο οικονοµικό περιβάλλον. Η στενή συνεργασία µε την ΕΤΑΑ 
στηρίζει επίσης την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στο πεδίο των οικονοµικών εξωτερικών 
σχέσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή στηρίζει, ειδικότερα, τη συνεργασία της µε την ΕΤΕπ και την 
ΕΤΑΑ βάσει τριµερών (ΕΚ-ΕΤΕπ-ΕΤΑΑ) µνηµονίων συνεννόησης, καθώς και µε τη βοήθεια 
µηχανισµών που συνδυάζουν επιχορηγήσεις και δανειακές διευκολύνσεις, όπως είναι το 
επενδυτικό πλαίσιο των ∆υτικών Βαλκανίων και η επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας. Η 
Επιτροπή, η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ θα επεκτείνουν το τριµερές µνηµόνιο συµφωνίας για να 
καλυφθεί η περιοχή της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου. Θα προωθηθεί η συνεργασία 
µεταξύ Επιτροπής και ΕΤΑΑ, καθώς και µεταξύ της ΕΤΑΑ, της ΕΤΕπ και άλλων πολυµερών 
και διµερών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής 
Μεσογείου. Όπως και στην υφιστάµενη περιοχή εργασιών της, οι δραστηριότητες της ΕΤΑΑ 
στη νότια και την ανατολική Μεσόγειο µπορούν να επωφεληθούν της στήριξης της 
επενδυτικής διευκόλυνσης γειτονίας (NIF).  
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1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της δράσης  

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

–  Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ µέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ  

–  ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ  

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης6  

 Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες7  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου 
V της συνθήκης για την για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη 
βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς  

Παρατηρήσεις  

Α/A 

                                                 
6 Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό διατίθενται 

στον ιστότοπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
7 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

Η διαχείριση των χρηµατοδοτικών δράσεων της ΕΤΑΑ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους 
κανόνες και τις διαδικασίες της Τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεδειγµένων µέτρων 
εξακρίβωσης των λογαριασµών, ελέγχου και εποπτείας. Όπως προβλέπεται στη συµφωνία για 
την ίδρυση της ΕΤΑΑ, η ελεγκτική επιτροπή της ΕΤΑΑ, η οποία επικουρείται από 
εξωτερικούς ελεγκτές, συνδράµει το συµβούλιο των διευθυντών της ΕΤΑΑ και είναι αρµόδια 
για την εξακρίβωση της κανονικότητας των πράξεων και λογαριασµών της ΕΤΑΑ. Το 
συµβούλιο των διευθυντών, στο οποίο η ΕΕ, εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή, έχει έναν 
διευθυντή, υποβάλλει τους ελεγµένους λογαριασµούς για κάθε οικονοµικό έτος προς έγκριση 
στο συµβούλιο των διοικητών, σε κάθε ετήσια σύνοδο και εγκρίνει τον προϋπολογισµό της 
ΕΤΑΑ. Το συµβούλιο των διοικητών εγκρίνει, αφού εξετάσει την έκθεση των ελεγκτών, τον 
γενικό προϋπολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων της ΕΤΑΑ.  

Επιπλέον, το συµβούλιο των διευθυντών καταρτίζει πολιτικές και λαµβάνει αποφάσεις 
αναφορικά µε δάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε µετοχικό κεφάλαιο, δανεισµό από την ΕΤΑΑ, 
την παροχή τεχνικής βοήθειας και άλλες δράσεις της ΕΤΑΑ σύµφωνα µε τις γενικές 
κατευθύνσεις του συµβουλίου των διοικητών. 

Τέλος, το συµβούλιο των διευθυντών δηµιούργησε τις επιτροπές για να την συνδράµουν στο 
έργο της: την ελεγκτική επιτροπή που προαναφέρθηκε, την επιτροπή προϋπολογισµού και 
διοικητικών υποθέσεων και την επιτροπή χρηµατοδοτικής και επιχειρησιακής πολιτικής. Ο 
διευθυντής της ΕΕ (ή ο αναπληρωτής του) συµµετέχει σε όλες αυτές τις επιτροπές. 

∆ιοικητή της ΕΤΑΑ εκ µέρους της Ένωσης θα υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν την ΕΤΑΑ σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 
1219/2011/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε την εγγραφή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση νέων µεριδίων στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΑ. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισηµανθεί  

Ο κίνδυνος που διατρέχει η ΕΕ όσον αφορά την παρούσα απόφαση συνδέεται µε την 
συµµετοχή της στην ΕΤΑΑ. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου  

Οι εργασίες της ΕΤΑΑ στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου θα 
διεξάγονται σύµφωνα µε τον τυπικό εσωτερικό κανονισµό και την χρηστή τραπεζική 
πρακτική. Βλ. επίσης 2.1. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

Η ΕΤΑΑ διαθέτει ανεξάρτητη υπηρεσία υπευθύνου συµµόρφωσης (Office of Chief 
Compliance Officer - OCCO), της οποίας προΐσταται ο υπεύθυνος αξιωµατούχος 
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συµµόρφωσης (Chief Compliance Officer - OCCO) που αναφέρει απευθείας στον πρόεδρο 
και ετησίως, ή ανάλογα µε τις ανάγκες, στην επιτροπή ελέγχου των λογαριασµών. Η εντολή 
της OCCO είναι να προάγει την χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίζει την εφαρµογή των 
υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΤΑΑ σύµφωνα µε τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι αρµοδιότητες της OCCO περιλαµβάνουν τη διεκπεραίωση 
ζητηµάτων ακεραιότητας, δέουσας επιµέλειας, εµπιστευτικότητας, σύγκρουσης συµφερόντων, 
εταιρικής διακυβέρνησης, λογοδοσίας, δεοντολογίας, καταπολέµησης της νοµιµοποίησης 
παράνοµου χρήµατος και της χρηµατοδότησης τροµοκρατικών ενεργειών και ζητήµατα 
πρόληψης δόλιων πρακτικών και διαφθοράς. Η OCCO είναι υπεύθυνη για την διερεύνηση 
ισχυρισµών περί απάτης, διαφθοράς και παραβατικής συµπεριφοράς. Παράλληλα, εκπαιδεύει 
και παρέχει συµβουλές, κατά περίπτωση, σε µέλη του προσωπικού της ΕΤΑΑ που έχουν 
διορισθεί διευθυντές στα συµβούλια επιχειρήσεων στις οποίες διαθέτει συµµετοχή η ΕΤΑΑ. Η 
δέουσα χρηµατοοικονοµική επιµέλεια και επιµέλεια σε θέµατα ακεραιότητας αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας µε την οποία η Τράπεζα εγκρίνει νέες πράξεις καθώς και 
την παρακολούθηση των υφιστάµενων συναλλαγών της. Η ΕΤΑΑ δηµοσιεύει στο δικτυακό 
της τόπο την έκθεση της OCCO κατά της διαφθοράς.  

Η OCCO έχει την ιδιαίτερη ευθύνη για την διαχείριση του µηχανισµού λογοδοσίας της 
ΕΤΑΑ, που επί του παρόντος είναι ο ανεξάρτητος µηχανισµός προσφυγών (Independent 
Recourse Mechanism). Ο εν λόγω µηχανισµός πρόκειται να αντικατασταθεί από τον 
µηχανισµό καταγγελιών σχεδίων (Project Complaint Mechanism), ο οποίος αξιολογεί και 
εξετάζει καταγγελίες σχετικά µε σχέδια που χρηµατοδοτούνται από την ΕΤΑΑ και 
αποφαίνεται, όπου απαιτείται, κατά πόσον κατά την έγκριση κάποιου συγκεκριµένου σχεδίου 
η ΕΤΑΑ ενήργησε σύµφωνα µε τις σχετικές της πολιτικές. 
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3. EΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού  

Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του 
προϋπολογισµού. 

Γραµµή του προϋπολογισµού Τύπος  
δαπανών Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Περιγραφή………………………...……… 

∆Π/Μ∆Π 
(8) 

 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ9 

 

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών10 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

4 - -  ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

                                                 
8 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
9 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
10 Υποψήφιες χώρες και, ανάλογα της περιπτώσεως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενες επίπτωσης στις δαπάνες  

Η αποδοχή από την ΕΕ της επέκτασης της ΕΤΑΑ στην περιοχή της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου δεν απαιτεί λειτουργικές 
δαπάνες 

Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες » 

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  

Έτος 
2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Έτος 
2014 

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται 
η διάρκεια των επιπτώσεων 

(βλέπε σηµείο 1.6)  

ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: ECFIN 
 Ανθρώπινοι πόροι  0,127 0,064      0,191 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες          

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ ECFIN Πιστώσεις  0,127 0,064      0,191 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

0,127 0,064      0,191 

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  

Έτος 
2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Έτος 
2014 

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται 
η διάρκεια των επιπτώσεων 

(βλέπε σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  Αναλήψεις υποχρεώσεων 0,127 0,064      0,191 
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των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές 0,127 0,064      0,191 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

3.2.3.1. Εκτενής περίληψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 
2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Έτος 
2014 

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται η 
διάρκεια των επιπτώσεων (βλέπε 

σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι πόροι  0,127 0,064 0,000 0,000    0,191 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες          

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

0,127 0,064 0,000 0,000    0,191 

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 511 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
 

        

Ανθρώπινοι πόροι          

Λοιπές δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα 

        

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

        

 

                                                 
11 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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ΣΥΝΟΛΟ 0,127 0,064 0,000 0,000    0,191
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3.2.3.2.  Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται 
παρακάτω:: 

 Εκτίµηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε µονάδες ισοδύναµου πλήρους απασχόλησης (ή το πολύ µε ένα 
δεκαδικό ψηφίο) 

 

Έτος
2011 

Έτος
2012 Έτος 2013 Έτος 2014 

… να 
εγγραφ
ούν 

όσα έτη 
απαιτού
νται 

ώστε να 
εµφαίνε
ται η 
διάρκει
α των 
επιπτώ
σεων 

(βλέπε 
σηµείο 

1.6) 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 

01 01 01 01 (έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 1,0 0,5 0 0    

XX 01 05 01 (σε αντιπροσωπεία)        

XX 01 05 01 (έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (άµεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: FTE)12 

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό κονδύλιο»)        

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ 
στις αντιπροσωπείες)        

- στην έδρα14 
 

       XX 01 04 yy13 
 

- σε αντιπροσωπείες         

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Έµµεση 
έρευνα)        

                                                 
12 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· INT= προσωρινό προσωπικό ("Intérimaire"); JED= "Jeune Expert en 

Délégation" (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία); ΤΥ= Τοπικός υπάλληλος· SNE= 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  

13 Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 
«BA»). 

14 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση έρευνα)        

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 1,0 0,5 0 0    

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
Γ∆. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Τα κύρια καθήκοντα που απορρέουν από την πρόταση είναι τα 
ακόλουθα: 

- Εκπόνηση νοµοθετικής πρότασης· 

- Παρακολούθηση της νοµοθετικής διαδικασίας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο· 

- Σχέσεις και επικοινωνία µε την διοίκηση της ΕΤΑΑ. 

Εξωτερικό προσωπικό  
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

–  Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.  

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα 
έσοδα. 


