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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
πρόκειται να ξεκινήσει σε πιλοτική φάση το 2012-2013 προκειμένου να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μέτρων στους τομείς των 
μετακινήσεων, της ενέργειας και των ΤΠΕ/ευρυζωνικών δικτύων. Έως σήμερα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ επενδύουν από 0,5% έως 2% του ΑΕγχΠ τους σε μέτρα υποδομής1. Στο μέλλον 
θα συμμετέχουν και ιδιωτικοί επενδυτές μέσω συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. Η 
πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα 
συμπληρώσει τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης.

Γενικές παρατηρήσεις

Η χρηματοδότηση των ομολόγων έργων στην πιλοτική φάση 2012-2013 θα διασφαλιστεί και 
θα περιοριστεί μέσω της επαναδιάθεσης των υφιστάμενων γραμμών του προϋπολογισμού 06 
03 03 ΔΕΔ μεταφορών (έως 200 εκ. ευρώ), 32 03 02 ΔΕΔ ενέργειας (έως 10 εκ. ευρώ για 
έργα ΔΕΔ-Ε) και 09 03 01 ΠΑΚ (20 εκ. ευρώ για έργα ΤΠΕ και ευρυζωνικών δικτύων).

Η επιλογή μεταξύ πέντε και δεκατεσσάρων διαφορετικών έργων θα γίνει από την ΕΤΕπ, με 
βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ και ΠΑΚ. Οι στρεβλώσεις της αγοράς και οι 
οιονεί επιδοτήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Σκοπός της πιλοτικής φάσης είναι ο έλεγχος 
της αγοράς και η αξιολόγηση της υλοποίησης. Για αυτόν τον λόγο θα είναι σημαντικός ο 
ρόλος των αρχικών εκθέσεων από την ΕΤΕπ προς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκομίσθηκε σχετικά με την υλοποίηση και την 
αποδοχή της αγοράς όσον αφορά τα ομόλογα έργων. Η ΕΤΕπ υποχρεούται, βάσει της 
διοργανικής συμφωνίας, να υποβάλει εκθέσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να 
διαβιβάζει τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
χρήση κονδυλίων 230 εκ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για 
την υλοποίηση μέτρων υποδομής και να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αποδίδοντας 15-
20 ευρώ ανά ευρώ που επενδύεται από τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Η ΕΤΕπ πρέπει να διασφαλίσει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση θα χορηγείται μόνο για τα 
έργα που έχουν πραγματική ανάγκη για χρηματοδότηση. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
επιλέγονται έργα που δεν είναι τα ίδια βιώσιμα από εμπορική άποψη και για την υλοποίηση 
των οποίων χρειάζεται κατά συνέπεια χρηματοδότηση. Συνεπώς, πρέπει να παρατηρηθεί ότι 
στην πιλοτική φάση θα πρέπει να χορηγείται συγχρηματοδότηση με την μορφή ομολόγων 
έργου μόνο για έργα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά χρειάζονται αναχρηματοδότηση, ή για 
έργα των οποίων η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει αμέσως, δεδομένου ότι υπήρχε 
εκτεταμένος χρηματοδοτικός προγραμματισμός για τα έργα αυτά ήδη πριν τεθεί σε ισχύ η 
πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων. 

                                               
1 Έγγραφα ΕΤΕπ τεύχος 13/1 (2008)
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Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ομολόγα έργων διευκρινίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Συμμετοχικοί 
τίτλοι

Δανεισμός 
υψηλής 

προτεραιότητας

(Ομόλογο 
έργων)

Διευκόλυνση 
εγγύησης 

ομολόγων έργων
Κατ’ ανώτατο όριο το 
20% του συνόλου των 

εκδιδόμενων 
ομολόγων

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

ΕΤΕΠ ΕΕ
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της 
πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού 
πλαισίου ώστε να αναπτυχθεί η 
χρηματοδότηση από την αγορά 
δανειακών κεφαλαίων στον τομέα των 
υποδομών γενικότερα και να επεκταθεί το 
εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων 
που είναι τώρα διαθέσιμα για έργα στον 
τομέα των μεταφορών. 

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της 
πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού 
πλαισίου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν 
και σε ποιο βαθμό μπορούν αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα καταμερισμού των 
κινδύνου να προσφέρουν επιπρόσθετα 
οφέλη στον τομέα της χρηματοδότησης 
των υποδομών.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης 
της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 
1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. 
Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη 
στήριξη έργων υποδομής με εμπορικό 
δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, 
της ενέργειας και των ΤΠΕ, ενώ μετά το 
έτος 2013 η πρωτοβουλία μπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλους τομείς. 

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης 
της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 
1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. 
Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη 
στήριξη έργων υποδομής με εμπορικό 
δυναμικό στους τομείς των μεταφορών, 
της ενέργειας και των ΤΠΕ. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με βάση την μακρά πείρα της ΕΤΕπ 
και επειδή είναι ο μείζων χρηματοδότης 
έργων υποδομής, καθώς επίσης δεδομένου 
του χαρακτήρα της ως του 
χρηματοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που 
συστάθηκε με τη συνθήκη, η Επιτροπή 
πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην 
εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. Οι 
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της 
συνεργασίας που περιλαμβάνουν τον 
καταμερισμό κινδύνων και την αμοιβή της 
ΕΤΕπ πρέπει να περιληφθούν σε συμφωνία 
μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. 

(16) Με βάση την μακρά πείρα της ΕΤΕπ 
και επειδή είναι ο μείζων χρηματοδότης 
έργων υποδομής, καθώς επίσης δεδομένου 
του χαρακτήρα της ως του 
χρηματοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που 
συστάθηκε με τη συνθήκη, η Επιτροπή 
πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην 
εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. Οι 
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της 
συνεργασίας που περιλαμβάνουν τον 
καταμερισμό κινδύνων και την αμοιβή της 
ΕΤΕπ πρέπει να περιληφθούν σε συμφωνία 
μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και 
πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανόνες 
σχετικά με την υλοποίηση του μέσου 
εγγύησης δανείων οι οποίοι ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ και στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2007 σχετικά με τον καθορισμό των 
γενικών κανόνων για τη χορήγηση 
κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον 
τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων 
μεταφορών και ενέργειας1. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με κείμενο της 
συμφωνίας.
____________
1 ΕΕ L 162 της 22.06.2007, σ. 1. 

Or. de
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας 
για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» 
πρέπει να αρχίσει με την προετοιμασία της 
προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη». Αυτή η πιλοτική φάση θα 
συμβάλει στην προετοιμασία της οδού για 
το χρηματοπιστωτικό μέσο καταμερισμού 
κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας 
για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» 
δεν θίγει την απόφαση σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
μετά το 2013, ούτε και την απόφαση της 
Επιτροπής για τη σύσταση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
Η πιλοτική φάση πρέπει να αρχίσει για να 
δοκιμαστεί εάν αυτό το χρηματοπιστωτικό 
μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να 
προσφέρει προστιθέμενη αξία η οποία θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη». Η απόφαση για τη συνέχιση 
της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων 
στην «Ευρώπη 2020» μετά από το πέρας 
της πιλοτικής φάσης θα ληφθεί μόνο μετά 
από πραγματοποίηση ανεξάρτητης 
αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπει τη 
δυνατότητα εξόδου από την πρωτοβουλία 
εάν αποδοχή της από την αγορά δεν είναι 
ικανοποιητική ή εάν καταστούν 
διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με 
δανειακά κεφάλαια.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναλλακτικώς, η Ένωση μπορεί να Εναλλακτικώς, η Ένωση μπορεί, κατά τη 
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παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στην 
ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση 
δανείων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την 
ΕΤΕπ από ίδιους πόρους με βάση το μέσο 
καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα 
έργων που αναφέρονται στις παραγράφους 
2 εδάφιο α) έως 2 εδάφιο δ).».

διάρκεια της πιλοτικής φάσης το 2012 
και το 2013, να παρέχει χρηματοδοτική 
συνδρομή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη 
και διάθεση δανείων ή εγγυήσεων προς 
έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους 
με βάση το μέσο καταμερισμού κινδύνου 
για τα ομόλογα έργων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 εδάφιο α) έως 2 
εδάφιο δ).».

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) χρησιμοποιείται για την προώθηση μη 
βέλτιστων επενδύσεων, οι οποίες δεν
χρηματοδοτούνται επαρκώς από την 
αγορά·

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) δεν υποκαθιστά τη χρηματοδότηση 
από τα κράτη μέλη ή από ιδιώτες 
επενδυτές·

Or. de
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά·

Or. de

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γδ) χρησιμοποιείται μόνο για έργα που 
παράσχουν προστιθέμενη αξία στην 
Ένωση, το οποίο σημαίνει ότι η 
υλοποίηση των έργων γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο όπου αυτό 
δικαιολογείται από την έκταση και τις 
επιπτώσεις της υλοποίησης του έργου και 
όπου οι στόχοι του έργου μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό από 
ότι σε εθνικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων 
διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων 
δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό 
της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων και δεν υπάρχουν άλλες 
υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, 
εγγενής σε όλες τις πράξεις, 
αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. 

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων 
διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων 
δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό 
της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων και δεν υπάρχουν άλλες 
υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, 
εγγενής σε όλες τις πράξεις, 
αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Ο ακριβής 
ορισμός των κανόνων καθορίζεται 
σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την 
υλοποίηση του μέσου εγγύησης δανείων 
οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο δ και στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
680/2007.
Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με κείμενο της 
συμφωνίας σύμφωνα με το εδάφιο 1.

Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση του μέσου 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων, περιλαμβανόμενων της 
παρακολούθησης και του ελέγχου του, 
καθορίζονται σε συμφωνία 
αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και 

2γ. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση του μέσου 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων, περιλαμβανόμενων της 
παρακολούθησης και του ελέγχου του, 
καθορίζονται σε συμφωνία 
αντιπροσωπειών μεταξύ της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ και κοινοποιούνται στο 



PA\892020EL.doc 11/15 PE483.478v01-00

EL

της ΕΤΕπ. Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η αξιολόγηση του κινδύνου 
που διενεργείται από την ΕΤΕπ 
εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις 
τραπεζικές οδηγίες.

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 2 – σημείο 14 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «μέσο καταμερισμού κινδύνου» για 
ομόλογα έργων σημαίνει πιστωτική 
ενίσχυση διατιθέμενη για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος. Το μέσο καταμερισμού 
κινδύνου για ομόλογα έργων καλύπτει τον 
κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και 
αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους 
κατόχους ομολόγων. Χρησιμοποιείται 
μόνο για έργα των οποίων η 
χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα 
βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

14. «μέσο καταμερισμού κινδύνου» για 
ομόλογα έργων σημαίνει πιστωτική 
ενίσχυση διατιθέμενη για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος. Το μέσο καταμερισμού 
κινδύνου για ομόλογα έργων καλύπτει τον 
κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και 
αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους 
κατόχους ομολόγων. Χρησιμοποιείται 
μόνο:

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για έργα των οποίων η 
χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα 
βασίζεται σε έσοδα από τα έργα·
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Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την προώθηση μη βέλτιστων 
επενδύσεων, οι οποίες δεν 
χρηματοδοτούνται επαρκώς από την 
αγορά·

Or. de

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χωρίς να αποτελεί υποκατάστατο για 
τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή 
τους ιδιώτες επενδυτές·

Or. de

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χωρίς να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό 
στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά·
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Or. de

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) για έργα που παράγουν προστιθέμενη 
αξία για την Ένωση, το οποίο σημαίνει 
ότι τα έργα υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μόνο όταν αυτό δικαιολογείται 
από την έκταση και τις επιπτώσεις της 
υλοποίησης του έργου και όταν οι στόχοι 
του έργου μπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό από ότι σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. «Πιστωτική ενίσχυση» σημαίνει τη 
χρήση δανείου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της 
ΕΤΕπ για τη βελτίωση της ποιότητας 
πίστωσης του χρέους για έργο.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) χρηματοπιστωτική συνδρομή στην 
πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για 
δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από 
ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. 
Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου, 
περιλαμβανομένων των εξόδων 
διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων 
δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό 
της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων και δεν υπάρχουν άλλες 
υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, 
εγγενής σε όλες τις πράξεις, 
αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι 
λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του μέσου καταμερισμού 
κινδύνου για ομόλογα έργων, 
περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης 
και του ελέγχου του, καθορίζονται σε 
συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της 
Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα έτη 2012 και 
2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, 
από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ 
για έργα μεταφορών και μέχρι 10 
εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, 
είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το 
μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά 
ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις 
γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) 
και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως. Το μέσο 
καταμερισμού κινδύνου μπορεί να 
επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και 
εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται 
εντός της επενδυτικής περιόδου.

ζ) χρηματοπιστωτική συνδρομή στην 
πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για 
δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από 
ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. 
Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου, 
περιλαμβανομένων των εξόδων 
διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων 
δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό 
της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο 
καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα 
έργων και δεν υπάρχουν άλλες 
υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος, 
εγγενής σε όλες τις πράξεις, 
αναλαμβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι 
λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του μέσου καταμερισμού 
κινδύνου για ομόλογα έργων, 
περιλαμβανόμενων της παρακολούθησης 
και του ελέγχου του, καθορίζονται σε 
συμφωνία αντιπροσωπειών μεταξύ της 
Επιτροπής και της ΕΤΕπ και 
κοινοποιούνται στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα έτη 2012 και 
2013, ποσό μέχρι 210 εκατομμύρια ευρώ, 
από τα οποία μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ 
για έργα μεταφορών και μέχρι 10 
εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, 
είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν για το 
μέσο καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά 
ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις 
γραμμές προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ (ΕΔΔΜ) 
και ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως.
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Ο ακριβής ορισμός των κανόνων 
καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
σχετικά με την υλοποίηση του μέσου 
εγγύησης δανείων οι οποίοι ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ και στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
680/2007. Η Επιτροπή ενημερώνει 
αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με κείμενο της 
συμφωνίας.
Το μέσο καταμερισμού κινδύνου μπορεί να 
επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και 
εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται 
εντός της επενδυτικής περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
Η Επιτροπή υποβάλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις εκθέσεις 
εφαρμογής που υποβάλλει η ΕΤΕπ 
σύμφωνα με το άρθρο 49 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Or. de


