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Τροπολογία 14
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και πτωτική 
στροφή της οικονομίας έχουν πλήξει 
σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
έχουν προκαλέσει έντονη υποβάθμιση των 
χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 
συνθηκών σε αρκετά κράτη μέλη.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και πτωτική 
στροφή της οικονομίας έχουν πλήξει 
σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
έχουν προκαλέσει έντονη υποβάθμιση των 
χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών σε αρκετά κράτη 
μέλη. 

Or. en

Τροπολογία 15
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βασιζόμενος στη διάταξη του άρθρου
122 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία 
προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγείται 
χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτος μέλος 
που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει 
μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές 
δυσκολίες οφειλόμενες σε έκτακτες 
περιστάσεις που εκφεύγουν από τον 
έλεγχό του, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 
2010, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
μηχανισμού χρηματοοικονομικής 
σταθεροποίησης , θέσπισε μηχανισμό 
αυτού του τύπου, με σκοπό τη διαφύλαξη 
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας 
της Ένωσης.

(3) Με βάση το άρθρο 122 παράγραφος 2 
της Συνθήκης, με βάση τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού μηχανισμού 
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, και 
με σκοπό τη διαφύλαξη της 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας της 
Ένωσης, παρέχεται η δυνατότητα να 
χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση σε 
κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρές 
χρηματοοικονομικές δυσκολίες ως 
επακόλουθο της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, με σκοπό τη 
διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας της Ένωσης.
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Τροπολογία 16
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Με τις εκτελεστικές αποφάσεις του 
Συμβουλίου 2011/77/EΕ και 2011/344/EΕ 
χορηγήθηκε τέτοια χρηματοδοτική 
ενίσχυση στην Ιρλανδία και στην 
Πορτογαλία.

(4) Με τις εκτελεστικές αποφάσεις του 
Συμβουλίου 2011/77/EΕ, της 7ης 
Δεκεμβρίου 2010, και 2011/344/EΕ, της 
30ής Μαΐου 2011, χορηγήθηκε 
χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ιρλανδία 
και στην Πορτογαλία.

Or. en

Τροπολογία 17
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με τις αποφάσεις 2009/102/ΕΚ, 
2009/290/ΕΚ και 2009/459/ΕΚ του 
Συμβουλίου χορηγήθηκε αντίστοιχα τέτοια 
οικονομική στήριξη στην Ουγγαρία, τη 
Λετονία και τη Ρουμανία, αντίστοιχα. 

(8) Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
2009/102/ΕΚ, της 4ης Νοεμβρίου 2008,
2009/290/EΚ, της 20ής Ιανουαρίου 2009,
και 2009/459/EΚ, της 6ης Μαΐου 2009,
χορηγήθηκε τέτοια οικονομική συνδρομή 
στην Ουγγαρία, στη Λετονία και στη 
Ρουμανία αντίστοιχα. 

Or. en

Τροπολογία 18
Danuta Maria Hübner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις 11 Ιουλίου 2011, οι υπουργοί 
Οικονομικών των 17 κρατών μελών της 
ευρωζώνης υπέγραψαν τη συνθήκη για τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
σταθερότητας (ΕΜΣ). Προβλέπεται ότι 
έως το 2013 ο ΕΜΣ θα αναλάβει την 
εξυπηρέτηση των σκοπών που σήμερα 
εκπληρώνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 
(EFSF) και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης 
(EFSM). Επομένως, ο εν λόγω 
μελλοντικός μηχανισμός θα πρέπει να 
ληφθεί ήδη υπόψη στον παρόντα 
κανονισμό.

(9) Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 τα 17 κράτη 
μέλη της ευρωζώνης υπέγραψαν τη 
συνθήκη για την ίδρυση του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού σταθεροποίησης (ΕΜΣ). 
Προβλέπεται ότι έως τον Ιούλιο του 2012
ο ΕΜΣ θα έχει τεθεί σε ισχύ και θα έχει 
αναλάβει την εξυπηρέτηση των σκοπών 
που σήμερα εκπληρώνουν το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF) και ο ευρωπαϊκός 
μηχανισμός χρηματοοικονομικής 
σταθεροποίησης (EFSM). Επομένως, ο 
ΕΜΣ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 19
Danuta Maria Hübner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Στη Δήλωση των μελών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής 
Ιανουαρίου 2012, οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων χαρακτήρισαν την ενίσχυση 
των υποδομών εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως 
επείγον μέτρο και κάλεσαν το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσουν τις 
πιθανές επιλογές για την ενίσχυση της 
δράσης της τράπεζας με σκοπό τη 
στήριξη της μεγέθυνσης και να προβούν 
στις κατάλληλες συστάσεις, στις οποίες 
θα περιλαμβάνονται τα μέσα με τα οποία 
θα μπορούσε ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
να ενισχύσει τη χρηματοδοτική 
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ικανότητα του ομίλου της ΕΤΕ. Ο παρών 
κανονισμός ανταποκρίνεται σε αυτό το 
κάλεσμα στο πλαίσιο της διαχείρισης της 
παρούσας κρίσης. 

Or. en

Τροπολογία 20
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα 
προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
έργων, καθώς και να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι 
διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών 
που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους 
προαναφερθέντες μηχανισμούς 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να 
διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τη 
δημιουργία μέσων επιμερισμού του 
κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή 
εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές 
διευκολύνσεις προκειμένου να 
υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που 
προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα 
προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
έργων, καθώς και να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι 
διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών
που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους 
προαναφερθέντες μηχανισμούς 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να 
διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τη 
δημιουργία μέσων επιμερισμού του 
κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή 
εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές 
διευκολύνσεις προκειμένου να 
υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που 
προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούν επίσης να 
υποστηριχθούν επενδύσεις σε υποδομές 
και παραγωγικές επενδύσεις πρόσφορες 
για την οικονομική ανάκαμψη, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα 
οικεία κράτη μέλη και τη συμμόρφωση 
προς τους στόχους της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020".

Or. en



AM\894215EL.doc 7/32 PE483.747v01-00

EL

Τροπολογία 21
Crescenzio Rivellini

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα 
προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
έργων, καθώς και να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι 
διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών 
που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους 
προαναφερθέντες μηχανισμούς 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να 
διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τη 
δημιουργία μέσων επιμερισμού του 
κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή 
εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές 
διευκολύνσεις προκειμένου να 
υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που 
προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα 
προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
έργων, καθώς και να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι 
διαχειριστικές αρχές όλων των κρατών 
μελών να μπορούν να διαθέσουν 
χρηματοδοτικούς πόρους από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τη 
δημιουργία μέσων επιμερισμού του 
κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή 
εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές 
διευκολύνσεις προκειμένου να 
υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που 
προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούν να 
στηριχθούν έργα υποδομής και έργα των 
ΜΜΕ τα οποία είναι σημαντικά για την 
οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα δημιουργίας μέσου επιμερισμού του κινδύνου δεν πρέπει να περιοριστεί στα 
κράτη μέλη «τα οποία πληρούν έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77 
παράγραφος 2», τα οποία δηλαδή λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από έναν από τους 
μηχανισμούς της ΕΕ.

Τροπολογία 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 a) Για να αποκλειστεί ο κίνδυνος να 
βρεθούν και άλλα κράτη μέλη σε δυσχερή 
θέση, ώστε να πρέπει να ζητήσουν 
πρόσβαση στους μηχανισμούς 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας, είναι 
σκόπιμο να θεσπιστεί μία εξαίρεση από 
το σύμφωνο σταθερότητας και 
ανάπτυξης, για να επιτρέπεται η εθνική 
συγχρηματοδότηση έργων που 
συνδέονται ιδιαίτερα με τους στόχους της 
οικονομικής ανάκαμψης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.  

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θέλει να υπογραμμίσει την απαίτηση να αντιμετωπιστεί και με 
διαρθρωτικό τρόπο η ενδημική έλλειψη ρευστότητας μεγάλου αριθμού κρατών μελών, με σκοπό 
να διασφαλιστεί η βελτίωση της απόδοσης των δαπανών, χωρίς να χρειαστεί να ληφθούν 
δραστικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη μείωση των πόρων που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 23
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να υπάρξει ταχεία ανταπόκριση 
στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα εν λόγω 
μέσα επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002.

(16) Για να υπάρξει ταχεία ανταπόκριση 
στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής,
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής 
κρίσης, τα εν λόγω μέσα επιμερισμού του 
κινδύνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Or. en
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Τροπολογία 24
Danuta Maria Hübner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Το κράτος μέλος που απευθύνεται 
στην Επιτροπή με το αίτημα να αντλήσει 
οφέλη από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου πρέπει να δηλώνει σαφώς στη 
γραπτή του αίτηση γιατί θεωρεί ότι 
εμπίπτει σε έναν από τους όρους 
επιλεξιμότητας του άρθρου 77, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 και πρέπει να 
επισυνάπτει στην αίτησή του όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, για να 
αποδεικνύει ότι πληροί τους 
συγκεκριμένους όρους επιλεξιμότητας.  
Το αιτούν κράτος μέλος στην αίτησή του 
πρέπει επίσης να δηλώνει τα 
προγράμματα (ενώ υποβάλλει τον 
συγκεκριμένο κατάλογο με προτεινόμενα 
έργα και ανάγκες χρηματοδότησης) που 
συγχρηματοδοτούνται από τα μέσα 
πολιτικής για τη συνοχή και το μέρος των 
πόρων του 2012 και 2013 που διατέθηκαν 
σε τέτοια προγράμματα το οποίο επιθυμεί 
να αφαιρέσει από αυτά τα προγράμματα, 
με σκοπό τη διάθεσή τους στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου. Είναι 
επομένως αναγκαίο να διαβιβαστεί η 
αίτηση του κράτους μέλους στην 
Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου να 
εγκριθεί μία απόφαση της Επιτροπής 
σχετικά με τη συμμετοχή του αιτούντος 
κράτους μέλους σε ένα μέσο επιμερισμού 
του κινδύνου το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2013.  Είναι επίσης αναγκαίο 
πριν από την απόφαση της Επιτροπής 
σχετικά με την αίτηση του κράτους 
μέλους να αναθεωρηθούν και να 
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τροποποιηθούν εκ του παραλλήλου τα 
σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής, σύμφωνα με το άρθρο 33, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
1083/2006.

Or. en

Τροπολογία 25
Elisabeth Schroedter,
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Το κράτος μέλος που απευθύνεται 
στην Επιτροπή με το αίτημα να αντλήσει 
οφέλη από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου πρέπει να δηλώνει σαφώς στη 
γραπτή του αίτηση γιατί θεωρεί ότι 
εμπίπτει σε έναν από τους όρους 
επιλεξιμότητας του άρθρου 77, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 και πρέπει να 
επισυνάπτει στην αίτησή του όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από αυτό 
τον κανονισμό για να αποδείξει ότι είναι 
επιλέξιμο με βάση τον συγκεκριμένο όρο 
επιλεξιμότητας.  Για όλες τις πράξεις που 
δεν έχουν υποβληθεί σε απόφαση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού 1083/2006, το κράτος μέλος 
συμπεριλαμβάνει στην αίτησή του τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006. Οι αιτήσεις ή μέρη 
αιτήσεων που αφορούν πράξεις που δεν 
εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα 
υπάρχοντα επιχειρησιακά προγράμματα 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής 
συντάσσονται σε συνεργασία με τους 
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εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 11 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Το 
αιτούν κράτος μέλος στην αίτησή του 
πρέπει επίσης να δηλώνει τα 
προγράμματα (ενώ υποβάλλει τον 
συγκεκριμένο κατάλογο με προτεινόμενα 
έργα και ανάγκες χρηματοδότησης) που 
συγχρηματοδοτούνται από τα μέσα 
πολιτικής για τη συνοχή και το μέρος των 
πόρων του 2012 και 2013 που διατέθηκαν 
σε τέτοια προγράμματα το οποίο επιθυμεί 
να διαθέσει στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου.  Είναι επομένως αναγκαίο να 
διαβιβαστεί η αίτηση του κράτους μέλους 
στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 31 
Αυγούστου 2013, προκειμένου να εγκριθεί 
μία απόφαση της Επιτροπής σχετικά με 
τη συμμετοχή του αιτούντος κράτους 
μέλους σε ένα μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2013.  Είναι επίσης αναγκαίο 
πριν από την απόφαση της Επιτροπής 
σχετικά με την αίτηση του κράτους 
μέλους να αναθεωρηθούν και να 
τροποποιηθούν τα σχετικά επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 33, παράγραφος 2, του κανονισμού 
(ΕΚ) 1083/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Based on AM 7 by the Rapporteur.

Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Οι πράξεις που επιλέγονται και είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου 
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επιμερισμού του κινδύνου πρέπει να είναι 
είτε μείζονα έργα που έχουν ήδη 
υποβληθεί σε απόφαση της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 είτε άλλα έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή 
Ταμείο Συνοχής και εμπίπτουν σε ένα ή 
περισσότερα από τα επιχειρησιακά τους 
προγράμματα, σε περιπτώσεις όπου αυτά 
τα έργα αντιμετωπίζουν έλλειψη 
χρηματοδότησης όσον αφορά το 
επενδυτικό κόστος που θα επωμιστούν οι 
ιδιώτες επενδυτές.   Επιπλέον, οι πράξεις 
που επιλέγονται θα μπορούσαν να είναι 
πράξεις οι οποίες συμβάλλουν στους 
στόχους του εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου αναφοράς του αιτούντος 
κράτους μέλους και των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών της 
Κοινότητας για τη συνοχή και οι οποίες 
μπορούν δυνάμει του χαρακτήρα τους να 
συμβάλουν στη στήριξη της μεγέθυνσης 
και στην ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης, στον βαθμό που υπάρχουν 
διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.  Τέλος, το 
μέσο επιμερισμού του κινδύνου θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
τη χρηματοδότηση πράξεων που 
προκύπτουν από τον 
επαναπρογραμματισμό μερών ή του 
συνόλου των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το 
Ταμείο Συνοχής, λαμβανομένων υπόψη 
των επενδυτικών ευκαιριών, στο πλαίσιο 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 397/2009 που 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι 
αφορά την επιλεξιμότητα των 
επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση 
και την ανανεώσιμη ενέργεια στη 
στέγαση και σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 437/2010 που τροποποιεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Ανάπτυξης όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα των στεγαστικών 
παρεμβάσεων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.  Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται σε 
πράξεις που δεν εμπίπτουν σε ένα ή 
περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής πρέπει 
να περιορίζονται στα ποσά που 
απομένουν μετά τη χρηματοδότηση των 
πράξεων που είναι μέρη τέτοιων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία  8 του εισηγητή. Οι πράξεις που αποτελούν μέρη των υπαρχόντων 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής πρέπει να αποκτούν 
προτιμησιακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου. 
Επιπλέον, τα έργα που προκύπτουν από τον επαναπρογραμματισμό των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων πρέπει να μπορούν να αντλούν στήριξη από το μέσο, ενόψει των επενδυτικών 
ευκαιριών στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της κοινωνικής στέγης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Τροπολογία 27
Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16ε) Η Επιτροπή πρέπει να εξακριβώνει 
αν οι πληροφορίες που υποβάλλει το 
αιτούν κράτος μέλος ευσταθούν και 
επομένως η αίτηση του κράτους μέλους 
είναι δικαιολογημένη, πρέπει δε να έχει 
την εξουσία να εγκρίνει απόφαση εντός 
τεσσάρων μηνών σχετικά με τους 
συγκεκριμένους όρους της συμμετοχής 
του αιτούντος κράτους μέλους στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου. Πρέπει 
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ωστόσο να διασφαλίζεται ότι μόνο έργα 
με αποδεικτό θετικό αντίκτυπο στις 
τοπικές οικονομίες και στις αγορές 
εργασίας και για τα οποία έχει ληφθεί 
ευνοϊκή απόφαση χρηματοδότησης είτε 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων είτε από τους εθνικούς ή 
διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμούς που διέπονται από το 
ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, 
πρέπει να καθίστανται επιλέξιμοι για 
χρηματοδότηση από επίσημα θεσπισμένο 
μέσο επιμερισμού του κινδύνου.  Η 
απόφαση της Επιτροπής, χάριν 
διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία  10 του εισηγητή. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα έργα που αντλούν 
στήριξη από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών 
οικονομιών και αγορών εργασίας.

Τροπολογία 28
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16στ) Δεδομένων των αναγκών 
διαχείρισης της κρίσης και του 
χαρακτήρα του μέσου επιμερισμού του 
κινδύνου, όπως θεσπίζεται από τον 
παρόντα κανονισμό, αλλά και της άνευ 
προηγουμένου κρίσεως, που επηρεάζει τις 
διεθνείς αγορές, καθώς και των 
πτωτικών τάσεων της οικονομίας, οι 
οποίες έχουν πλήξει σοβαρά τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα 
ορισμένων κρατών μελών, πράγμα που 
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απαιτεί άμεση αντίδραση προκειμένου να 
αποσοβηθούν οι επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία, στην αγορά 
εργασίας και στους πολίτες, είναι σκόπιμο 
να τεθεί ο παρών κανονισμός σε ισχύ την 
ημέρα που ακολουθεί τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 29
Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16ζ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 397/2009 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά 
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την 
επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την 
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη 
ενέργεια στη στέγαση και σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 437/2010 
σχετικά με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα των στεγαστικών 
παρεμβάσεων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, αλλά 
και με δεδομένο το σημείο 1.1.3 της 
απόφασης του Συμβουλίου 2006/702/ΕΚ 
για τις κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές συνοχής, τα 
έργα που συνίστανται σε στεγαστικές 
παρεμβάσεις υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και τα 
έργα που προωθούν την ενεργειακή 
απόδοση, για παράδειγμα σε κτήρια, τη 
διάδοση αναπτυξιακών μοντέλων με 
χαμηλή ένταση ενέργειας και 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
επομένως τα οποία μπορούν να δώσουν 
στα εν λόγω κράτη μέλη πρωταγωνιστικό  
ρόλο και να ενισχύσουν έτσι την 
ανταγωνιστική τους θέση, ενώ θα 
εξασφαλίζεται η συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, πρέπει να έχουν 
προτιμησιακή πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση από το μέσο επιμερισμού 
του κινδύνου. 

Or. en

Τροπολογία 30
Danuta Maria Hübner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 36 - παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 36 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:

(2) Εισάγεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 36α
Μέσο επιμερισμού του κινδύνου

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου νοείται ως μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου ένα χρηματοδοτικό μέσο 
(δάνεια, εγγυήσεις, καθώς και άλλες 
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις), το οποίο 
εγγυάται την ολική ή μερική κάλυψη ενός
καθορισμένου κινδύνου, κατά περίπτωση, 
έναντι συμφωνημένου τιμήματος.

"2a. Τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν 
έναν από τους όρους που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 2 δύνανται να 
διαθέσουν μέρος των δημοσιονομικών 
πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και
στο άρθρο 20 σε ένα μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου το οποίο δημιουργείται από την 

2. Τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν έναν 
από τους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 2 δύνανται να 
διαθέσουν μέρος των δημοσιονομικών 
πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και 
στο άρθρο 20 σε ένα μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου το οποίο δημιουργείται από την 
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Επιτροπή σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή σε συμφωνία με 
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου ή οργανισμούς που διέπονται από 
το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους 
και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους 
που εφαρμόζονται στην και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των 
ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και 
δάνεια, καθώς και των άλλων 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.

Επιτροπή σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή σε συμφωνία με 
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου ή οργανισμούς που διέπονται από 
το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους 
και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους 
που εφαρμόζονται στην και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των 
ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και 
δάνεια, καθώς και των άλλων 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.

3. Η συμφωνία συνεργασίας, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν ιδίως 
τα ακόλουθα: 
(a) το συνολικό ποσό της συνεισφοράς 
της Ένωσης και το χρονοδιάγραμμα για 
τη διάθεσή του·
(β) τους όρους του καταπιστευτικού 
λογαριασμού που θα δημιουργηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή υλοποίησης·
(γ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη 
χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, τις 
λεπτομέρειες για τον ακριβή επιμερισμό 
του κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου του 
δείκτη μόχλευσης) και τις εγγυήσεις που 
πρέπει να παρέχονται από την 
αναθέτουσα αρχή υλοποίησης·
(δ) την τιμολόγηση του μέσου, με βάση το 
περιθώριο κινδύνου και την κάλυψη όλων 
των διοικητικών δαπανών του 
μηχανισμού·
(ε) την υλοποίηση και τη διαδικασία 
έγκρισης των προτάσεων έργων που 
καλύπτονται από το μέσο· 
(στ) την περίοδο που είναι διαθέσιμο το 
μέσο και τις απαιτήσεις για την υποβολή 
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εκθέσεων.
Ο ακριβής επιμερισμός των κινδύνων (ο 
δείκτης μόχλευσης), που θα πρέπει να 
γίνει στο πλαίσιο της συμφωνίας 
συνεργασίας με την αναθέτουσα αρχή 
υλοποίησης, πρέπει κατά μέσον όρο, να 
έχει ως στόχο να είναι πολλαπλάσιος 
τουλάχιστον κατά 1,5 φορές του ποσού 
της συνεισφοράς της Ένωσης στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου
Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με 
την προγραμματισμένη χρήση του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση 
δανείων και εγγυήσεων για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και για 
άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που 
χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά 
με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το 
άρθρο 56.

4. Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής σχετικά 
με επενδυτικές δαπάνες που, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 54 παράγραφος 
5, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 
55 ούτε ως δημόσιες δαπάνες όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση πράξεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
αναφοράς του αιτούντος κράτους μέλους 
και στην τήρηση των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
για τη συνοχή1 και οι οποίες έχουν την 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη και 
βιώσιμη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς.

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 

5. Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 και 
το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ, 
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Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. 

Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με 
την προγραμματισμένη χρήση του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση 
δανείων και εγγυήσεων για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

6. Ένα επιλέξιμο κράτος μέλος που 
επιθυμεί να επωφεληθεί από μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει να 
υποβάλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2013.  
Στην αίτησή του, το κράτος μέλος 
παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες έτσι ώστε να διαπιστώνεται: 
(a) ότι πληροί έναν από τους όρους που 
αναφέρονται στα στοιχεία α, β, ή γ του 
άρθρου 77 παράγραφος 2, 
περιλαμβάνοντας αναφορά σε απόφαση 
του Συμβουλίου ή σε άλλη νομική πράξη 
που να αποδεικνύει αυτό το γεγονός· 
(β) ο κατάλογος των προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται είτε από το ΕΤΠΑ 
είτε από το ΤΣ και το μέρος των 
πιστώσεων του 2012 και του 2013 για 
αυτά τα προγράμματα, το οποίο επιθυμεί 
να ανακατανείμει από τα προγράμματα 
αυτά στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου·
(γ) ο κατάλογος των προτεινόμενων 
έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και 
το μέρος των πιστώσεων του 2012 και 
του 2013 που επιθυμεί να ανακατανείμει 
από τα προγράμματα το μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου· 
(δ) το ποσό που διατίθεται αποκλειστικά 
προς όφελός του στο πλαίσιο της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσής του από την 
πολιτική συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 2 και μία ένδειξη για το 
ποσό, το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί 
για τους στόχους του μέσου επιμερισμού 
του κινδύνου αποκλειστικά από τις
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2012 και 
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2013 σύμφωνα με το άρθρο 75 
παράγραφος 1· 

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει 
σχετική αίτηση στην Επιτροπή, η οποία
εκδίδει απόφαση με τη μορφή 
εκτελεστικής πράξης, που περιγράφει το 
σύστημα το οποίο θεσπίζεται προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς όφελος 
του κράτους μέλους το οποίο το έχει 
εντάξει στη χρηματοδοτική ενίσχυσή του 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, 
καθώς επίσης τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτό 
το μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Οι εν 
λόγω όροι και προϋποθέσεις 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

7. Η Επιτροπή -αφού εξακριβώσει ότι η 
αίτηση του κράτους μέλους είναι 
δικαιολογημένη- εκδίδει εντός τεσσάρων 
μηνών απόφαση, βάσει της αίτησης αυτής, 
με τη μορφή εκτελεστικής πράξης, που 
περιγράφει το σύστημα το οποίο 
θεσπίζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι το διαθέσιμο ποσό χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά προς όφελος του κράτους 
μέλους το οποίο το έχει εντάξει στη 
χρηματοδοτική ενίσχυσή του στο πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 2, καθώς επίσης 
τους συγκεκριμένους όρους και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής του αιτούντος 
κράτους μέλους στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου. Οι συγκεκριμένοι όροι και 
προϋποθέσεις περιλαμβάνουν, ειδικότερα, 
τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της 
προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
κεφαλαίων και τα συστήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου· και

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της 
προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
κεφαλαίων, τους όρους πληρωμών  και τα 
συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου· 

(β) διάρθρωση των τελών και των 
υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών 
δαπανών.

(β) τη διάρθρωση των τελών και των 
υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών 
δαπανών·
(γ) ενδεικτικό κατάλογο των επιλέξιμων 
για χρηματοδότηση έργων και
(δ) το μέγιστο ποσό της συνεισφοράς της 
Ένωσης που μπορεί να διατεθεί στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου από τα 
κονδύλια που είναι διαθέσιμα για το 
κράτος μέλος και τις δόσεις που αφορούν 
την πρακτική υλοποίηση.
Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Όταν αποφασίζει, κατόπιν αιτήσεως 
κράτους μέλους, η Επιτροπή εξασφαλίζει 
ότι μόνο τα έργα, για τα οποία έχει ληφθεί 
ευνοϊκή απόφαση χρηματοδότησης είτε 
από την ΕΤΕπ είτε από εθνικούς ή 
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διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμούς που διέπονται από το 
ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας, θα γίνονται δεκτά ως 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από 
καθιερωμένο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου.
8. Της απόφασης της Επιτροπής, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7 πρέπει να 
προηγείται αναθεώρηση των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ και ΤΣ σύμφωνα με το 
άρθρο 33 παράγραφος 2. 

Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά 
ανώτατο όριο και δεν συνεπάγονται την 
ανάληψη υποχρεώσεων για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ή για το 
οικείο κράτος μέλος.

9. Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά 
ανώτατο όριο και δεν υπερβαίνουν το 10% 
του ενδεικτικού συνολικού κονδυλίου για 
το αιτούν κράτος μέλος για την περίοδο
2007-2013 όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το 
ΤΣ, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο β.  Τα 
κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τα έργα 
της παραγράφου 4, δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου περιορίζονται στα ποσά 
που εναπομένουν μετά από τη 
χρηματοδότηση των πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 πρώτο εδάφιο.  
Εκτός από τη συνολική συνεισφορά της 
Ένωσης στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου που εγκρίθηκε με την απόφαση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 7, η 
συμμετοχή της Ένωσης στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου δεν 
συνεπάγεται την περαιτέρω ανάληψη 
υποχρεώσεων ούτε για τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης ούτε και για το οικείο κράτος 
μέλος.

Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την 
ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία 
καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, 
έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους 
μέλους, στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος 
μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
77 παράγραφος 2. Αν το κράτος μέλος δεν 

10. Οποιαδήποτε επανεισροή ή 
οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την 
ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία 
καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, 
έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους 
μέλους, στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος 
μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
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πληροί πλέον τους εν λόγω όρους, το 
εναπομείναν ποσό θεωρείται έσοδο για 
ειδικό προορισμό κατά την έννοια του 
άρθρου 18 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Έπειτα από αίτηση του 
οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που 
δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για 
ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο 
έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του 
οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή.»

77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ). Αν 
το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον κανέναν 
από τους εν λόγω όρους, το εναπομείναν 
ποσό ή η επανεισροή θεωρείται έσοδο για 
ειδικό προορισμό κατά την έννοια του 
άρθρου 18 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Έπειτα από αίτηση του 
οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που 
δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για 
ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο 
έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του 
οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή.»

Or. en

Τροπολογία 31
Crescenzio Rivellini

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 36 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 36 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:

(2) Στο άρθρο 36 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:

"2α. Τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν 
έναν από τους όρους που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 2 δύνανται να 
διαθέσουν μέρος των δημοσιονομικών 
πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και 
στο άρθρο 20 σε ένα μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου το οποίο δημιουργείται από την 
Επιτροπή σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή σε συμφωνία με 
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου ή οργανισμούς που διέπονται από 
το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους 

"2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να διαθέσουν 
μέρος των δημοσιονομικών πόρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 
20 σε ένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
το οποίο δημιουργείται από την Επιτροπή 
σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ή σε συμφωνία με εθνικούς ή 
διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμούς που διέπονται από το 
ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους 
και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους 
που εφαρμόζονται στην και από την 
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και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους 
που εφαρμόζονται στην και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των 
ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και 
δάνεια, καθώς και των άλλων 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των 
ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και 
δάνεια, καθώς και των άλλων 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δάνεια 
και εγγυήσεις, καθώς και για άλλες 
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που 
χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά 
με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το 
άρθρο 56. 

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δάνεια 
και εγγυήσεις, καθώς και για άλλες 
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που 
χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής ή έργων 
υποδομής και έργων των ΜΜΕ τα οποία 
είναι σημαντικά για την οικονομική 
ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στα οικεία κράτη μέλη.

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. 

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. 

Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με 
την προγραμματισμένη χρήση του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση 
δανείων και εγγυήσεων για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με 
την προγραμματισμένη χρήση του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση 
δανείων και εγγυήσεων για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει 
σχετική αίτηση στην Επιτροπή, η οποία 
εκδίδει απόφαση με τη μορφή 
εκτελεστικής πράξης, που περιγράφει το 
σύστημα το οποίο θεσπίζεται προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς όφελος 
του κράτους μέλους το οποίο το έχει 
εντάξει στη χρηματοδοτική ενίσχυσή του 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, 
καθώς επίσης τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτό 

Ύστερα από αίτηση του οικείου κράτους 
μέλους, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, 
βάσει της αίτησης αυτής, με τη μορφή 
εκτελεστικής πράξης, που περιγράφει το 
σύστημα το οποίο θεσπίζεται προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς όφελος 
του κράτους μέλους το οποίο το έχει 
εντάξει στη χρηματοδοτική ενίσχυσή του 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, 
καθώς επίσης τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτό 
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το μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Οι εν 
λόγω όροι και προϋποθέσεις 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

το μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Οι εν 
λόγω όροι και προϋποθέσεις 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της 
προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
κεφαλαίων και τα συστήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου· και

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της 
προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
κεφαλαίων και τα συστήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου· και

(β) διάρθρωση των τελών και των 
υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών 
δαπανών. 

(β) διάρθρωση των τελών και των 
υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών 
δαπανών. 

Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά 
ανώτατο όριο και δεν συνεπάγονται την 
ανάληψη υποχρεώσεων για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ή για το οικείο 
κράτος μέλος.

Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά 
ανώτατο όριο και δεν συνεπάγονται την 
ανάληψη υποχρεώσεων για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ή για το οικείο 
κράτος μέλος.

Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την 
ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία 
καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, 
έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους 
μέλους, στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος 
μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
77 παράγραφος 2. Αν το κράτος μέλος δεν 
πληροί πλέον τους εν λόγω όρους, το 
εναπομείναν ποσό θεωρείται έσοδο για 
ειδικό προορισμό κατά την έννοια του 
άρθρου 18 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Έπειτα από αίτηση του 
οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που 
δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για 
ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο 
έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του 
οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή.»

Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την 
ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία 
καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, 
έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους 
μέλους, στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου μέχρι τα τέλη 
της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 
ή θεωρείται έσοδο για ειδικό προορισμό 
κατά την έννοια του άρθρου 18 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Έπειτα από 
αίτηση του οικείου κράτους μέλους, οι 
πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων που δημιουργούνται από το 
εν λόγω έσοδο για ειδικό προορισμό 
προστίθενται το επόμενο έτος στη 
χρηματοδοτική ενίσχυση του οικείου 
κράτους μέλους στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
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στο να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Η πρόταση επομένως πρέπει να μην εφαρμόζεται όχι 
μόνο στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση αλλά σε κανένα κράτος μέλος. Αν 
προστεθούν και άλλα έργα υποδομής (όπως προτείνεται στην αιτιολογική έκθεση της 
Επιτροπής) και ΜΜΕ, δεν θα είναι δυνατόν να αποφευχθεί η τροποποίηση των αντίστοιχων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Τροπολογία 32
Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 36 - παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 36 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:

(2) Εισάγεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 36α
Μέσο επιμερισμού του κινδύνου

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου νοείται ως μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου ένα χρηματοδοτικό μέσο 
(δάνεια, εγγυήσεις, καθώς και άλλες 
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις), το οποίο 
εγγυάται την ολική ή μερική κάλυψη ενός 
καθορισμένου κινδύνου, κατά περίπτωση, 
έναντι συμφωνημένου τιμήματος.

"2a. Τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν 
έναν από τους όρους που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 παράγραφος 2 δύνανται να 
διαθέσουν μέρος των δημοσιονομικών 
πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και 
στο άρθρο 20 σε ένα μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου το οποίο δημιουργείται από την 
Επιτροπή σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή σε συμφωνία με 
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου ή οργανισμούς που διέπονται από 
το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους 

2. Τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν έναν 
από τους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) 
και γ) δύνανται να διαθέσουν μέρος των 
δημοσιονομικών πόρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 και στο άρθρο 20 σε ένα 
μέσο επιμερισμού του κινδύνου το οποίο 
δημιουργείται από την Επιτροπή μέσω 
συμφωνίας συνεργασίας την οποία 
συνάπτει είτε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων είτε με εθνικούς ή διεθνείς 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμούς που διέπονται από το 
ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 
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και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους 
που εφαρμόζονται στην και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των 
ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και 
δάνεια, καθώς και των άλλων 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.

παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους 
και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους 
που εφαρμόζονται στην και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής 
«αναθέτουσα αρχή υλοποίησης»), 
προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των 
ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και 
δάνεια, καθώς και των άλλων 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.

3. Η συμφωνία συνεργασίας, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν ιδίως 
τα ακόλουθα: 
(a) το συνολικό ποσό της συνεισφοράς 
της Ένωσης και το χρονοδιάγραμμα για 
τη διάθεσή του·
(β) τους όρους του καταπιστευτικού 
λογαριασμού που θα δημιουργηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή υλοποίησης·
(γ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη 
χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, τις 
λεπτομέρειες για τον ακριβή επιμερισμό 
του κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου του 
δείκτη μόχλευσης) και τις εγγυήσεις που 
πρέπει να παρέχονται από την 
αναθέτουσα αρχή υλοποίησης·
(δ) την τιμολόγηση του μέσου, με βάση το 
περιθώριο κινδύνου και την κάλυψη όλων 
των διοικητικών δαπανών του 
μηχανισμού·
(ε) την υλοποίηση και τη διαδικασία 
έγκρισης των προτάσεων έργων που 
καλύπτονται από το μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης μίας ανάλυσης 
κόστους-οφέλους, που εμπεριέχει 
εκτίμηση κινδύνου και τον προβλέψιμο 
αντίκτυπο στον οικείο τομέα και στην 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση του 
κράτους μέλους ή/και της περιφέρειας·
(στ) την περίοδο που είναι διαθέσιμο το 
μέσο και τις απαιτήσεις για την υποβολή 
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εκθέσεων.
Ο ακριβής επιμερισμός των κινδύνων (ο 
δείκτης μόχλευσης), που θα πρέπει να 
γίνει στο πλαίσιο της συμφωνίας 
συνεργασίας με την αναθέτουσα αρχή 
υλοποίησης, πρέπει κατά μέσον όρο, να 
έχει ως στόχο να είναι πολλαπλάσιος 
τουλάχιστον κατά 1,5 φορές του ποσού 
της συνεισφοράς της Ένωσης στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου
Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με 
την προγραμματισμένη χρήση του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση 
δανείων και εγγυήσεων για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και για 
άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που 
χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά 
με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το 
άρθρο 56.

4. Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής σχετικά 
με επενδυτικές δαπάνες που, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 54 παράγραφος 
5, δεν μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες 
δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 55 ούτε 
δημόσιες δαπάνες όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 5, σύμφωνα με 
τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
αναφοράς του αιτούντος κράτους μέλους, 
στην τήρηση των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
για τη συνοχή1 και οι οποίες έχουν την 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη και 
βιώσιμη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση πράξεων που απορρέουν 
από τον επαναπρογραμματισμό 
ολόκληρου επιχειρησιακού προγράμματος 
ή μερών επιχειρησιακού προγράμματος 
που συγχρηματοδοτούνται από το 



PE483.747v01-00 28/32 AM\894215EL.doc

EL

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, 
λαμβανομένων υπόψη των επενδυτικών 
ευκαιριών, στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 397/2009 που τροποποιεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά 
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την 
επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την 
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη 
ενέργεια στη στέγαση και σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 437/2010 που 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά 
την επιλεξιμότητα των στεγαστικών 
παρεμβάσεων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

5. Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 και 
το άρθρο 56 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. 

Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με 
την προγραμματισμένη χρήση του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση 
δανείων και εγγυήσεων για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

6. Ένα επιλέξιμο κράτος μέλος που 
επιθυμεί να επωφεληθεί από μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει να 
υποβάλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2013.  
Στην αίτησή του το κράτος μέλος παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι 
ώστε να διαπιστώνονται: 
(a) ότι πληροί έναν από τους όρους που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) του 
άρθρου 77 παράγραφος 2, 
περιλαμβάνοντας αναφορά σε απόφαση 
του Συμβουλίου ή σε άλλη νομική πράξη 
που να αποδεικνύει αυτό το γεγονός· 
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(β) ο κατάλογος των προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται είτε από το ΕΤΠΑ 
είτε από το ΤΣ και το μέρος των 
πιστώσεων του 2012 και του 2013 για 
αυτά τα προγράμματα, το οποίο επιθυμεί 
να ανακατανείμει στο μέσο επιμερισμού 
του κινδύνου·
(γ) ο κατάλογος των προτεινόμενων 
έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και 
το μέρος των πιστώσεων του 2012 και 
του 2013 που επιθυμεί να ανακατανείμει 
στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου· 
(δ) το ποσό που διατίθεται αποκλειστικά 
προς όφελός του στο πλαίσιο της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσής του από την 
πολιτική συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 2 και μία ένδειξη για το 
ποσό, το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί 
για τους στόχους του μέσου επιμερισμού 
του κινδύνου αποκλειστικά από τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2012 και 
2013 σύμφωνα με το άρθρο 75 
παράγραφος 1· 
ε) για όλες τις επιχειρήσεις που δεν έχουν 
υποβληθεί σε απόφαση της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 41, οι πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 40· 
στ) για αιτήσεις ή μέρη αιτήσεων που 
αφορούν πράξεις που δεν εμπίπτουν σε 
ένα ή περισσότερα από τα υπάρχοντα 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το 
Ταμείο Συνοχής, μια απόδειξη ότι η 
αίτηση συντάχθηκε σε συνεργασία με 
τους εταίρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 11. 

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει 
σχετική αίτηση στην Επιτροπή, η οποία
εκδίδει απόφαση με τη μορφή 
εκτελεστικής πράξης, που περιγράφει το 
σύστημα το οποίο θεσπίζεται προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς όφελος 

7. Η Επιτροπή -αφού εξακριβώσει με 
βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες ότι 
η αίτηση του κράτους μέλους είναι 
δικαιολογημένη- εκδίδει εντός τεσσάρων 
μηνών απόφαση με τη μορφή εκτελεστικής 
πράξης, που περιγράφει το σύστημα το 
οποίο θεσπίζεται προκειμένου να 
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του κράτους μέλους το οποίο το έχει 
εντάξει στη χρηματοδοτική ενίσχυσή του 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, 
καθώς επίσης τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτό 
το μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Οι εν 
λόγω όροι και προϋποθέσεις 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

εξασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς όφελος 
του κράτους μέλους το οποίο το έχει 
εντάξει στη χρηματοδοτική ενίσχυσή του 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, 
καθώς επίσης τους συγκεκριμένους όρους 
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του 
αιτούντος κράτους μέλους στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου. Οι
συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις 
περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα 
στοιχεία:

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της 
προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
κεφαλαίων και τα συστήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου· και

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της 
προέλευσης, δημοκρατικό έλεγχο και 
εφαρμοζόμενη λογιστική, πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων, τους 
όρους πληρωμής  και τα συστήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου· 

(β) διάρθρωση των τελών και των 
υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών 
δαπανών.

(β) διάρθρωση των τελών και των 
υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών 
δαπανών. 

(γ) ενδεικτικό κατάλογο των επιλέξιμων 
για χρηματοδότηση έργων και

(δ) το μέγιστο ποσό της συνεισφοράς της 
Ένωσης που μπορεί να διατεθεί στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου από τα 
κονδύλια που είναι διαθέσιμα για το 
κράτος μέλος και τις δόσεις που αφορούν 
την πρακτική υλοποίηση.
Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Όταν αποφασίζει, κατόπιν αιτήσεως 
κράτους μέλους, η Επιτροπή εξασφαλίζει 
ότι μόνο τα έργα με αποδεικτό θετικό 
αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες και 
στις αγορές εργασίας και  για τα οποία 
έχει ληφθεί ευνοϊκή απόφαση 
χρηματοδότησης είτε από την ΕΤΕπ είτε 
από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο με 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, θα 
γίνονται δεκτά ως επιλέξιμα για 
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χρηματοδότηση από καθιερωμένο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου.
8. Της απόφασης της Επιτροπής, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7 πρέπει να 
προηγείται αναθεώρηση των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ και ΤΣ σύμφωνα με το 
άρθρο 33 παράγραφος 2. 

Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά 
ανώτατο όριο και δεν συνεπάγονται την 
ανάληψη υποχρεώσεων για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ή για το 
οικείο κράτος μέλος.

9. Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά 
ανώτατο όριο και δεν υπερβαίνουν το 10% 
του ενδεικτικού συνολικού κονδυλίου για 
το αιτούν κράτος μέλος για την περίοδο 
2007-2013 όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το 
ΤΣ, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο β.  Τα 
κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τα έργα 
της παραγράφου 4 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου περιορίζονται στα ποσά 
που εναπομένουν μετά από τη 
χρηματοδότηση των πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 πρώτο εδάφιο.  
Εκτός από τη συνολική συνεισφορά της 
Ένωσης στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου που εγκρίθηκε με την απόφαση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 7, η 
συμμετοχή της Ένωσης στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου δεν 
συνεπάγεται την περαιτέρω ανάληψη 
υποχρεώσεων ούτε για τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης ούτε για το οικείο κράτος 
μέλος.

Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την 
ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία 
καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, 
έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους 
μέλους, στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος 
μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
77 παράγραφος 2. Αν το κράτος μέλος δεν 
πληροί πλέον τους εν λόγω όρους, το 
εναπομείναν ποσό θεωρείται έσοδο για 
ειδικό προορισμό κατά την έννοια του 
άρθρου 18 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Έπειτα από αίτηση του 

10. Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά 
την ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία 
καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, 
έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους 
μέλους, στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος 
μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ). Αν 
το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον κανέναν 
από τους εν λόγω όρους, το εναπομείναν 
ποσό θεωρείται έσοδο για ειδικό 
προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Έπειτα 
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οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που 
δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για 
ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο 
έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του 
οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή.»

από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, οι 
πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων που δημιουργούνται από το 
εν λόγω έσοδο για ειδικό προορισμό 
προστίθενται το επόμενο έτος στη 
χρηματοδοτική ενίσχυση του οικείου 
κράτους μέλους στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή.»

_______________
Βλ.: Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 
2006/702/EΚ της 6ης Οκτωβρίου 2006 
για τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή, 
ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία  13 του εισηγητή. Πρέπει να αποτρέπεται η ανάληψη έργων με 
αρνητικό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Πρέπει να εφαρμοστούν η αρχή της εταιρικής 
σχέσης και ο δημοκρατικός έλεγχος.  Έργα που αντλούν ενισχύσεις από ένα μέσο επιμερισμού 
του κινδύνου και ήσαν μέχρι τώρα μέρος προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
συνοχή δεν πρέπει να αφαιρούνται από αυτά τα προγράμματα.  Έργα που προκύπτουν από τον 
επαναπρογραμματισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει να είναι επιλέξιμα, όσον 
αφορά τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και στην 
κοινωνική στέγη.


