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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη 
που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0655),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0350/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 20111,

– αφού διαβουλεύθηκε με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής  Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

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 2009/102/ΕΚ και 
2009/459/ΕΚ του Συμβουλίου χορηγήθηκε 
αντίστοιχα τέτοια οικονομική στήριξη 
στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία, 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 
μάλη της ευρωζώνης υπέγραψαν τη 
συνθήκη για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού σταθερότητας (ΕΜΣ).
Προβλέπεται ότι έως τον Ιούλιο του 2012
ο ΕΜΣ θα τεθεί σε ισχύ θα 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 ήδη υπόψη στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στη δήλωση των μελών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής 
Ιανουαρίου 2012 οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων απηύθυναν έκκληση για να 
ενισχυθεί η στήριξη έργων υποδομής από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
ζήτησαν από το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
να εξετάσουν τις πιθανές επιλογές για την 
ενίσχυση της δράσης της ΕΤΕπ όσον 
αφορά τη στήριξη της μεγέθυνσης και να 
προβούν στις δέουσες προτάσεις, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις δυνατότητες του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για μόχλευση 
των δυνατοτήτων ομαδικών 
χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ. Ο παρών 
κανονισμός έχει ως στόχο να απαντήσει 
σε αυτήν την έκκληση στο πλαίσιο του 
θέματος της διαχείρισης κρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 4

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

(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 αναγκαίο τα 
κράτη μέλη που αντιμετώπισαν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση στο 
πλαίσιο ενός από τους  μηχανισμούς 



PE480.899v01-00 8/25 PR\891964EL.doc

EL

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.

χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1311/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Δεκεμβρίου 2011 ο οποίος 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη 
δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα 
κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσχέρειες σε σχέση με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα1

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
___________
1 ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 5.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Λόγω της μακρόχρονης τεχνογνωσίας 
της ΕΤΕπ ως του σημαντικότερου 
χρηματοδότη έργων υποδομής και της 
δέσμευσής της να υποστηρίξει την 
οικονομική ανάκαμψη, θα πρέπει η 
Επιτροπή να είναι σε θέση να 
δημιουργήσει, σε συνεργασία με την 
ΕΤΕπ, μέσα επιμερισμού του κινδύνου. Οι 

(14) Λόγω της μακρόχρονης τεχνογνωσίας 
της ΕΤΕπ ως του σημαντικότερου 
χρηματοδότη έργων υποδομής και της 
δέσμευσής της να υποστηρίξει την 
οικονομική ανάκαμψη, θα πρέπει η 
Επιτροπή να είναι σε θέση να 
δημιουργήσει μέσα επιμερισμού του 
κινδύνου, μέσω της σύναψης συμφωνίας 
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ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της
συνεργασίας θα πρέπει να καθοριστούν σε 
συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της 
ΕΤΕπ.

συνεργασίας με την ΕΤΕπ για αυτόν τον 
σκοπό. Για λόγους ασφάλειας του 
δικαίου, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν
οι κύριοι και τυπικοί όροι και 
προϋποθέσεις μιας τέτοιας συμφωνίας 
συνεργασίας στον κανονισμό· ωστόσο, 
επειδή το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
που προβλέπεται να δημιουργηθεί μέσω 
αυτού του κανονισμού έχει ειδικό 
χαρακτήρα που σχετίζεται με τη 
διαχείριση της κρίσης, θα πρέπει οι 
συγκεκριμένοι και ειδικοί όροι και 
προϋποθέσεις κάθε μεμονωμένης 
συμφωνίας να καθορίζονται στις 
μεμονωμένες συμφωνίες συνεργασίας που
θα συναφθούν μεταξύ της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ σύμφωνα με τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (εφεξής: δημοσιονομικός 
κανονισμός).

Or. en

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για λόγους σαφήνειας και 
ασφάλειας του δικαίου θα πρέπει να 
περιληφθεί στο νέο άρθρο 36α ορισμός 
του μέσου επιμερισμού του κινδύνου. Σε 
αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει το μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου να 
χρησιμοποιείται για δάνεια και εγγυήσεις 
καθώς και για άλλες χρηματοδοτικές 
διευκολύνσεις προκειμένου να 
χρηματοδοτούνται πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το 
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Ταμείο Συνοχής, οι οποίες αφορούν 
επενδυτικές δαπάνες που δεν μπορούν να 
ληφθούν υπόψη ως επιλέξιμες δαπάνες 
σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006  ή ως δημόσιες 
δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 5 βάσει των κανόνων της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Για αυτόν 
τον σκοπό είναι επίσης αναγκαίο να 
θεσπιστεί παρέκκλιση από το άρθρο 54 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. 

Or. en

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Το κράτος μέλος που υποβάλει 
αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να 
επωφεληθεί από το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου θα πρέπει να διευκρινίσει στην 
γραπτή του αίτηση για ποιον λόγο θεωρεί 
ότι πληροί κάποιον από τους όρους 
επιλεξιμότητας του άρθρου 77 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1083/2006 και θα πρέπει να επισυνάψει 
στην αίτησή του όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες που απαιτούνται από τον εν 
λόγω κανονισμό προκειμένου να 
αποδείξει ότι πληροί τον συγκεκριμένο 
όρο επιλεξιμότητας. Το αιτούν κράτος 
μέλος θα πρέπει να προσδιορίζει στην 
αίτησή του επίσης τα προγράμματα 
(υποβάλλοντας πλήρη κατάλογο των 
προτεινόμενων έργων και των 
χρηματοδοτικών αναγκών) που 
συγχρηματοδοτούνται από μέσα της 
πολιτικής συνοχής, καθώς και  το μέρος 
των πόρων του 2012 και 2013 που έχουν 
διατεθεί σε αυτά τα προγράμματα, το 
οποίο επιθυμεί να εξάγει από αυτά ώστε 
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να το κατανείμει στο μέσο επιμερισμού 
του κινδύνου. Για αυτόν τον λόγο είναι 
αναγκαίο να διαβιβάζεται η αίτηση του 
κράτους μέλους στην Επιτροπή έως την 
31η Αυγούστου 2013 το αργότερο έτσι 
ώστε να έχει εγκριθεί η απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή του 
αιτούντος κράτους μέλους σε κάποιο 
μέσο επιμερισμού του κινδύνου το 
αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
Είναι επίσης αναγκαίο, μετά από την 
έκδοση της απόφασης της Επιτροπής 
σχετικά με την αίτηση του κράτους 
μέλους, να αναθεωρούνται και να 
τροποποιούνται τα σχετικά επιχειρησιακά 
προγράμματα μέσα στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΤΣ σύμφωνα με το άρθρο 
33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
1083/2006.

Or. en

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Οι επιλεγόμενες πράξεις, οι οποίες 
καλύπτονται από κάποιο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου, είναι είτε 
μεγάλα έργα για τα οποία υπάρχει ήδη 
απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 είτε άλλα έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το 
ΤΣ και εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα 
από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, 
σε περιπτώσεις, όπου τα έργα αυτά 
αντιμετωπίζουν έλλειψη χρηματοδότησης 
όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες που 
θα πρέπει να αναλάβουν ιδιώτες 
επενδυτές. Τέλος, στις επιλεγόμενες 
πράξεις θα μπορούσαν επίσης να 
συγκαταλέγονται πράξεις που συμβάλλουν 
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στην επίτευξη των στόχων του εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου αναφοράς του 
αιτούντος κράτους μέλους και στην 
τήρηση των κοινοτικών στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τη συνοχή, 
και οι οποίες μπορούν, λόγω του 
χαρακτήρα τους να συμβάλουν στην 
υποστήριξη της μεγέθυνσης και 
ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης 
υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν 
διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του μέσου 
επιμερισμού του κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16δ) Το αιτούν κράτος μέλος 
εξακολουθεί να πρέπει να προσδιορίζει 
στην αίτησή του ένα ποσό το οποίο 
πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά προς 
όφελός του στο πλαίσιο της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσής του από την
πολιτική συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, το οποίο να μπορεί 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 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% του ενδεικτικού 
συνολικού κονδυλίου για τον αιτούν 
κράτος μέλος για την περίοδο 2007-2013 
όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, και το 
οποίο πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο β του 
κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Τέλος είναι 
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απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση της Ένωσης που 
διατίθεται στο μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών διαχείρισης και των υπόλοιπων 
επιλέξιμων δαπανών, θα περιορίζεται 
αυστηρά στο προαναφερθέν μέγιστο ποσό 
με το οποίο συνεισφέρει η Ένωση στο 
μέσο επιμερισμού του κινδύνου και ότι 
δεν θα υφίσταται περαιτέρω υποχρέωση 
για τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Οποιοσδήποτε υπολειπόμενος 
κίνδυνος τον οποίο ενέχουν οι 
χρηματοδοτούμενες πράξεις στο πλαίσιο 
του καθιερωμένου μέσου επιμερισμού του 
κινδύνου, θα πρέπει να αναλαμβάνεται 
είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων είτε από τον οργανισμό 
εθνικού ή διεθνούς δημοσίου δικαίου ή 
τον οργανισμό που διέπεται από το 
ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας με τον οποίο έχει δημιουργηθεί 
από κοινού το μέσο επιμερισμού του 
κινδύνου βάσει συμφωνίας συνεργασίας. 
Θα πρέπει να καταστεί δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση των ποσών που 
έχουν εναπομείνει και που έχουν διατεθεί 
στον μηχανισμό επιμερισμού του 
κινδύνου, για το ίδιο κράτος μέλος, 
κατόπιν αιτήσεώς του και εντός του ίδιου 
μέσου καταμερισμού του κινδύνου, υπό 
την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος 
εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16ε) Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει 
εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από το 
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αιτούν κράτος μέλος είναι ορθά και, κατά 
συνέπεια, εάν η αίτηση του κράτους 
μέλους είναι δικαιολογημένη, και θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει, 
εντός τεσσάρων μηνών, απόφαση σχετικά 
με τους συγκεκριμένους όρους και τις 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του 
αιτούντος κράτους μέλους στο μέσο 
καταμερισμού του κινδύνου. Θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει 
να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
από κάποιο καθιερωμένο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου μόνο τα έργα, 
για τα οποία έχει ληφθεί ευνοϊκή 
απόφαση χρηματοδότησης είτε από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από 
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο με 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα 
με την περίπτωση.  Η απόφαση της 
Επιτροπής, για λόγους διαφάνειας και 
ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16στ) Λόγω του σκοπού και της φύσης 
του μέσου επιμερισμού του κινδύνου ως 
μέσου διαχείρισης κρίσεων, το οποίο 
δημιουργείται από τον παρόντα 
κανονισμό καθώς και λόγω της άνευ 
προηγουμένου κρίσης που πλήττει τις 
διεθνείς αγορές, και της οικονομικής 
ύφεσης, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την 
οικονομική σταθερότητα πολλών κρατών 
μελών και η οποία επιβάλλει την ταχεία 
ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση 
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των συνεπειών για την οικονομία στο 
σύνολό της, είναι σκόπιμο ο παρών 
κανονισμός να τεθεί σε ισχύ την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"1. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορά τα Ταμεία εκτελείται 
στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων*, εξαιρουμένων των μέσων 
επιμερισμού του κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2α
και της τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται 
στο άρθρο 45 του παρόντος κανονισμού.

"1. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορά τα Ταμεία εκτελείται 
στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων*, εξαιρουμένων των μέσων 
επιμερισμού του κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος α 
και της τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται 
στο άρθρο 45 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 13

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

"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 
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.

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 μέσω μιας συμφωνίας 
συνεργασίας η οποία θα συναφθεί από την 
Επιτροπή είτε σε συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε 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 (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, 
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περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν ιδίως 
τα ακόλουθα:  
(α) 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 
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 

4. Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 
χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
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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.

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, 
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 διαπιστώνεται:
(α) ότι πληροί έναν από τους όρους που 
αναφέρονται στα στοιχεία α, β, ή γ του 
άρθρου 77 παράγραφος 2, 
περιλαμβάνοντας αναφορά σε απόφαση 
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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 
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 επαληθεύσει ότι η
αίτηση του κράτους μέλους είναι 
δικαιολογημένη, εκδίδει εντός 
τετραμήνου απόφαση 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 και σχετικά με τους
συγκεκριμένους όρους και τις 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του 
αιτούντος κράτους μέλους στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου. Οι
συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις 
περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα 
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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) 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 
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 
τον αιτούν κράτος μέλος για την περίοδο 
2007-2013 όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το 
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ΤΣ, και 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 
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.»

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 
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.»

_______________
1 Βλ.: Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 
2006/702/EΚ της 6ης Οκτωβρίου 2006 
για τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο και περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής 
Μετά από τις δύο προηγούμενες προτάσεις για τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 με σκοπό την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή προτείνει μια τρίτη τροποποίηση που διατυπώνει 
διατάξεις για τη δημιουργία ενός μέσου επιμερισμού του κινδύνου. 

Την 21η Ιουλίου 2011 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ ζήτησαν από 
την Επιτροπή  και την ΕΤΕπ να ενισχύσουν τις συνέργειες ανάμεσα στα προγράμματα 
δανεισμού και τα κονδύλια της Ένωσης στα κράτη μέλη που λαμβάνουν βοήθεια από την 
Ένωση ή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη στιγμή της έναρξης ισχύος της 
τροποποίησης. Αυτή τη στιγμή τα κράτη μέλη που λαμβάνουν την προαναφερθείσα βοήθεια 
είναι η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Το μέτρο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών εμποδίων με τα οποία έχουν έρθει 
αντιμέτωπα ορισμένα κράτη μέλη και ιδίως η Ελλάδα, όσον αφορά την συγκέντρωση της 
αναγκαίας ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων υποδομής και παραγωγικών 
επενδύσεων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο εν μέρει από δημόσια κονδύλια.
Αυτό συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση έργων υποδομής που παράγουν καθαρά έσοδα (όπως 
οι αυτοκινητόδρομοι με διόδια ή άλλα έργα υποδομής των οποίων οι χρήστες καταβάλλουν 
κάποιο τέλος), η αξία των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από χρηματοδότηση μέσω της 
πολιτικής συνοχής. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στην περίπτωση των  παραγωγικών επενδύσεων 
για τις οποίες υπάρχει ανώτατο όριο για τη μέγιστη επιτρεπτή κρατική ενίσχυση το οποίο 
ορίζεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά μόνο 
έργα που επιφέρουν έσοδα, καθώς το κόστος της επένδυσης που καλύπτεται από τα έσοδα 
δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. 
Στα κράτη μέλη τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από την χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση, και ιδίως στην Ελλάδα, υπάρχει κίνδυνος μα μην υλοποιηθούν πολλά έργα 
στρατηγικής σημασίας τα οποία έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, επειδή ο ιδιωτικός τομέας και οι τράπεζες είτε έχουν 
έλλειψη ρευστότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δανείσουν σε έργα ή διαχειριστές 
έργων, είτε δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν να επενδύσουν υπό τις τρέχουσες 
συνθήκες.

Το προτεινόμενο άρθρο είναι μια εξαίρεση από το κανονικό πλαίσιο της πολιτική συνοχής 
και δικαιολογείται μόνο από τις εξαιρετικές περιστάσεις που επέφερε η κρίση. Για αυτόν τον 
λόγο καλύπτει ένα μέρος των κινδύνων το οποίο συνδέεται με τον δανεισμό των τραπεζών ή 
των διαχειριστών έργων στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, έτσι ώστε να 
διατηρηθεί η συμμετοχή των ιδιωτικών επενδυτών και να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια 
όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέσο επιμερισμού του κινδύνου, 
θα πρέπει να επιτραπεί η επιστροφή μέρους των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που διατίθενται 
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στα εν λόγω κράτη μέλη στην Επιτροπή. Ο στόχος είναι η παροχή κεφαλαιακών 
συνεισφορών για την κάλυψη αναμενόμενων και μη αναμενόμενων ζημιών από δάνεια και 
εγγυήσεις που θα επεκταθούν στο πλαίσιο μιας σύμπραξης επιμερισμού του κινδύνου με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και/ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία επιθυμούν να εξακολουθήσουν να δανείζουν σε 
χορηγούς έργων και τράπεζες, με σκοπό την παροχή ιδιωτικής συμπληρωματικής 
χρηματοδότησης για έργα που εκτελούνται με συνεισφορές των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής. Επομένως, τα συνολικά κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
συνοχή για την περίοδο 2007-2013 δεν θα μεταβληθούν. Τα προτεινόμενα μέτρα θα είναι 
προσωρινά, και θα λήξουν όταν το κράτος μέλος εξέλθει από τον μηχανισμό χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης. 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. 

Σχόλια της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση και επισημαίνει ότι ο στόχος 
είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το 
Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης των κρατών μελών που 
λαμβάνουν οικονομική βοήθεια. 
Η εισηγήτρια θεωρεί ότι κάποια στοιχεία της πρότασης θα πρέπει να διευκρινιστούν και 
υποβάλει τροπολογίες που έχουν ως στόχο να διασαφηνίσουν το κείμενο, προσθέτοντας τον
ορισμό του μέσου επιμερισμού του κινδύνου (σύμφωνα με την πρόσφατη συμβιβαστική 
πρόταση για το κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού) μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή 
της εφαρμοστέας διαδικασίας για τη δημιουργία και υλοποίηση ενός μέσου επιμερισμού του 
κινδύνου με βάση τα νομικά πρότυπα των υφιστάμενων μέσων επιμερισμού του κινδύνου σε 
άλλες πολιτικές της Ένωσης. Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει την εισαγωγή ενός νέου 
άρθρου, του 36α, με στόχο την καλύτερη σύνταξη νομικών κειμένων, καθώς και για να 
δομηθεί το άρθρο με βάση παραγράφους και εδάφια.
Η εισηγήτρια προτείνει τροπολογίες που καθορίζουν ένα ανώτατο όριο προϋπολογισμού για 
το μέσο επιμερισμού του κινδύνου και που επαναλαμβάνουν ότι δεν υπάρχουν ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εκτός 
από τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται στον μέσο επιμερισμού του κινδύνου. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα περιλαμβάνονται στον μηχανισμό μόνο οικονομικά 
βιώσιμα έργα που δημιουργούν έσοδα η εισηγήτρια διευκρινίζει ότι είναι επιλέξιμα για τη 
χορήγηση χρηματοδότησης από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου μόνο έργα για τα οποία 
έχει ληφθεί εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ ή παρόμοιους οργανισμούς.  
Παρομοίως, προκειμένου να τονιστεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει όλον 
τον κίνδυνο αλλά τον μοιράζεται με την ΕΤΕπ ή παρόμοιους οργανισμούς, ο ακριβής 
επιμερισμός του κινδύνου (δείκτη μόχλευσης) θα έχει κατά μέσο όρο ως στόχο να είναι 
τουλάχιστον κατά 1,5 φορές περισσότερος από την συνεισφορά της Ένωσης στο μέσο 
επιμερισμού του κινδύνου.
Σχετικά με το εύρος των έργων που είναι επιλέξιμα για το μέσο επιμερισμού του κινδύνου, η 
εισηγήτρια υποβάλλει τροπολογίες που θα πρέπει να δίνουν προτιμησιακή πρόσβαση στα 
έργα που παράγουν έσοδα και στα έργα κρατικών ενισχύσεων που περιλαμβάνονται ήδη στα 
επιχειρησιακά προγράμματα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αλλά αποκλείουν άλλα έργα 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς  
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του αιτούντος κράτους μέλους και στην τήρηση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
για τη συνοχή και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών.


