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Έκθεση 

Göran Färm A7-0150/2012 

Οικονοµική συνδροµή στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2011)0659 – C7 0372/2011 – 2011/0301(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Κατά την προσεχή δεκαετία, 

προκειµένου να στηριχθούν οι 

εµβληµατικές ενέργειες της «Ευρώπη 

2020» και να αναπτυχθούν ευφυείς, 

αναβαθµισµένες και διασυνδεόµενες 

υποδοµές ώστε να ενισχυθεί η 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα 

απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς 

προηγούµενο στα δίκτυα µεταφορών, 

ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών 

της Ευρώπης. Οι εκτιµώµενες επενδυτικές 

ανάγκες του δικτύου ∆Ε∆-Μ ανέρχονται 

σε 500 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για τα έργα 

ενεργειακής υποδοµής ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος υπάρχει κίνδυνος να µην 

εκτελεστούν επενδύσεις ύψους περίπου 

100 δισεκατοµµυρίων ευρώ λόγω 

εµποδίων σχετιζόµενων µε τη χορήγηση 

αδειών, µε κανονιστικά θέµατα και µε 

θέµατα χρηµατοδότησης, ενώ επενδύσεις 

για 100 ακόµη δισεκατοµµύρια ευρώ θα 

χρηµατοδοτηθούν από τον ίδιο τον τοµέα. 

(3) Κατά την προσεχή δεκαετία, 

προκειµένου να στηριχθούν οι 

εµβληµατικές ενέργειες της «Ευρώπη 

2020» και να αναπτυχθούν ευφυείς, 

αναβαθµισµένες και διασυνδεόµενες 

υποδοµές ώστε να ενισχυθεί η 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα 

απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς 

προηγούµενο στα δίκτυα µεταφορών, 

ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών 

της Ευρώπης. Οι εκτιµώµενες επενδυτικές 

ανάγκες του δικτύου ∆Ε∆-Μ ανέρχονται 

σε 500 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για τα έργα 

ενεργειακής υποδοµής ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος υπάρχει κίνδυνος να µην 

εκτελεστούν επενδύσεις ύψους περίπου 

100 δισεκατοµµυρίων ευρώ λόγω 

εµποδίων σχετιζόµενων µε τη χορήγηση 

αδειών, µε κανονιστικά θέµατα και µε 

θέµατα χρηµατοδότησης, ενώ επενδύσεις 

για 100 ακόµη δισεκατοµµύρια ευρώ θα 

χρηµατοδοτηθούν από τον ίδιο τον τοµέα. 
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Οι επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη 

του στόχου του ψηφιακού θεµατολογίου, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί ταχεία 

πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους 

ευρωπαίους πολίτες και σε όλες τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυµαίνονται από 

181 έως 273 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των 

οποίων οι επενδύσεις ιδιωτικού τοµέα 

αναµένεται ότι θα ανέλθουν σε ποσό 

µεταξύ 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ και 100 

δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

Οι επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη 

του στόχου του ψηφιακού θεµατολογίου, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί ταχεία 

πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους 

ευρωπαίους πολίτες και σε όλες τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυµαίνονται από 

181 έως 273 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των 

οποίων οι επενδύσεις ιδιωτικού τοµέα 

αναµένεται ότι θα ανέλθουν σε ποσό 

µεταξύ 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ και 100 

δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ωστόσο πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι στις χρηµατοδοτούµενες 
από την ΕΕ υποδοµές µεταφορών 
συνεκτιµώνται οι ανάγκες ενεργειακής 
απόδοσης, η µείωση του θορύβου στην 
πηγή, η βιοποικιλότητα και οι προκλήσεις 
της κλιµατικής αλλαγής. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα µπορούν 
να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα 

των δαπανών του προϋπολογισµού και να 

επιτύχουν πολύ σηµαντικά φαινόµενα 

πολλαπλασιαστή από άποψη προσέλκυσης 

χρηµατοδότησης από τον ιδιωτικό τοµέα 

και όγκο επενδύσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν. Το αναµενόµενο 
φαινόµενο πολλαπλασιαστή της 

πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020» ανέρχεται σε 15-20. 

(5) Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως 
διέπονται από το δηµοσιονοµικό 
κανονισµό1 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, ιδίως στο πλαίσιο 
της δυσχερούς πρόσβασης στην πίστωση 
και των σηµερινών περιορισµών των 
δηµόσιων οικονοµικών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, συγκεκριµένα, να εξασφαλίσει ότι 
η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για 
οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» θα 
προσφέρει προστιθέµενη αξία, µέσω της 
επίτευξης µεγαλύτερου όγκου 
επενδύσεων. Το αναµενόµενο φαινόµενο 
πολλαπλασιαστή της πρωτοβουλίας για 

οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» 
ανέρχεται σε 15-20. 

 _________________ 

 1 Κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 της 25ης 
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Ιουνίου 2002 σχετικά µε το 
∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό που 
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 
της 16.9.2002, σ. 1). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) ∆εδοµένου του µεγέθους των 
επενδυτικών αναγκών και των στόχων 
που ορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 για την επόµενη δεκαετία, η 
Επιτροπή θα πρέπει, εφόσον η 
πρωτοβουλία για οµόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020» αποδειχθεί επιτυχής, να 
εντείνει τις προσπάθειες της Ένωσης για 
µόχλευση και προσέλκυση πρόσθετης 
χρηµατοδότησης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η πρωτοβουλία για οµόλογα έργων 
στην «Ευρώπη 2020» έχει διττό στόχο: 
πρώτο να συµβάλει στη χρηµατοδότηση 

έργων µε προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή 

πολιτική και δεύτερο να διευκολύνει 

µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού 

τοµέα στην µακροπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση έργων υποδοµής από την 

κεφαλαιαγορά. Θα ανακατευθύνει µέρος 
δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ προς 

τοµείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, 

λαµβανόµενων υπόψη της δηµοσιονοµικής 

πειθαρχίας της Ένωσης και των οροφών 

στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς 

∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου. 

(7) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας 
για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» 
έχει διττό στόχο: πρώτο να συµβάλει στη 
χρηµατοδότηση έργων µε προτεραιότητα 

στην ευρωπαϊκή πολιτική και δεύτερο να 

διευκολύνει µεγαλύτερη συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα στην µακροπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση έργων υποδοµής από την 

κεφαλαιαγορά, ιδίως µέσω της παροχής 
της απαραίτητης πιστωτικής 
αναβάθµισης για την προσέλκυση 
επενδυτών της κεφαλαιαγοράς. Θα 
ανακατευθύνει µέρος δαπανών του 

προϋπολογισµού της ΕΕ προς τοµείς που 

ενισχύουν την ανάπτυξη, ιδίως σε σχέση 
µε τις υποδοµές µεταφορών, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών, λαµβανόµενων 
υπόψη της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας της 
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Ένωσης και των οροφών στο πλαίσιο του 

ισχύοντος Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 

Πλαισίου. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Θα είναι το πρώτο χρηµατοπιστωτικό 
µέσο υπέρ έργων υποδοµής µε ανάλογες 

χρηµατοπιστωτικές ανάγκες σε διάφορους 

τοµείς και µε αυτά τα χαρακτηριστικά θα 

αποδώσει υψηλότερα ωφελήµατα από 

άποψη επίδρασης στην αγορά, διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας και χρησιµοποίησης 

πόρων. Θα εξασφαλίσει συνεκτικό µέσο 
στους συµφεροντούχους για έργα 

υποδοµής όπως χρηµατοδότες, δηµόσιες 

αρχές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και 

επιχειρηµατίες. 

(8) Θα είναι το πρώτο χρηµατοπιστωτικό 
µέσο υπέρ έργων υποδοµής µε ανάλογες 

χρηµατοπιστωτικές ανάγκες σε διάφορους 

τοµείς και µε αυτά τα χαρακτηριστικά θα 

αποδώσει υψηλότερα ωφελήµατα από 

άποψη επίδρασης στην αγορά, διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας και χρησιµοποίησης 

πόρων, χάρη στη δυνατότητα συνεργειών 
µεταξύ των τοµέων των µεταφορών, της 
ενέργειας και των ΤΠΕ. Θα εξασφαλίσει 
συνεκτικό µέσο στους συµφεροντούχους 

για έργα υποδοµής όπως χρηµατοδότες, 

δηµόσιες αρχές, κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Με την πρωτοβουλία για οµόλογα 
έργων στην «Ευρώπη 2020» πρόκειται να 
εκδίδονται οµολογίες από επιχειρήσεις 

εκτέλεσης έργων, ενώ ο προϋπολογισµός 

της Ένωσης, σε συνδυασµό µε 

χρηµατοδότηση από κάποιο 

χρηµατοδοτικό εταίρο, πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τη βελτίωση της 

ποιότητας της πίστωσης µέσω των 

οµολόγων ώστε να προσελκύονται από την 

αγορά επενδυτές δανειακών κεφαλαίων, 

όπως ταµεία συντάξεων και ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. 

(9) Με την πρωτοβουλία για οµόλογα 
έργων στην «Ευρώπη 2020» πρόκειται να 
εκδίδονται οµολογίες από επιχειρήσεις 

εκτέλεσης έργων, ενώ ο προϋπολογισµός 

της Ένωσης, σε συνδυασµό µε 

χρηµατοδότηση από κάποιο 

χρηµατοδοτικό εταίρο, πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τη βελτίωση της 

ποιότητας της πίστωσης µέσω των 

οµολόγων ώστε να προσελκύονται από την 

αγορά επενδυτές δανειακών κεφαλαίων, 

όπως ταµεία συντάξεων, ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόµενα 
µέρη. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η στήριξη από την Ένωση πρέπει να 
αµβλύνει την εγγενή επικινδυνότητα των 

οµολόγων έργων στο βαθµό που οι 

συµµετέχοντες από την κεφαλαιαγορά 

είναι πρόθυµοι να επενδύσουν σε 

µεγαλύτερο ποσό οµολόγων για εκτέλεση 

έργων υποδοµής σε σχέση µε την επένδυση 

που θα ήταν πιθανή χωρίς στήριξη από την 

Ένωση. 

(10) Η στήριξη από την Ένωση που 
παρέχεται µέσω του παρόντος 
κανονισµού πρέπει να αµβλύνει την εγγενή 
επικινδυνότητα των οµολόγων έργων στο 

βαθµό που οι συµµετέχοντες από την 

κεφαλαιαγορά είναι πρόθυµοι να 

επενδύσουν σε µεγαλύτερο ποσό 

οµολόγων για εκτέλεση έργων υποδοµής 

σε σχέση µε την επένδυση που θα ήταν 

πιθανή χωρίς στήριξη από την Ένωση. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης 
δεν πρέπει να διακυβεύεται µε αύξηση της 
συµφόρησης στις µεταφορές, της 
έλλειψης ενεργειακών διασυνδέσεων και 
της επιβράδυνσης της διείσδυσης της 

ευρυζωνικότητας λόγω δυσχερειών 

προκειµένου να επιτευχθεί η 

µακροπρόθεσµη πρόσβαση των έργων 

υποδοµής σε ιδιωτική χρηµατοδότηση ή σε 

δηµόσια χρηµατοδότηση. 

(11) Η οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης 
δεν πρέπει να διακυβεύεται λόγω της 
επιδείνωσης των επιδόσεων στον τοµέα 
των µεταφορών, της έλλειψης 
ενεργειακών διασυνδέσεων, των 
παρωχηµένων ενεργειακών συστηµάτων, 
των ελλείψεων στην παροχή ενέργειας, 
της επιβράδυνσης της διείσδυσης της 

ευρυζωνικότητας και της αχρηστίας των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών λόγω 
δυσχερειών προκειµένου να επιτευχθεί η 

µακροπρόθεσµη πρόσβαση των έργων 

υποδοµής σε ιδιωτική χρηµατοδότηση ή σε 

δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η επανεκτίµηση επενδυτικών 
προγραµµάτων σε υποδοµές εκ µέρους των 

κρατών µελών στο πλαίσιο της 

δηµοσιονοµικής τους λιτότητας και 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων δεν θα 

διευκολύνει την απαιτούµενη επιτάχυνση 
του ρυθµού επενδύσεων σε υποδοµές. 
Επιπλέον, ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός 

δανεισµός για έργα υποδοµής εξακολουθεί 

να είναι ανεπαρκής και δαπανηρός, οπότε 

αναζητούνται εναλλακτικοί και 

ανταγωνιστικοί πόροι δανειακής 

χρηµατοδότησης. 

(12) Η επανεκτίµηση επενδυτικών 
προγραµµάτων σε υποδοµές εκ µέρους των 

κρατών µελών στο πλαίσιο της 

δηµοσιονοµικής τους λιτότητας και 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων δεν θα 

διευκολύνει την επιτάχυνση του ρυθµού 

επενδύσεων σε υποδοµές, η οποία είναι 
αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 
ιδίως η µεταστροφή προς µια οικονοµία 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων 
και µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα για την επίτευξη βιώσιµης 
ανάπτυξης, όπως ορίζεται στην 
εµβληµατική πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 
για την αποδοτική χρήση των πόρων. 
Επιπλέον, ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός 

δανεισµός για έργα υποδοµής εξακολουθεί 

να είναι ανεπαρκής και δαπανηρός, οπότε 

αναζητούνται εναλλακτικοί και 

ανταγωνιστικοί πόροι δανειακής 

χρηµατοδότησης. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της 
πρωτοβουλίας οµόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος δηµοσιονοµικού 

πλαισίου ώστε να αναπτυχθεί η 
χρηµατοδότηση από την αγορά 
δανειακών κεφαλαίων στον τοµέα των 
υποδοµών γενικότερα και να επεκταθεί το 
εύρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων 
που είναι τώρα διαθέσιµα για έργα στον 
τοµέα των µεταφορών. 

(14) Συνεπώς, η πιλοτική φάση της 
πρωτοβουλίας οµόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος δηµοσιονοµικού 

πλαισίου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά 
πόσον και σε ποιο βαθµό µπορούν αυτά 
τα χρηµατοδοτικά µέσα καταµερισµού 
των κινδύνων να προσφέρουν πρόσθετα 
οφέλη στον τοµέα της χρηµατοδότησης 
των υποδοµών. 

 

Τροπολογία  11 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης 
της πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 

1639/2006/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. 
Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη 

στήριξη έργων υποδοµής µε εµπορικό 

δυναµικό στους τοµείς των µεταφορών, 

της ενέργειας και των ΤΠΕ, ενώ µετά το 
έτος 2013 η πρωτοβουλία µπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλους τοµείς. 

(15) Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης 
της πρωτοβουλίας για οµόλογα έργων στην 
«Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 

1639/2006/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν. 
Αυτή η πιλοτική φάση έχει σκοπό τη 

στήριξη έργων υποδοµής µε σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και 
εµπορικό δυναµικό στους τοµείς των 

µεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, οι 
οποίοι, παρά τις εµπορικές δυνατότητες 
που προσφέρουν, δεν χρηµατοδοτούνται 
επαρκώς από την αγορά. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Με βάση την µακρά πείρα της ΕΤΕπ 
και επειδή είναι ο µείζων χρηµατοδότης 

έργων υποδοµής, καθώς επίσης δεδοµένου 

του χαρακτήρα της ως του 

χρηµατοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που 

συστάθηκε µε τη συνθήκη, η Επιτροπή 

πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην 

εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. Οι 
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της 

συνεργασίας που περιλαµβάνουν τον 

καταµερισµό κινδύνων και την αµοιβή της 

ΕΤΕπ πρέπει να περιληφθούν σε 
συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και της 

ΕΤΕπ. 

(16) Με βάση την µακρά πείρα της ΕΤΕπ 
και επειδή είναι ο µείζων χρηµατοδότης 

έργων υποδοµής, καθώς επίσης δεδοµένου 

του χαρακτήρα της ως του 

χρηµατοπιστωτικού φορέα της ΕΕ που 

συστάθηκε µε τη συνθήκη, η Επιτροπή 

πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην 

εκτέλεση αυτής της πιλοτικής φάσης. 
Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι ειδικοί 
όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας 

που περιλαµβάνουν τον καταµερισµό 

κινδύνων και την αµοιβή της ΕΤΕπ, σε 
συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και της 

ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας 
για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» 
πρέπει να αρχίσει µε την προετοιµασία της 

προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη». Αυτή η πιλοτική φάση θα 
συµβάλει στην προετοιµασία της οδού για 

το χρηµατοπιστωτικό µέσο καταµερισµού 

κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». 

(17) Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας 
για οµόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» 
δεν θίγει την απόφαση σχετικά µε το 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) 
µετά το 2013 και πρέπει να αρχίσει το 
αργότερο στις 31 Ιουλίου 2012 µε την 
προετοιµασία της προταθείσας 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
Αυτή η πιλοτική φάση, εφόσον αποδειχθεί 
επιτυχής και µετά από την κατάλληλη 
ανάλυση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, θα 
συµβάλει στην προετοιµασία της οδού για 

το χρηµατοπιστωτικό µέσο καταµερισµού 

κινδύνου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισµού 
πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ µε βάση 

σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ θα 
θεωρήσει κατάλληλα και υλοποιήσιµα. 
Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να 

υποβληθούν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 

του 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των 
µεγάλων έργων υποδοµής, η πραγµατική 

έγκριση θα µπορούσε να επέλθει σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία, αλλά όχι µετά 

τις 31 ∆εκεµβρίου του 2014. 

(20) Τα κονδύλια του προϋπολογισµού 
πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ µε βάση 

σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ και η 
Επιτροπή θα θεωρήσουν κατάλληλα, 
σύµφωνα µε τους µακροπρόθεσµους 
στόχους των πολιτικών της Ένωσης και 
υλοποιήσιµα. Όλες αυτές οι αιτήσεις 
πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 

∆εκεµβρίου 2013. Λόγω της 
πολυπλοκότητας των µεγάλων έργων 

υποδοµής, η πραγµατική έγκριση θα 

µπορούσε να επέλθει σε µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία, αλλά όχι µετά τις 31 

∆εκεµβρίου 2014. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20a) Θα ήταν ευκταίο η Επιτροπή να 
προβεί σε ανεξάρτητη και εις βάθος 
αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης του 
µέσου καταµερισµού κινδύνου για 
οµόλογα έργων. Κρίνεται αναγκαίο η εν 
λόγω αξιολόγηση να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από νοµοθετικές προτάσεις 
σχετικά µε τα καινοτόµα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα για το πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο της περιόδου 
2014-2020. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20β) ∆εδοµένου ότι στα συµπεράσµατα 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 1ης και 
2ας Μαρτίου 2012, ο Ιούνιος 2012 
ορίσθηκε ως η καταληκτική προθεσµία 
για την επίτευξη συµφωνίας επί της 
πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας της 
Ευρώπης 2020 για τα οµόλογα έργων, η 
Επιτροπή χρειάζεται να ξεκινήσει την 
εφαρµογή της πιλοτικής αυτής φάσης 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α και 5 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1) Στο άρθρο 8 προστίθενται οι εξής 
παράγραφοι: 

 «5a. Πραγµατοποιείται πλήρης 
ανεξάρτητη αξιολόγηση της πιλοτικής 
φάσης του µέσου καταµερισµού κινδύνου 
όσον αφορά οµόλογα έργων η οποία 
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αναφέρεται στις παραγράφους 2α έως 
2δα του άρθρου 31, που καλύπτει, µεταξύ 
άλλων, την προστιθέµενη αξία του, 
συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου 
στην οικονοµική βιωσιµότητα του έργου, 
την προσθετικότητα σε σύγκριση µε άλλα 
µέσα της Ένωσης ή των κρατών µελών 
και κάθε άλλη µακροπρόθεσµη δανειακή 
χρηµατοδότηση, καθώς και το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που 
επιτυγχάνεται.  Περιλαµβάνει δε γενικές 
παρατηρήσεις σχετικά µε τις εξελίξεις 
στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της 
δηµιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών 
επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν, και 
εκτίµηση των ενεχοµένων κινδύνων, 
συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου των 
έργων και του κινδύνου των συνεργατών. 
Επίσης, εξετάζει κατά πόσον το ανώτατο 
ποσοστό απόδοσης θα ήταν κατάλληλο 
για χρηµατοδότηση δηµοσίων έργων από 
επενδυτές του ιδιωτικού τοµέα και 
παρέχει σύγκριση δαπανών µε 
εναλλακτικά µέσα χρηµατοδότησης των 
έργων, συµπεριλαµβανοµένων 
τραπεζικών δανείων και κεφαλαίων. 

 5β. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιµά, µε 
βάση την εν λόγω αξιολόγηση, τις 
µελλοντικές ενέργειες που πρέπει να 
αναληφθούν, για να ενισχυθεί η 
αποτελεσµατικότητα των δαπανών της 
Ένωσης και για να αυξηθεί ο όγκος των 
επενδύσεων στα έργα προτεραιότητας. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης 
εξετάζεται, µεταξύ άλλων, ο τρόπος µε 
τον οποίο το µέσο των οµολόγων έργων 
µπορεί να καταστεί ακόµη ελκυστικότερο 
για ευρύτερο φάσµα µακροπρόθεσµων 
επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένων 
δηµόσιων επενδυτών.» 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – σηµείο α 

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εναλλακτικώς, η Ένωση µπορεί να 

παρέχει χρηµατοδοτική συνδροµή στην 

ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση 

δανείων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την 

ΕΤΕπ από ίδιους πόρους µε βάση το µέσο 

καταµερισµού κινδύνου για τα οµόλογα 

έργων που αναφέρονται στις παραγράφους 
2 εδάφιο α) έως 2 εδάφιο δ). 

Εναλλακτικώς, η Ένωση µπορεί, κατά τη 
διάρκεια της πιλοτικής φάσης το 2012 
και το 2013, να παρέχει χρηµατοδοτική 
συνδροµή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη 

και διάθεση δανείων ή εγγυήσεων προς 

έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους 

µε βάση το µέσο καταµερισµού κινδύνου 

για τα οµόλογα έργων που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2α έως 2δβ. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – σηµείο β – εισαγωγική φράση 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 2α έως 2δ: 

β) Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 2α έως 2δβ: 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – σηµείο β 

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2α. Μέσο καταµερισµού κινδύνου για 
οµόλογα σηµαίνει ενίσχυση πίστωσης η 

οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

2α. Μέσο καταµερισµού κινδύνου για 
οµόλογα έργων σηµαίνει ένα κοινό µέσο 
της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο 
παρέχει ενίσχυση πίστωσης, η οποία 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) λαµβάνει τη µορφή δανείου ή εγγύησης 
χορηγούµενων από την ΕΤΕπ υπέρ 

χρηµατοδότησης παρεχόµενης σε έργα 

στους τοµείς των ΤΠΕ και της 

ευρυζωνικότητας· 

α) λαµβάνει τη µορφή δανείου ή εγγύησης 
χορηγούµενων από την ΕΤΕπ µε την 
υποστήριξη µιας συνδροµής από τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης υπέρ 
χρηµατοδότησης παρεχόµενης σε έργα 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στους 
τοµείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας, 
συµπληρώνει τη χρηµατοδότηση από τα 
κράτη µέλη ή από ιδιώτες επενδυτές και 
εξυπηρετεί την αντιµετώπιση 
περιπτώσεων µη βέλτιστων επενδύσεων 
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όταν τα έργα δεν χρηµατοδοτούνται 
επαρκώς από την αγορά· 

β) καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης 
χρέους για έργο και αµβλύνει τον 

πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους 

οµολόγων· 

β) καλύπτει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης 
χρέους για έργο και αµβλύνει τον 

πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους 

οµολόγων· 

γ) χρησιµοποιείται µόνο για έργα των 
οποίων η χρηµατοπιστωτική βιωσιµότητα 

βασίζεται σε έσοδα από τα έργα. 

γ) χρησιµοποιείται µόνο για έργα των 
οποίων η χρηµατοπιστωτική βιωσιµότητα 

βασίζεται σε έσοδα από τα έργα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – σηµείο β 

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο µέσο 
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 

έργων, περιλαµβανοµένων των εξόδων 

διαχείρισης και άλλων επιλέξιµων 

δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό 
της συνδροµής της Ένωσης στο µέσο 

καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 

έργων και δεν υπάρχουν άλλες 
υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισµό 

της Ένωσης. Ο υπολειµµατικός κίνδυνος, 
εγγενής σε όλες τις πράξεις, 

αναλαµβάνεται από την ΕΤΕπ. 

2β. Η έκθεση της Ένωσης στο µέσο 
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 

έργων, περιλαµβανοµένων των εξόδων 

διαχείρισης και άλλων επιλέξιµων 

δαπανών, δεν υπερβαίνει σε καµία 
περίπτωση το ποσό της συνδροµής της 
Ένωσης στο µέσο καταµερισµού κινδύνου 

για οµόλογα έργων. ∆εν υπάρχουν άλλες 
υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισµό 

της Ένωσης. Ο υπολειµµατικός κίνδυνος, 
εγγενής σε όλες τις πράξεις, 

αναλαµβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – σηµείο β 

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2γ. Οι λεπτοµερείς όροι και προϋποθέσεις 

για την υλοποίηση του µέσου 

καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 

έργων, περιλαµβανόµενων της 

παρακολούθησης και του ελέγχου του, 

καθορίζονται σε συµφωνία 

αντιπροσωπειών µεταξύ της Επιτροπής και 

2γ. Οι λεπτοµερείς όροι και προϋποθέσεις 

για την υλοποίηση του µέσου 

καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 

έργων, περιλαµβανόµενων της 

παρακολούθησης και του ελέγχου του, 

καθορίζονται σε συµφωνία 

αντιπροσωπειών µεταξύ της Επιτροπής και 
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της ΕΤΕπ. της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή ενηµερώνει 
αµέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο σχετικά µε τα βασικά 
στοιχεία  της εν λόγω συµφωνίας. 

 Η αξιολόγηση κινδύνου που διενεργείται 
από την ΕΤΕπ διενεργείται σύµφωνα µε 
τις κατευθυντήριες γραµµές τις ΕΤΕπ 
σχετικά µε την πολιτική για τον 
πιστωτικό κίνδυνο, ενώ λαµβάνονται 
δεόντως υπόψη τα κριτήρια επιλογής της 
ΕΤΕπ στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό 
και κλιµατικό τοµέα. 

 Οι βασικοί όροι και οι βασικές 
προϋποθέσεις και διαδικασίες του µέσου 
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 
έργων ορίζονται σε παράρτηµα της 
παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – σηµείο β 

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 δ α (νέα) και 2 δ β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2δα. 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. Η έκθεση 
αυτή περιλαµβάνει επίσης την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε την απόδοση 
του µέσου επιµερισµού του κινδύνου για 
οµόλογα έργων και συστάσεις σχετικά µε 
τρόπους ενίσχυσης της 
αποτελεσµατικότητας του µηχανισµού 
αυτού. 

 2δβ. Με βάση την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 5α 
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της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 
προτείνει κατάλληλες κανονιστικές 
αλλαγές, οι οποίες περιλαµβάνουν και 
αλλαγές νοµοθετικού χαρακτήρα, 
συγκεκριµένα εάν η προβλεπόµενη 
αποδοχή από την αγορά δεν είναι 
ικανοποιητική ή εάν καταστούν 
διαθέσιµοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι 
µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης µε 
δανειακά κεφάλαια. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 

Άρθρο 2 – σηµείο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

14. «µέσο καταµερισµού κινδύνου» για 
οµόλογα έργων σηµαίνει πιστωτική 

ενίσχυση διατιθέµενη για έργα κοινού 

ενδιαφέροντος. Το µέσο καταµερισµού 
κινδύνου για οµόλογα έργων καλύπτει τον 

κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και 

αµβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους 

κατόχους οµολόγων. χρησιµοποιείται µόνο 
για έργα των οποίων η χρηµατοπιστωτική 

βιωσιµότητα βασίζεται σε έσοδα από τα 

έργα. 

14. «µέσο καταµερισµού κινδύνου» για 
οµόλογα έργων σηµαίνει ένα κοινό µέσο 
της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο 
παρέχει πιστωτική ενίσχυση διατιθέµενη 
για έργα κοινού ενδιαφέροντος µε 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, 
συµπληρώνοντας ταυτόχρονα τη 
χρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από 
ιδιώτες επενδυτές και εξυπηρετώντας την 
αντιµετώπιση περιπτώσεων µη βέλτιστων 
επενδύσεων όταν τα έργα δεν 
χρηµατοδοτούνται επαρκώς από την 
αγορά. Το µέσο καταµερισµού κινδύνου 
για οµόλογα έργων καλύπτει τον κίνδυνο 

εξυπηρέτησης χρέους για έργο και 

αµβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους 

κατόχους οµολόγων. Χρησιµοποιείται µόνο 
για έργα των οποίων η χρηµατοπιστωτική 

βιωσιµότητα βασίζεται σε έσοδα από τα 

έργα. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 

Άρθρο 2 – σηµείο 15 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

15. «Πιστωτική ενίσχυση» σηµαίνει τη 
χρήση δανείου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της 

ΕΤΕπ για τη βελτίωση της ποιότητας 

πίστωσης του χρέους για έργο. 

15. «Πιστωτική ενίσχυση» σηµαίνει τη 
χρήση δανείου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της 

ΕΤΕπ, που θα υποστηρίζεται από 
συνδροµή από τον προϋπολογισµό της 
Ένωσης, για τη βελτίωση της ποιότητας 
πίστωσης του χρέους για έργο. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 3 – σηµείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – τελευταία πρόταση 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα έτη 2012 και 2013 είναι δυνατή η 

ανακατανοµή ποσού µέχρι 200 

εκατοµµυρίων ευρώ για το µέσο 
καταµερισµού κινδύνου όσον αφορά 

οµόλογα έργων στον τοµέα των 

µεταφορών. 

Τα έτη 2012 και 2013 είναι δυνατή η 

ανακατανοµή ποσού µέχρι 200 

εκατοµµυρίων ευρώ για την πιλοτική 
φάση του µέσου καταµερισµού κινδύνου 
όσον αφορά οµόλογα έργων στον τοµέα 

των µεταφορών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 3 – σηµείο β 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) χρηµατοπιστωτική συνδροµή στην 
πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για 

δάνεια ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από 

ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του µέσου 

καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 

έργων στον τοµέα των ∆Ε∆-Μ και ∆Ε∆-Ε. 
Η έκθεση της Ένωσης στο µέσο 

καταµερισµού κινδύνου, 

περιλαµβανοµένων των εξόδων 

διαχείρισης και άλλων επιλέξιµων 

δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό 
της συνδροµής της Ένωσης στο µέσο 

καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 

έργων και δεν υπάρχουν άλλες 

υποχρεώσεις για το γενικό προϋπολογισµό 

ζ) κατά τη διάρκεια πιλοτικής φάσης το 
2012 και το 2013, χρηµατοπιστωτική 
συνδροµή στην πρόβλεψη και διάθεση 

κεφαλαίων για δάνεια ή εγγυήσεις από την 

ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο 

του µέσου καταµερισµού κινδύνου για 

οµόλογα έργων στον τοµέα των ∆Ε∆-Μ 

και ∆Ε∆-Ε. 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 και ούτε παρατείνεται 
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της Ένωσης. Ο υπολειµµατικός κίνδυνος, 
εγγενής σε όλες τις πράξεις, 

αναλαµβάνεται από την ΕΤΕπ. Οι 
λεπτοµερείς όροι και προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του µέσου καταµερισµού 

κινδύνου για οµόλογα έργων, 

περιλαµβανόµενων της παρακολούθησης 

και του ελέγχου του, καθορίζονται σε 

συµφωνία αντιπροσωπειών µεταξύ της 

Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα έτη 2012 και 
2013, ποσό µέχρι 210 εκατοµµύρια ευρώ, 
από τα οποία µέχρι 200 εκατοµµύρια 
ευρώ για έργα µεταφορών και µέχρι 10 
εκατοµµύρια ευρώ για ενεργειακά έργα, 
είναι δυνατό να ανακατανεµηθούν για το 
µέσο καταµερισµού κινδύνου όσον αφορά 
οµόλογα έργων σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 
από τις γραµµές προϋπολογισµού ∆Ε∆-Μ 
(Ε∆∆Μ) και ∆Ε∆-Ε αντιστοίχως. Το 
µέσο καταµερισµού κινδύνου µπορεί να 
επαναχρησιµοποιεί για νέα δάνεια και 
εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται 
εντός της επενδυτικής περιόδου. 

πέρα από τη διάρκεια των οµολόγων. ∆εν 
υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για το γενικό 

προϋπολογισµό της Ένωσης. Ο 
υπολειµµατικός κίνδυνος, εγγενής σε όλες 

τις πράξεις, αναλαµβάνεται πάντα από την 
ΕΤΕπ. Οι λεπτοµερείς όροι και 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 

µέσου καταµερισµού κινδύνου για 

οµόλογα έργων, περιλαµβανόµενων της 

παρακολούθησης και του ελέγχου του, 

καθορίζονται σε συµφωνία 

αντιπροσωπειών µεταξύ της Επιτροπής και 

της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή ενηµερώνει 
αµέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο σχετικά µε τα βασικά 
στοιχεία  της εν λόγω συµφωνίας. Η 
αξιολόγηση κινδύνου που διενεργείται 
από την ΕΤΕπ διενεργείται σύµφωνα µε 
τις κατευθυντήριες γραµµές τις ΕΤΕπ 
σχετικά µε την πολιτική για τον 
πιστωτικό κίνδυνο, ενώ λαµβάνονται 
δεόντως υπόψη τα κριτήρια επιλογής της 
ΕΤΕπ στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό 
και κλιµατικό τοµέα. 

 Τα έτη 2012 και 2013, ποσό µέχρι 210 
εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία µέχρι 
200 εκατοµµύρια ευρώ για έργα 
µεταφορών και µέχρι 10 εκατοµµύρια 
ευρώ για ενεργειακά έργα, είναι δυνατό να 
ανακατανεµηθούν για το µέσο 
καταµερισµού κινδύνου όσον αφορά 
οµόλογα έργων σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 
από τις γραµµές προϋπολογισµού ∆Ε∆-Μ 
(Ε∆∆Μ) και ∆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. Η έκθεση 
αυτή περιλαµβάνει επίσης την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε την απόδοση 
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του µέσου επιµερισµού του κινδύνου για 
τα οµόλογα έργων και συστάσεις σχετικά 
µε τρόπους ενίσχυσης της 
αποτελεσµατικότητας του µηχανισµού 
αυτού. 

 Με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 16, παράγραφος 5α του 
παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή 
προτείνει κατάλληλες κανονιστικές 
αλλαγές, οι οποίες περιλαµβάνουν και 
αλλαγές νοµοθετικού χαρακτήρα, 
συγκεκριµένα εάν η προβλεπόµενη 
αποδοχή από την αγορά δεν είναι 
ικανοποιητική ή εάν καταστούν 
διαθέσιµοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι 
µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης µε 
δανειακά κεφάλαια. 

 Οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα που 
προκύπτουν από το µέσο καταµερισµού 
κινδύνου, ως προµήθειες που 
καταβάλλονται από τους δικαιούχους και 
εισπράττονται πριν τις 
31 ∆εκεµβρίου 2013, µπορούν να 
επαναχρησιµοποιηθούν για νέα δάνεια 
και εγγυήσεις. Μετά την 
1η Ιανουαρίου 2014, εάν το µέσο 
καταµερισµού κινδύνου για οµόλογα 
έργων δεν παραταθεί ώστε να ισχύει και 
στο πλαίσιο του επόµενου 
δηµοσιονοµικού πλαισίου, οι 
εναποµείναντες πόροι επιστρέφονται στο 
σκέλος των εσόδων του γενικού 
προϋπολογισµού της Ένωσης.  

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 3 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α και 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a) Στο άρθρο 16 προστίθενται οι εξής 
παράγραφοι: 

 «2a. Πραγµατοποιείται πλήρης 
ανεξάρτητη αξιολόγηση της πιλοτικής 
φάσης του µέσου καταµερισµού κινδύνου 
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όσον αφορά οµόλογα έργων η οποία 
αναφέρεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 6 
παράγραφος 1 που καλύπτει, µεταξύ 
άλλων, την προστιθέµενη αξία του, 
συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου 
στην οικονοµική βιωσιµότητα του έργου, 
την προσθετικότητα σε σύγκριση µε άλλα 
µέσα της Ένωσης ή των κρατών µελών 
και κάθε άλλη µακροπρόθεσµη δανειακή 
χρηµατοδότηση, καθώς και το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που 
επιτυγχάνεται. Περιλαµβάνει δε γενικές 
παρατηρήσεις σχετικά µε τις εξελίξεις 
στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της 
δηµιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών 
επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν, και 
εκτίµηση των ενεχοµένων κινδύνων, 
συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου των 
έργων και του κινδύνου των συνεργατών. 
Επίσης, εξετάζει κατά πόσον το ανώτατο 
ποσοστό απόδοσης θα ήταν κατάλληλο 
για χρηµατοδότηση δηµοσίων έργων από 
επενδυτές του ιδιωτικού τοµέα και 
παρέχει σύγκριση δαπανών µε 
εναλλακτικά µέσα χρηµατοδότησης των 
έργων, συµπεριλαµβανοµένων 
τραπεζικών δανείων και κεφαλαίων. 

 2β. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιµά στο 
πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης τις 
µελλοντικές ενέργειες που πρέπει να 
αναληφθούν, για να ενισχυθεί η 
αποτελεσµατικότητα των δαπανών της 
Ένωσης και για να αυξηθεί ο όγκος των 
επενδύσεων στα έργα προτεραιότητας. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης 
εξετάζεται, µεταξύ άλλων, ο τρόπος µε 
τον οποίο το µέσο των οµολόγων έργων 
µπορεί να καταστεί ακόµη ελκυστικότερο 
για ευρύτερο φάσµα µακροπρόθεσµων 
επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένων 
δηµόσιων επενδυτών.» 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 3 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 



 

 

 PE491.963/ 19 

 EL 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β) Στο άρθρο 17, παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Πριν από τις 30 Ιουνίου 2013, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση 
που περιέχει κατάλογο των έργων που 
έχουν επιλεγεί για τη χρηµατοδοτική 
βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ) εξειδικεύοντας 
τη συνεισφορά και τα εµπλεκόµενα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 
επενδυτές. Η Επιτροπή περιλαµβάνει 
στην έκθεση αυτή έναν οδηγό καλής 
πρακτικής και κατάλογο των επενδυτών 
που ενδιαφέρονται δυνητικώς για 
καινοτόµα χρηµατοπιστωτικά µέσα.» 

Αιτιολόγηση 

Χρειάζεται ακριβής ενηµέρωση ήδη από την πιλοτική φάση των οµολόγων έργου, προκειµένου να 

εντοπισθούν οι αλλαγές που θα µπορούσαν να γίνουν στην πρωτοβουλία "Συνδέοντας την 

Ευρώπη". Η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνει το Κοινοβούλιο ποιοι επενδυτές εµπλέκονται και 

πώς µπορούν να βελτιωθούν τα επιλεγόµενα έργα. 

 

 

 

 

 


