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12.4.2012 A7-0067/21 

Τροπολογία  21 

Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

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) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Οι επιλεγόµενες πράξεις, οι οποίες 
καλύπτονται από κάποιο µέσο 
επιµερισµού του κινδύνου, πρέπει να είναι 
είτε 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 
Ταµείο Συνοχής και εµπίπτουν σε ένα ή 
περισσότερα από τα επιχειρησιακά τους 
προγράµµατα, σε περιπτώσεις, εφόσον τα 
έργα αυτά αντιµετωπίζουν έλλειψη 
χρηµατοδότησης όσον αφορά τις 
επενδυτικές δαπάνες που θα πρέπει να 
αναλάβουν 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 
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προκύπτουν από τον 
επαναπρογραµµατισµό του συνόλου των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων ή µερών 
τους 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 Ανάπτυξης όσον αφορά 
την επιλεξιµότητα των στεγαστικών 
παρεµβάσεων υπέρ των 
περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/22 

Τροπολογία  22 

Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

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) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει 
εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από το 
αιτούν κράτος µέλος είναι ορθά και εάν η 
αίτηση του κράτους µέλους είναι 
δικαιολογηµένη, και θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει, µε 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
µηνών από την υποβολή της αίτησης του 
κράτους µέλους, απόφαση σχετικά µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή του αιτούντος κράτους µέλους 
στο µέσο επιµερισµού του κινδύνου. 
Πρέπει ωστόσο να διασφαλίζεται ότι 
µόνο έργα µε αποδείξιµο θετικό 
αντίκτυπο στις τοπικές οικονοµίες και 
στις αγορές εργασίας και για τα οποία 
έχει ληφθεί ευνοϊκή απόφαση 
χρηµατοδότησης είτε από την ΕΤΕπ 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, θα πρέπει να γίνονται 
αποδεκτά ως επιλέξιµα για 
χρηµατοδότηση από επίσηµα θεσπισµένο 
µέσο επιµερισµού του κινδύνου. Χάριν 
διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, η 
απόφαση της Επιτροπής πρέπει να 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/23 

Τροπολογία  23 

Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

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) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16γ) 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 την 
ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανοµή και 
τη χρήση τεχνολογιών ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και εποµένως τα οποία 
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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 
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12.4.2012 A7-0067/24 
 

Τροπολογία  24 

Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

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) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

«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 
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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. 

 

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. 

 

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: 

 

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 
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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. 

 

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.» 

 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/25 

Τροπολογία  25 

Elisabeth Schroedter, Νίκος Χρυσόγελος 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

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) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Άρθρο 36 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 36α 

 Μέσο επιµερισµού του κινδύνου 

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, «µέσο επιµερισµού κινδύνου» 
νοείται το χρηµατοδοτικό µέσο το οποίο 
εγγυάται την πλήρη ή µερική κάλυψη 
συγκεκριµένου κινδύνου, όπου αρµόζει 
έναντι συµφωνηµένου τιµήµατος· 

 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 
συνολικών δηµοσιονοµικών πόρων που 
κατανέµονται σύµφωνα µε τα άρθρα 19 
και 20 σε ένα µέσο επιµερισµού του 
κινδύνου, το οποίο δηµιουργείται µέσω 
συµφωνίας συνεργασίας που συνάπτεται 
από την Επιτροπή, είτε µε την ΕΤΕπ είτε 
µε εθνικούς ή διεθνείς φορείς δηµοσίου 
δικαίου ή φορείς 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 
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και προϋποθέσεις παρόµοιους µε εκείνους 
που εφαρµόζονται στην και από την 
ΕΤΕπ («ανάδοχος οργανισµός 
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: το συνολικό ποσό της 
συνεισφοράς της Ένωσης και το 
χρονοδιάγραµµα για τη διάθεσή του· τους 
όρους του καταπιστευτικού λογαριασµού 
που θα ανοιχτεί από τον ανάδοχο 
οργανισµό υλοποίησης· 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· την 
τιµολόγηση του µέσου επιµερισµού του 
κινδύνου, µε βάση το περιθώριο κινδύνου 
και την κάλυψη όλων των διοικητικών 
δαπανών του µέσου επιµερισµού του 
κινδύνου· τη διαδικασία υποβολής 
αίτησης και έγκρισης των προτάσεων 
έργων που καλύπτονται από το µέσο 
επιµερισµού του κινδύνου· την περίοδο 
που είναι διαθέσιµο το µέσο επιµερισµού 
του κινδύνου· και τις απαιτήσεις για την 
υποβολή εκθέσεων. 

 Ο ακριβής επιµερισµός των κινδύνων 
(συµπεριλαµβανοµένου του δείκτη 
µόχλευσης), που θα πρέπει να αναληφθεί 
στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας 
µε τον ανάδοχο οργανισµό υλοποίησης, 
έχει κατά µέσον όρο ως στόχο να είναι 
πολλαπλάσιος τουλάχιστον κατά 1,5 φορά 
του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης 
στο µέσο επιµερισµού του κινδύνου. 

 Οι πληρωµές στο µέσο επιµερισµού του 
κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύµφωνα µε 



 

AM\898977EL.doc  PE486.743v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

την προγραµµατισµένη χρήση του µέσου 
επιµερισµού του κινδύνου στη χορήγηση 
δανείων και εγγυήσεων για τη 
χρηµατοδότηση συγκεκριµένων πράξεων. 

 4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 54 
παράγραφος 5, το µέσο επιµερισµού του 
κινδύνου χρησιµοποιείται για τη 
χρηµατοδότηση πράξεων οι οποίες 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το 
Ταµείο Συνοχής σχετικά µε επενδυτικές 
δαπάνες που δεν µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν ως επιλέξιµες δαπάνες 
σύµφωνα µε το άρθρο 55, ή σύµφωνα µε 
τους κανόνες της Ένωσης 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 συνοχή, σύµφωνα µε την απόφαση 
του Συµβουλίου αριθ. 2006/702/ΕΚ*, 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 
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 λαµβανοµένων 
υπόψη των επενδυτικών ευκαιριών στο 
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
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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. 

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

 6. Το κράτος µέλος που επιθυµεί να 
επωφεληθεί από µέσο επιµερισµού του 
κινδύνου υποβάλλει γραπτή αίτηση στην 
Επιτροπή 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) και γ) 
του άρθρου 77 παράγραφος 2, 
περιλαµβάνοντας αναφορά σε απόφαση 
του Συµβουλίου ή σε άλλη νοµική πράξη 
που να αποδεικνύει την επιλεξιµότητά 
του· 

 β) ο κατάλογος των προγραµµάτων 
(συµπεριλαµβανοµένων των 
προτεινόµενων έργων και των σχετικών 
µε αυτά αναγκών χρηµατοδότησης) που 
συγχρηµατοδοτούνται είτε από το ΕΤΠΑ 
είτε από το Ταµείο Συνοχής 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 



 

AM\898977EL.doc  PE486.743v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

18 παράγραφος 2, και µία ένδειξη για το 
ποσό το οποίο 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· 

 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. 

 
7. Η Επιτροπή, αφού επαληθεύσει ότι η 
αίτηση του κράτους µέλους ευσταθεί και 
είναι δικαιολογηµένη, εκδίδει, εντός 
τετραµήνου από την υποβολή της 
αίτησης του κράτους µέλους, απόφαση µε 
εκτελεστική πράξη, προσδιορίζοντας 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 
για τη συµµετοχή του αιτούντος κράτους 
µέλους στο µέσο επιµερισµού του 
κινδύνου. Οι όροι και προϋποθέσεις 
περιλαµβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

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

 
β) διάρθρωση των τελών και άλλες 
διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες· 

 
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, καθώς 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 
χρηµατοδότηση από καθιερωµένο µέσο 
επιµερισµού του κινδύνου. 

 
8. Της απόφασης της Επιτροπής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7 προηγείται 
αναθεώρηση των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ 
και του Ταµείου Συνοχής σύµφωνα µε το 
άρθρο 33 παράγραφος 2. 

 
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 Ταµείο Συνοχής, το οποίο 
έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 
παράγραφος 3 στοιχείο β). Εκτός από τη 
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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. 

 
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 
77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ). 
Αν το κράτος µέλος δεν πληροί πλέον 
οιονδήποτε από τους εν λόγω όρους, η 
επανεισροή ή το εναποµείναν ποσό 
θεωρείται έσοδο για ειδικό προορισµό 
κατά την έννοια του άρθρου 18 του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
1605/2002. 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 

 

 


