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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2012
εν όψει της έγκρισης κανονισµού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση
προγράµµατος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (2007-2013) και
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισµό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση
κοινοτικής οικονοµικής συνδροµής στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και
ενέργειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 172
και το άρθρο 173 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
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Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου3,
θεσπίζει το πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ)
µε διάφορους τύπους εφαρµοστικών µέτρων που επιδιώκονται µε συγκεκριµένα
προγράµµατα, από τα οποία το πρόγραµµα στήριξης της πολιτικής των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει στήριξη στην ενδυνάµωση της
εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και προϊόντων και υπηρεσιών
βασιζόµενων στις ΤΠΕ και στοχεύει στην τόνωση της καινοτοµίας µέσω της ευρύτερης
υιοθέτησης των ΤΠΕ και επενδύσεων σε αυτές.

1
2
3

ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 134.
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012.
ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15.
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(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου1, καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τη χορήγηση οικονοµικής
συνδροµής της Ένωσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και
ενέργειας και ταυτοχρόνως δηµιουργεί το µέσο καταµερισµού κινδύνου «µέσο
Εγγύησης ∆ανείων για έργα ∆Ε∆-Μεταφορών («∆Ε∆-Μ»)».

(3)

Κατά την προσεχή δεκαετία, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής, προκειµένου να
προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων πολιτικής της «Ευρώπης 2020», και ιδιαίτερα οι
στόχοι για το κλίµα και η µετάβαση προς µια οικονοµία µε αποτελεσµατική χρήση
των πόρων και µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µέσω της ανάπτυξης
ευφυών, αναβαθµισµένων και διασυνδεόµενων υποδοµών, και να ενισχυθεί η
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς
προηγούµενο στα δίκτυα µεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών της
Ευρώπης. ▌

1

ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1.
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(4)

Η χρηµατοδότηση από την αγορά δανειακών κεφαλαίων δεν είναι ευχερώς
διαθέσιµη για έργα υποδοµής στην Ένωση. Οι δυσχέρειες προκειµένου να επιτευχθεί
η πρόσβαση των έργων υποδοµής σε µακροπρόθεσµη ιδιωτική χρηµατοδότηση ή
δηµόσια χρηµατοδότηση δεν θα πρέπει να οδηγούν σε επιδείνωση των επιδόσεων
των συστηµάτων µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας ούτε σε επιβράδυνση
της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. Λόγω του κατακερµατισµού των αγορών
οµολογιακών δανείων σε όλη την Ένωση, σε συνδυασµό µε το µέγεθος και την
πολυπλοκότητα των έργων υποδοµής τα οποία απαιτούν µακρόχρονες
προκαταρκτικές ενέργειες για την προετοιµασία του έργου, είναι σκόπιµη η
αντιµετώπιση του θέµατος αυτού σε ενωσιακό επίπεδο.

▌
(5)

Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, που διέπονται από 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 Κοινοτήτων1 µπορούν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να βελτιώσουν την
αποτελεσµατικότητα των δαπανών του προϋπολογισµού και να επιτύχουν πολύ
σηµαντικά φαινόµενα πολλαπλασιαστή από άποψη προσέλκυσης χρηµατοδότησης από
τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό ισχύει κυρίως στο πλαίσιο της δυσχερούς πρόσβασης σε
πιστώσεις, των περιορισµών στα δηµόσια οικονοµικά, καθώς και ενόψει της
ανάγκης να ενισχυθεί η οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης.

1

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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(6)

Στο ψήφισµά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε τις επενδύσεις στο µέλλον: νέο
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) για Ευρώπη ανταγωνιστική, βιώσιµη και
χωρίς αποκλεισµούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε την πρωτοβουλία για
οµόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως µηχανισµό
καταµερισµού κινδύνων µε την ΕΤΕπ που παρέχει στήριξη µέχρι ενός ορισµένου
ορίου από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να
εξασφαλίσει µόχλευση των χρηµατοδοτήσεων της Ένωσης και να προσελκύσει
µεγαλύτερο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές για συµµετοχή σε έργα
προτεραιότητας τα οποία συµβαδίζουν µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Στα συµπεράσµατά του της 12ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε την Πράξη Ενιαίας
Αγοράς, το Συµβούλιο υπενθύµισε ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα πρέπει να
αξιολογούνται από άποψη φαινοµένων µόχλευσης σε σύγκριση µε υφιστάµενα µέσα,
κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν σε κρατικά ισοζύγια πληρωµών και
ενδεχόµενο παραγκωνισµό ιδιωτικών οργανισµών. Η ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά µε πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020»
και η εκτίµηση των σχετικών επιπτώσεων, που βασίζονται σε δηµόσια διαβούλευση,
εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.
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(7)

Θα πρέπει να δροµολογηθεί πιλοτική φάση για την πρωτοβουλία για οµόλογα έργων
στην «Ευρώπη 2020» µε στόχο ▌ να συµβάλει στη χρηµατοδότηση έργων
προτεραιότητας µε σαφή ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και ▌ να διευκολύνει
µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση από
την κεφαλαιαγορά οικονοµικά βιώσιµων έργων στους τοµείς των µεταφορών, της
ενέργειας και των υποδοµών για ΤΠΕ. Το µέσο αυτό θα προαγάγει έργα µε ανάλογες
χρηµατοπιστωτικές ανάγκες και, χάρη στις συνέργειες µεταξύ των τοµέων,
αναµένεται ότι θα αποδώσει σηµαντικότερα ωφελήµατα από άποψη επίδρασης στην
αγορά, διοικητικής αποτελεσµατικότητας και χρησιµοποίησης πόρων. Αναµένεται
ότι θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό µέσο στους συµφεροντούχους στον τοµέα των
έργων υποδοµής όπως χρηµατοδότες, δηµόσιες αρχές, υπεύθυνους διαχείρισης
υποδοµών, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες και θα
προσανατολίζεται µε βάση τη ζήτηση της αγοράς.

▌
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(8)

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης για την πρωτοβουλία για οµόλογα έργων στην
«Ευρώπη 2020», ο προϋπολογισµός της Ένωσης πρόκειται να χρησιµοποιείται
παράλληλα µε χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ υπό µορφή κοινού µέσου καταµερισµού
κινδύνου για οµόλογα έργων που εκδίδονται από επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων. Το
µέσο αυτό επιδιώκει να αµβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για ένα έργο και
τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους οµολόγων σε βαθµό ώστε οι συµµετέχοντες
από την κεφαλαιαγορά, όπως ταµεία συντάξεων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη, να είναι πρόθυµοι να επενδύσουν σε µεγαλύτερο όγκο οµολόγων
για έργα υποδοµής σε σχέση µε αυτόν που θα ήταν εφικτός χωρίς στήριξη από την
Ένωση.

(9)

Με βάση τη µακρά πείρα της ΕΤΕπ και δεδοµένου ότι είναι ο µείζων χρηµατοδότης
έργων υποδοµής και ο χρηµατοπιστωτικός φορέας της ΕΕ που συστάθηκε από τη
Συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην εκτέλεση της πιλοτικής
φάσης. Οι κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του µέσου καταµερισµού
κινδύνου για οµόλογα έργων θα πρέπει να θεσπίζονται µέσω του παρόντος
κανονισµού. Λεπτοµερέστεροι όροι και προϋποθέσεις, περιλαµβανόµενων του
καταµερισµού κινδύνου, της αµοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου, θα
πρέπει να καθοριστούν σε συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και της
ΕΤΕπ. Η συµφωνία αυτή συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή και
την ΕΤΕπ σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.
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▌
(10)

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να
αρχίσει το συντοµότερο δυνατό κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δηµοσιονοµικού
πλαισίου και να εφαρµοστεί χωρίς περιττή καθυστέρηση ώστε να διαπιστωθεί κατά
πόσον και σε ποιο βαθµό αυτά τα χρηµατοδοτικά µέσα καταµερισµού των κινδύνων
προσφέρουν προστιθέµενη αξία στον τοµέα της χρηµατοδότησης των υποδοµών και
για την ανάπτυξη της χρηµατοδότησης έργων υποδοµής από την αγορά δανειακών
κεφαλαίων.

▌
(11)

Η πιλοτική φάση πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µε αναδιάταξη του προϋπολογισµού τα έτη
2012 και 2013 για υφιστάµενα προγράµµατα µεταφορών, ενέργειας και
τηλεπικοινωνιών. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι εφικτό να
ανακατανεµηθούν µέχρι 200 εκατοµµύρια EUR για αυτή την πρωτοβουλία από τον
προϋπολογισµό ∆Ε∆-Μ, µέχρι 20 εκατοµµύρια EUR από τον προϋπολογισµό του
προγράµµατος-πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας και µέχρι 10
εκατοµµύρια EURαπό τον προϋπολογισµό ∆Ε∆-Ενέργειας («∆Ε∆-Ε»). Τα διαθέσιµα
κονδύλια του προϋπολογισµού περιορίζουν τόσο το πεδίο εφαρµογής της
πρωτοβουλίας όσο και το πλήθος έργων που είναι δυνατόν να στηριχθούν.
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(12)

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ µε βάση σειρά
έργων, τα οποία η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θεωρούν κατάλληλα, σύµφωνα µε τους
µακροπρόθεσµους στόχους πολιτικής της Ένωσης, και υλοποιήσιµα. Όλες αυτές οι
αιτήσεις και οι αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων πρέπει να υλοποιηθούν πριν από
τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των µεγάλων έργων υποδοµής, θα
πρέπει να είναι δυνατή η πραγµατική έγκριση από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών της
ΕΤΕπ σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, αλλά όχι µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2014.

(13)

Η αίτηση για στήριξη, επιλογή και εκτέλεση όλων των έργων θα πρέπει να διέπεται
από το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, και να
επιδιώκει την αποφυγή δηµιουργίας ή επίτασης στρεβλώσεων της αγοράς.

(14)

Επιπροσθέτως προς την απαίτηση υποβολής εκθέσεων του άρθρου 49 της
διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση1, η Επιτροπή θα πρέπει, µε τη στήριξη της
ΕΤΕπ, να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο κάθε έξι
µήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης µετά την υπογραφή της συµφωνίας
συνεργασίας και να υποβάλουν ενδιάµεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο το δεύτερο εξάµηνο του 2013. Το 2015 θα πρέπει να διενεργηθεί
πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.

1

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
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(15)

Με βάση την πλήρη αυτή ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να
αξιολογήσει τη συνάφεια της πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020»
καθώς και την αποτελεσµατικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των
επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των
δαπανών της Ένωσης.

(16)

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει
να αρχίσει µε την προετοιµασία της προταθείσας από την Επιτροπή διευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Και τούτο χωρίς να θίγονται τυχόν αποφάσεις σχετικά
µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) της Ένωσης µετά το 2013 και την
ενδεχόµενη περαιτέρω χρήση εισροών από χρηµατοπιστωτικά µέσα στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που
εφαρµόζεται στον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης.

(17)

Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην
«Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(18)

Για να αποβούν αποτελεσµατικά τα µέτρα τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό,
λόγω της περιορισµένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, ο παρών κανονισµός πρέπει να
αρχίσει να ισχύει την ηµέρα µετά την δηµοσίευσή του,

- 10 -

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ
Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
1)

Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 5, για έργα που εκτελούνται στο
πλαίσιο του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων που αναφέρεται στο
άρθρο 31 παράγραφος 2, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) υποβάλλουν ενδιάµεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο το δεύτερο εξάµηνο του 2013. Το 2015 διενεργείται πλήρης
ανεξάρτητη αξιολόγηση.
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Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια της
πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» και την αποτελεσµατικότητά
της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των δαπανών της Ένωσης. Βάσει της
αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις επιλογές, µελετά το
ενδεχόµενο να προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, περιλαµβανοµένων
νοµοθετικών αλλαγών, συγκεκριµένα εάν η προβλεπόµενη αποδοχή από την αγορά
δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιµοι επαρκείς
εναλλακτικοί πόροι µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης µε δανειακά κεφάλαια.
Η ενδιάµεση έκθεση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνει κατάλογο των
έργων που επωφελήθηκαν από το µέσο καταµερισµού κινδύνου για τα οµόλογα
έργων, που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2α έως 2ε µε πληροφορίες σχετικά
µε τους όρους των εκδοθέντων οµολόγων και τους τύπους των τρεχόντων και
δυνητικών µελλοντικών επενδυτών.»
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2)

Στο άρθρο 26 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β)

τόνωση της καινοτοµίας µέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και της
ευρυζωνικότητας των επενδύσεων σε αυτές·»

3)

Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.

Στόχος των έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι η
προώθηση της καινοτοµίας, της µεταφοράς τεχνολογίας και της διάδοσης νέων
τεχνολογιών που είναι έτοιµες να εφαρµοσθούν στην αγορά.
Η Ένωση δύναται να χορηγήσει επιδότηση προκειµένου να συµβάλει στον
προϋπολογισµό των έργων αυτών.
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Η Ένωση εναλλακτικώς µπορεί, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης το
2012 και το 2013, να παρέχει χρηµατοδοτική συνδροµή στην ΕΤΕπ για την
πρόβλεψη και διάθεση χρεωστικών µέσων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την
ΕΤΕπ από ίδιους πόρους µε βάση το µέσο καταµερισµού κινδύνου για τα
οµόλογα έργων.»
β)

Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«2α. Το µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο είναι κοινό µέσο της Επιτροπής και της ΕΤΕπ το
οποίο παρέχει προστιθέµενη αξία ως παρέµβαση της Ένωσης,
αντιµετωπίζει επενδυτικές καταστάσεις που δεν είναι οι καλύτερες δυνατές
όταν τα έργα δεν λαµβάνουν επαρκή χρηµατοδότηση από την αγορά, και
εξασφαλίζει προσθετικότητα. Εξυπηρετεί την αποφυγή της στρέβλωσης του
ανταγωνισµού, επιδιώκει την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού
αποτελέσµατος και ευθυγραµµίζει τα συµφέροντα υπό µορφή πιστωτικής
ενίσχυσης. Το µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων πρέπει:
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α)

να λαµβάνει τη µορφή χρεωστικού µέσου ή εγγύησης χορηγούµενων
από την ΕΤΕπ µε την υποστήριξη συνδροµής από τον
προϋπολογισµό της Ένωσης υπέρ χρηµατοδότησης παρεχόµενης σε
έργα στους τοµείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας,
συµπληρώνοντας ή προσελκύοντας χρηµατοδότηση από τα κράτη
µέλη ή από τον ιδιωτικό τοµέα·

β)

να αµβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και ▌ τον
πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους οµολόγων·

γ)

να χρησιµοποιείται µόνο για έργα των οποίων η χρηµατοπιστωτική
βιωσιµότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.
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2β.

Η έκθεση της Ένωσης στο µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων,
περιλαµβανοµένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιµων δαπανών,
δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση το ποσό της συνδροµής της Ένωσης στο
µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων ούτε υπερβαίνει χρονικά τη
ληκτότητα του υποκείµενου χαρτοφυλακίου µέσων πιστωτικής ενίσχυσης.
∆εν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για τον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης.
Ο υπολειµµατικός κίνδυνος που συνδέεται µε τις πράξεις µε οµόλογα έργων
αναλαµβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ.

2γ.

Οι κύριοι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες του µέσου καταµερισµού
κινδύνου για οµόλογα έργων ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙα. Οι λεπτοµερείς
όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του µέσου καταµερισµού κινδύνου
για οµόλογα έργων, περιλαµβανόµενων του καταµερισµού κινδύνου, της
αµοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου, καθορίζονται σε συµφωνία
συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συµφωνία αυτή
συνεργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες διαδικασίες τους.
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2δ.

Το έτος 2013 ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί ποσό µέχρι 20 εκατοµµυρίων
EURαπό τον προϋπολογισµό που διατίθεται για τη συνέχιση της πολιτικής για
τις ΤΠΕ και την ευρυζωνικότητα σύµφωνα µε τον κανόνα του στοιχείου β) του
παραρτήµατος Ι. Λόγω της περιορισµένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, το
µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων µπορεί να
επαναχρησιµοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται
πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 για νέα χρεωστικά µέσα και εγγυήσεις στο
πλαίσιο του ίδιου µηχανισµού καταµερισµού των κινδύνων και για έργα που
πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιµότητας προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο
όγκος των επενδύσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη. Σε περίπτωση που το
µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων δεν παραταθεί στο επόµενο
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, οποιαδήποτε εναποµένοντα κεφάλαια
επιστρέφονται στην πλευρά των εσόδων του γενικού προϋπολογισµού της
Ένωσης.
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2ε.

Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο
σηµείο 49 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για
δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και µε την
επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής
εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο κάθε έξι µήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης
σχετικά µε την απόδοση του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα
έργων, περιλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών όρων και της τοποθέτησης
ενδεχόµενων εκδοθέντων οµολόγων έργων.»
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4)

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙα
Κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του µέσου καταµερισµού κινδύνου για τα
οµόλογα έργων του άρθρου 31 παράγραφος 2γ
Η ΕΤΕπ είναι εταίρος καταµερισµού του κινδύνου και διαχειρίζεται τη συνεισφορά της
Ένωσης στο µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων για λογαριασµό της
Ένωσης. Λεπτοµερέστεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρµογή του µέσου αυτού,
περιλαµβανοµένων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε
συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, λαµβανοµένων υπόψη
των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος.
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α)

Η διευκόλυνση της ΕΤΕπ
1.

Το µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων θα είναι σχεδιασµένο
για κάθε επιλέξιµο έργο ως διευκόλυνση µειωµένης εξασφάλισης υπό µορφή
χρεωστικού µέσου ή διευκόλυνσης για απρόβλεπτα (εγγύησης) ή και των δύο
προκειµένου να διευκολύνεται η έκδοση οµολόγου έργων.

2.

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ είναι ή καταστεί πιστωτής έργου, τα δικαιώµατα
της ΕΤΕπ δυνάµει του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων
κατατάσσονται ως υποδεέστερα της εξυπηρέτησης του χρέους των
χρεωστικών τίτλων αυξηµένης εξασφάλισης ενώ έχουν προτεραιότητα
έναντι της αυτοχρηµατοδότησης και κάθε συναφούς χρηµατοδότησης.

3.

Η διευκόλυνση δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού ποσού των εκδοθέντων
χρεωστικών τίτλων αυξηµένης εξασφάλισης.
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β)

Προϋπολογισµός
ΤΠΕ:
2013: Έως 20 εκατοµµύρια EUR.
Η αίτηση µεταφοράς των ως άνω ποσών εκδίδεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012
και συνοδεύεται από πρόβλεψη για την αναγκαιότητα της προβλεπόµενης
ενωσιακής συνεισφοράς.
Κατά περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη µπορεί να χρησιµεύσει ως βάση για την
κατόπιν αίτησης µείωση του ποσού για το 2013, η οποία αποφασίζεται σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2.

- 21 -

γ)

Καταπιστευµατικός λογαριασµός
1.

Η ΕΤΕπ ανοίγει καταπιστευµατικό λογαριασµό στον οποίο τηρείται η
ενωσιακή συνεισφορά και έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή
συνεισφορά.

2.

Λόγω της περιορισµένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι των
καταπιστευµατικών λογαριασµών και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από
την ενωσιακή συνεισφορά, όπως πριµοδοτήσεις εγγυήσεων, τόκοι και
περιθώρια κινδύνου για ποσά που έχουν εκταµιευθεί από την ΕΤΕπ,
προστίθενται στους πόρους του καταπιστευµατικού λογαριασµού. Ωστόσο, η
Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 46
παράγραφος 2, ότι πρέπει να επιστραφούν στο κονδύλιο ΠΑΚ ΤΠΕ του
προϋπολογισµού.
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δ)

Χρησιµοποίηση της ενωσιακής συνεισφοράς
Η ενωσιακή συνεισφορά χρησιµοποιείται από την ΕΤΕπ:
1.

προς την πρόβλεψη κινδύνου από άποψη πρώτου τµήµατος ζηµιών για τις
διευκολύνσεις µειωµένης εξασφάλισης του επιλέξιµου χαρτοφυλακίου
έργων, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες της ΕΤΕπ και αξιολόγηση
κινδύνου που έχει διενεργηθεί από την ΕΤΕπ δυνάµει των εφαρµοστέων
πολιτικών της,

2.

για την κάλυψη οποιουδήποτε µη συνδεδεµένου µε κάποιο έργο επιλέξιµου
κόστους που έχει σχέση µε τη σύσταση και τη διοίκηση του µέσου
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων, περιλαµβανοµένης της
αξιολόγησής του.

ε)

Καταµερισµός των κινδύνων και των εσόδων
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Το σχέδιο καταµερισµού του κινδύνου που προκύπτει από το στοιχείο δ)
αντανακλάται µε τον κατάλληλο επιµερισµό, ανάµεσα στην Ένωση και την ΕΤΕπ,
της αµοιβής ανάληψης κινδύνου που χρεώνεται από την ΕΤΕπ στο έτερο
συµβαλλόµενο µέρος για κάθε διευκόλυνση στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου έργων.
στ)

Τιµολόγηση
Η τιµολόγηση των διευκολύνσεων οµολόγων έργων βασίζεται στην αµοιβή
ανάληψης κινδύνου σύµφωνα µε τους σχετικούς συνήθεις κανόνες και κριτήρια
της ΕΤΕπ.

ζ)

∆ιαδικασία αίτησης
Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάµει του µέσου καταµερισµού κινδύνου για
οµόλογα έργων απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύµφωνα µε τη συνήθη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.
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η)

∆ιαδικασία έγκρισης
Η ΕΤΕπ πραγµατοποιεί τον δέοντα οικονοµικό, τεχνικό και νοµικό έλεγχο καθώς
και έλεγχο των κινδύνων και αποφασίζει σχετικά µε τη χρήση του µέσου
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων και επιλέγει τον κατάλληλο τύπο
διευκόλυνσης µειωµένης εξασφάλισης σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες και
κριτήριά της, συγκεκριµένα τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΤΕπ για την
πολιτική πιστωτικού κινδύνου και τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό
και περιβαλλοντικό τοµέα και στον τοµέα του κλίµατος.

θ)

∆ιάρκεια
1.

Η ενωσιακή συνεισφορά στο µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα
έργων αποφασίζεται το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Η
πραγµατική έγκριση των διευκολύνσεων οµολόγων έργων από το Συµβούλιο
των ∆ιοικητών της ΕΤΕπ πρέπει να οριστικοποιηθεί µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2014.

2.

Σε περίπτωση λήξης του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου,
οποιοδήποτε υπόλοιπο του καταπιστευµατικού λογαριασµού, εκτός από τα
δεσµευµένα κεφάλαια και τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψουν
άλλα επιλέξιµα κόστη και δαπάνες, επιστρέφεται στο κονδύλιο ΠΑΚ ΤΠΕ
του προϋπολογισµού.
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3.

Τα ποσά που διατίθενται στο µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα
έργων επιστρέφονται στον αντίστοιχο καταπιστευµατικό λογαριασµό όταν
λήγουν οι διευκολύνσεις ή εξοφλούνται υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη
κινδύνου παραµένει επαρκής.

ι)

Υποβολή εκθέσεων
Οι ρυθµίσεις για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή του
µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων συµφωνούνται µεταξύ της
Επιτροπής και της ΕΤΕπ.
Επιπλέον, η Επιτροπή, µε τη στήριξη της ΕΤΕπ, υποβάλλει ανά εξάµηνο στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή,
αρχής γενοµένης έξι µήνες µετά την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2γ.
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ια)

Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρµογή του µέσου, µεταξύ άλλων µε επιτόπιους
ελέγχους ανάλογα µε την περίπτωση, και διενεργεί εξακρίβωση και έλεγχο
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου της
25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που
εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.
Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τις διευκολύνσεις µειωµένης εξασφάλισης σύµφωνα µε
τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των
ενδεδειγµένων µέτρων ελέγχου και παρακολούθησης. Παράλληλα, το Συµβούλιο
των ∆ιοικητών της ΕΤΕπ, στο οποίο εκπροσωπούνται η Επιτροπή και τα κράτη
µέλη, εγκρίνει κάθε διευκόλυνση µειωµένης εξασφάλισης και µεριµνά για τη
διαχείριση της ΕΤΕπ σύµφωνα µε το καταστατικό της και µε τις γενικές οδηγίες
που ορίζονται από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών.
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Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάµεση έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία
του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο το δεύτερο εξάµηνο του 2013 µε στόχο τον
βέλτιστο σχεδιασµό του εν λόγω µέσου.
Μετά την έγκριση των τελικών πράξεων διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη
αξιολόγηση το 2015. Η αξιολόγηση καλύπτει, µεταξύ άλλων, την προσθετικότητα
σε σύγκριση µε άλλα µέσα της Ένωσης ή κράτους µέλους και τυχόν άλλες
υφιστάµενες µορφές µακροπρόθεσµης δανειακής χρηµατοδότησης, το
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται, αξιολόγηση των
συνεπαγόµενων κινδύνων καθώς και της δηµιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών
επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν. Η αξιολόγηση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο στη
«χρηµατοπιστωτική βιωσιµότητα» των έργων, τον όγκο, τους όρους και το
κόστος της έκδοσης οµολόγων, την επίδραση στην ευρύτερη αγορά οµολόγων,
καθώς και πτυχές που αφορούν τον ελέγχοντα πιστωτή και τις συµβάσεις.
Παρέχει επίσης, ει δυνατόν, σύγκριση κόστους µε εναλλακτικά µέσα
χρηµατοδότησης των έργων, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζικών δανείων.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης αξιολογείται κάθε επιλεγέν έργο.
__________________
* ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.».
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Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 680/2007
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
«14)

Το «µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων» είναι κοινό µέσο της
Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο παρέχει προστιθέµενη αξία ως παρέµβαση
της Ένωσης, αντιµετωπίζει επενδυτικές καταστάσεις που δεν είναι οι
καλύτερες δυνατές όταν τα έργα δεν λαµβάνουν επαρκή χρηµατοδότηση από
την αγορά, και εξασφαλίζει προσθετικότητα, συµπληρώνοντας ή
προσελκύοντας χρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από τον ιδιωτικό τοµέα.
Εξυπηρετεί την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισµού, επιδιώκει την
εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος και ευθυγραµµίζει τα
συµφέροντα. Το µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων λαµβάνει τη
µορφή πιστωτικής ενίσχυσης ▌ για έργα κοινού ενδιαφέροντος, αµβλύνει τον
κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και ▌ τον πιστωτικό κίνδυνο για τους
κατόχους οµολόγων και χρησιµοποιείται µόνο για έργα των οποίων η
χρηµατοπιστωτική βιωσιµότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.
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15)

«Πιστωτική ενίσχυση» σηµαίνει τη βελτίωση της ποιότητας πίστωσης του χρέους
για έργο µέσω της διευκόλυνσης µειωµένης εξασφάλισης υπό τη µορφή
χρεωστικού µέσου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της ΕΤΕπ ή και των δύο που
υποστηρίζεται από συνεισφορά από τον προϋπολογισµό της ΕΕ.»

2)

Στο άρθρο 4 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάµει του µέσου καταµερισµού κινδύνου για
οµόλογα έργων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) απευθύνονται στην ΕΤΕπ
σύµφωνα µε τη συνήθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.»

3)

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
α)

Στο στοιχείο δ) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Τα έτη 2012 και 2013 είναι δυνατή η ανακατανοµή ποσού µέχρι 200 εκατοµµυρίων
EUR για την πιλοτική φάση του µέσου καταµερισµού κινδύνου όσον αφορά
οµόλογα έργων στον τοµέα των µεταφορών.»
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β)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζ)

κατά τη διάρκεια πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, χρηµατοπιστωτική
συνδροµή στην ΕΤΕπ προς την πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για
χρεωστικά µέσα ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο
πλαίσιο του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων στον τοµέα των
∆Ε∆-Μ και ∆Ε∆-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο µέσο καταµερισµού κινδύνου,
περιλαµβανοµένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιµων δαπανών,
δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση το ποσό της συνδροµής της Ένωσης στο
µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων ούτε υπερβαίνει χρονικά τη
ληκτότητα του υποκείµενου χαρτοφυλακίου µέσων πιστωτικής ενίσχυσης.
∆εν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για τον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης.
Ο υπολειµµατικός κίνδυνος που συνδέεται µε αυτές τις πράξεις µε οµόλογα
έργων αναλαµβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ.
Οι κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του µέσου καταµερισµού
κινδύνου για οµόλογα έργων ορίζονται στο παράρτηµα Ια. Οι λεπτοµερείς
όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του µέσου καταµερισµού κινδύνου
για οµόλογα έργων, περιλαµβανόµενων του καταµερισµού κινδύνου, της
αµοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε
συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συµφωνία
αυτή συνεργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύµφωνα µε
τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.
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Τα έτη 2012 και 2013, ποσό µέχρι 210 εκατοµµύρια EUR, από τα οποία µέχρι
200 εκατοµµύρια EUR για έργα µεταφορών και µέχρι 10 εκατοµµύρια EUR
για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να ανακατανεµηθούν υπέρ του µέσου
καταµερισµού κινδύνου που αφορά οµόλογα έργων σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραµµές προϋπολογισµού για το µέσο
εγγύησης δανείων για έργα ∆Ε∆-Μ, που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι και για
∆Ε∆-Ε αντιστοίχως.
Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο
σηµείο 49 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και µε
την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής
εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο κάθε έξι µήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης
σχετικά µε την απόδοση του µέσου καταµερισµού κινδύνου,
περιλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών όρων και της τοποθέτησης
ενδεχόµενων εκδοθέντων οµολόγων έργων.
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Λόγω της περιορισµένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι και τα
λοιπά έσοδα που προκύπτουν από το µέσο καταµερισµού κινδύνου για
οµόλογα έργων που εισπράττονται πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µπορούν
να επαναχρησιµοποιούνται για νέα χρεωστικά µέσα και εγγυήσεις στο
πλαίσιο του ίδιου µηχανισµού καταµερισµού κινδύνου και για έργα που
πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιµότητας προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο
όγκος των επενδύσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη. Εάν το µέσο
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων δεν παραταθεί στο επόµενο
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, οποιαδήποτε υπόλοιπα κεφάλαια επιστρέφονται
στην πλευρά των εσόδων του γενικού προϋπολογισµού της Ένωσης.»
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4)

Στο άρθρο 16 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«2α.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για έργα που εκτελούνται στο
πλαίσιο του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων που αναφέρεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν
ενδιάµεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο το δεύτερο
εξάµηνο του 2013. Το 2015 διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.
Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια της
πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» και την
αποτελεσµατικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε
έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των δαπανών
της Ένωσης. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη
όλες τις επιλογές, µελετά το ενδεχόµενο να προτείνει κατάλληλες κανονιστικές
αλλαγές, περιλαµβανοµένων νοµοθετικών αλλαγών, συγκεκριµένα εάν η
προβλεπόµενη αποδοχή από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση
που καταστούν διαθέσιµοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι µακροπρόθεσµης
χρηµατοδότησης µε δανειακά κεφάλαια.»
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5)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η ενδιάµεση έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α περιλαµβάνει
επίσης κατάλογο των έργων που επωφελήθηκαν από το µέσο καταµερισµού κινδύνου
για οµόλογα έργων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), µε
πληροφορίες σχετικά µε τους όρους των εκδοθέντων οµολόγων και τους τύπους των
τρεχόντων και δυνητικών µελλοντικών επενδυτών.»

6)

Το παράρτηµα γίνεται παράρτηµα Ι και οι λέξεις «το παράρτηµα» στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο δ) αντικαθίστανται ακολούθως από «το παράρτηµα Ι».

7)

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«Παράρτηµα Ια
Κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του µέσου καταµερισµού κινδύνου για τα
οµόλογα έργων του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).
Η ΕΤΕπ είναι εταίρος καταµερισµού του κινδύνου και διαχειρίζεται τη συνεισφορά της
Ένωσης στο µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων για λογαριασµό της
Ένωσης. Λεπτοµερέστεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρµογή του µέσου αυτού,
περιλαµβανοµένων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε
συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, λαµβανοµένων υπόψη
των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος.
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α)

Η διευκόλυνση της ΕΤΕπ
1.

Το µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων θα είναι σχεδιασµένο
για κάθε επιλέξιµο έργο ως διευκόλυνση µειωµένης εξασφάλισης υπό µορφή
χρεωστικού µέσου ή διευκόλυνσης για απρόβλεπτα (εγγύησης ή και των δύο
προκειµένου να διευκολύνεται η έκδοση οµολόγου έργων.

2.

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ είναι ή καταστεί πιστωτής έργου, τα δικαιώµατα
της ΕΤΕπ δυνάµει του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων
κατατάσσονται ως υποδεέστερα της εξυπηρέτησης του χρέους των
χρεωστικών τίτλων αυξηµένης εξασφάλισης ενώ έχουν προτεραιότητα
έναντι της αυτοχρηµατοδότησης και κάθε συναφούς χρηµατοδότησης.

3.

Η διευκόλυνση δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού ποσού των εκδοθέντων
χρεωστικών τίτλων αυξηµένης εξασφάλισης.
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β)

Προϋπολογισµός
∆Ε∆-Μ:
- 2012: Έως 100 εκατοµµύρια EUR
- 2013: Έως το συνολικό ποσό 200 εκατοµµυρίων EUR
που θα ανακατανεµηθούν από τον προϋπολογισµό ∆Ε∆-Μ που διατίθεται για το
µέσο εγγύησης δανείων για έργα ∆Ε∆-Μ που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι αλλά
δεν έχει δαπανηθεί.
∆Ε∆-Ε:
2013: Έως 10 εκατοµµύρια EUR.
Η αίτηση µεταφοράς για το ποσό του 2012 εκδίδεται χωρίς περιττή καθυστέρηση
µετά την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας.
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Η αίτηση µεταφοράς για τα επόµενα έτη εκδίδεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του
προηγούµενου έτους.
Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση µεταφοράς συνοδεύεται από πρόβλεψη για την
αναγκαιότητα της προβλεπόµενης ενωσιακής συνεισφοράς.
Κατά περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη µπορεί να χρησιµεύσει ως βάση για την
κατόπιν αίτησης µείωση των ποσών, η οποία αποφασίζεται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.
γ)

Καταπιστευµατικός λογαριασµός
1.

Η ΕΤΕπ ανοίγει δύο καταπιστευµατικούς λογαριασµούς (ένα για τα έργα
στο πλαίσιο του ∆Ε∆-Μ και ένα για τα έργα στο πλαίσιο του ∆Ε∆-Ε) στους
οποίους τηρείται η ενωσιακή συνεισφορά και έσοδα που προκύπτουν από
την ενωσιακή συνεισφορά. Ο καταπιστευµατικός λογαριασµός για τα ∆Ε∆Μ µπορεί να συγχωνευθεί µε τον καταπιστευµατικό λογαριασµό που έχει
συσταθεί για το µέσο εγγύησης δανείων για τα έργα ∆Ε∆-Μ που αναφέρεται
στο παράρτηµα Ι, υπό τον όρο ότι το µέτρο αυτό δεν επηρεάζει την
ποιότητα της υποβολής εκθέσεων και της παρακολούθησης όπως ορίζονται
στα στοιχεία ι) και ια).
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2.

Λόγω της περιορισµένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι των
καταπιστευµατικών λογαριασµών και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από
την ενωσιακή συνεισφορά, όπως πριµοδοτήσεις εγγυήσεων, τόκοι και
περιθώρια κινδύνου για ποσά που έχουν εκταµιευθεί από την ΕΤΕπ,
προστίθενται στους πόρους του καταπιστευµατικού λογαριασµού. Ωστόσο, η
Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15
παράγραφος 2, ότι πρέπει να επιστραφούν στα κονδύλια ∆Ε∆-Μ ή ∆Ε∆-Ε
του προϋπολογισµού.

δ)

Χρησιµοποίηση της ενωσιακής συνεισφοράς
Η ενωσιακή συνεισφορά χρησιµοποιείται από την ΕΤΕπ:
1.

προς την πρόβλεψη κινδύνου από άποψη πρώτου τµήµατος ζηµιών για τις
διευκολύνσεις µειωµένης εξασφάλισης του επιλέξιµου χαρτοφυλακίου
έργων, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες της ΕΤΕπ και αξιολόγηση
κινδύνου που έχει διενεργηθεί από την ΕΤΕπ δυνάµει των εφαρµοστέων
πολιτικών της,

- 39 -

2.

για την κάλυψη οποιουδήποτε µη συνδεδεµένου µε κάποιο έργο επιλέξιµου
κόστους που έχει σχέση µε τη σύσταση και τη διοίκηση του µέσου
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων, περιλαµβανοµένης της
αξιολόγησής του.

ε)

Καταµερισµός των κινδύνων και των εσόδων
Το σχέδιο καταµερισµού του κινδύνου που προκύπτει από στοιχείο δ)
αντανακλάται µε τον κατάλληλο επιµερισµό, ανάµεσα στην Ένωση και την ΕΤΕπ,
της αµοιβής ανάληψης κινδύνου που χρεώνεται από την ΕΤΕπ στο έτερο
συµβαλλόµενο µέρος για κάθε διευκόλυνση που συναποτελεί το χαρτοφυλάκιο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τον καταµερισµό κινδύνου για
το µέσο εγγύησης δανείων για έργα ∆Ε∆-Μ, που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, το
σχέδιο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων ισχύει και για το εν λόγω µέσο,
περιλαµβανοµένων των πράξεων του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου του.

στ)

Τιµολόγηση
Η τιµολόγηση των διευκολύνσεων οµολόγων έργων βασίζεται στην αµοιβή
ανάληψης κινδύνου σύµφωνα µε τους σχετικούς συνήθεις κανόνες και κριτήρια
της ΕΤΕπ.
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ζ)

∆ιαδικασία αίτησης
Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάµει του µέσου καταµερισµού κινδύνου για
οµόλογα έργων απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύµφωνα µε τη συνήθη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.

η)

∆ιαδικασία έγκρισης
Η ΕΤΕπ πραγµατοποιεί τον δέοντα οικονοµικό, τεχνικό και νοµικό έλεγχο καθώς
και έλεγχο των κινδύνων και αποφασίζει σχετικά µε τη χρήση του µέσου
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων και επιλέγει τον κατάλληλο τύπο
διευκόλυνσης µειωµένης εξασφάλισης σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες και
κριτήριά της, συγκεκριµένα τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΤΕπ για την
πολιτική πιστωτικού κινδύνου και τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό
και περιβαλλοντικό τοµέα και στον τοµέα του κλίµατος.

θ)

∆ιάρκεια
1.

Το τελευταίο τµήµα της ενωσιακής συνεισφοράς στο µέσο καταµερισµού
κινδύνου για οµόλογα έργων αποφασίζεται το αργότερο µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2013. Η πραγµατική έγκριση των διευκολύνσεων οµολόγων
έργων από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών της ΕΤΕπ πρέπει να
οριστικοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
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2.

Σε περίπτωση λήξης του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου,
οποιοδήποτε υπόλοιπο του καταπιστευµατικού λογαριασµού, εκτός από τα
δεσµευµένα κεφάλαια και τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψουν
άλλα επιλέξιµα κόστη και δαπάνες, επιστρέφεται στα κονδύλια ∆Ε∆-Μ,
∆Ε∆-Ε του προϋπολογισµού.

3.

Τα ποσά που διατίθενται στο µέσο καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα
έργων επιστρέφονται στον αντίστοιχο καταπιστευµατικό λογαριασµό όταν
λήγουν οι διευκολύνσεις ή εξοφλούνται υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη
κινδύνου παραµένει επαρκής.

ι)

Υποβολή εκθέσεων
Οι ρυθµίσεις για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή του
µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων συµφωνούνται µεταξύ της
Επιτροπής και της ΕΤΕπ.
Επιπλέον, η Επιτροπή, µε τη στήριξη της ΕΤΕπ, υποβάλλει ανά εξάµηνο στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή,
αρχής γενοµένης έξι µήνες µετά την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).
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ια)

Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρµογή του µέσου, µεταξύ άλλων µε επιτόπιους
ελέγχους ανάλογα µε την περίπτωση, και διενεργεί εξακρίβωση και έλεγχο
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002.
Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τις διευκολύνσεις µειωµένης εξασφάλισης σύµφωνα µε
τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των
ενδεδειγµένων µέτρων ελέγχου και παρακολούθησης. Παράλληλα, το Συµβούλιο
των ∆ιοικητών της ΕΤΕπ, στο οποίο εκπροσωπούνται η Επιτροπή και τα κράτη
µέλη, εγκρίνει κάθε διευκόλυνση µειωµένης εξασφάλισης και µεριµνά για τη
διαχείριση της ΕΤΕπ σύµφωνα µε το καταστατικό της και µε τις γενικές οδηγίες
που ορίζονται από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών.
Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάµεση έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία
του µέσου καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα έργων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο το δεύτερο εξάµηνο του 2013 µε στόχο τον
βέλτιστο σχεδιασµό του εν λόγω µέσου.
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Μετά την έγκριση των τελικών πράξεων των οµολόγων έργων διενεργείται πλήρης
ανεξάρτητη αξιολόγηση το 2015. Η αξιολόγηση καλύπτει, µεταξύ άλλων, την
προσθετικότητα σε σύγκριση µε άλλα µέσα της Ένωσης ή κράτους µέλους και
τυχόν άλλες υφιστάµενες µορφές µακροπρόθεσµης δανειακής χρηµατοδότησης,
το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται, αξιολόγηση των
συνεπαγόµενων κινδύνων καθώς και της δηµιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών
επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν. Η αξιολόγηση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο στη
«χρηµατοπιστωτική βιωσιµότητα» των έργων, τον όγκο, τους όρους και το
κόστος της έκδοσης οµολόγων, την επίδραση στην ευρύτερη αγορά οµολόγων,
καθώς και πτυχές που αφορούν τον ελέγχοντα πιστωτή και τις συµβάσεις.
Παρέχει επίσης, ει δυνατόν, σύγκριση κόστους µε εναλλακτικά µέσα
χρηµατοδότησης των έργων, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζικών δανείων.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης αξιολογείται κάθε επιλεγέν έργο.»
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Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει µία ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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