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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθεετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της 
απόφασης 2003/77/ΕΚ για τον καθορισμό δημοσιονομικών κατευθυντήριων γραμμών 
πολυετούς διάρκειας για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό 
εκκαθάριση ΕΚΑΧ και, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, των πόρων του 
Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2020)0321), 

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 37 σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από 
τη λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον 
Χάλυβα, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, και ιδίως το άρθρο 2 
παράγραφος 2, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-
0216/2020), 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0228/2021),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Πρωτόκολλο αριθ. 37 σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τη λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και με το 
Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 327).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην απόφαση 2003/77/ΕΚ του Συμβουλίου προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα αναλάβει τη 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ ώστε «να διασφαλίζεται 
η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, εάν και όποτε χρειασθούν, ενώ παράλληλα θα παράγουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, διατηρώντας υψηλό βαθμό ασφάλειας και σταθερότητας σε 
μακροπρόθεσμη βάση».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τις αποδόσεις της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ για να 
στηρίξει ερευνητικά έργα στους τομείς χάλυβα και άνθρακα. Εντούτοις, η δυνατότητα του 
χαρτοφυλακίου να παράγει επαρκείς αποδόσεις για τη χρηματοδότηση ενός αξιόλογου 
ερευνητικού προγράμματος υφίσταται τα τελευταία έτη πίεση λόγω της μακροχρόνιας 
πτώσης των αποδόσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να καταστήσει το χαρτοφυλάκιο της ΕΚΑΧ 
ανθεκτικότερο έναντι των εν λόγω προκλήσεων, διευρύνοντας το πεδίο των επενδύσεων σε 
άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και χρησιμοποιώντας άλλες επενδυτικές τεχνικές 
για την προστασία του χαρτοφυλακίου από την αποκλειστική εξάρτησή του από τίτλους 
σταθερού εισοδήματος.
Στην παρούσα πρόταση παρουσιάζονται δύο κύριες αλλαγές:

 Σε συμφωνία με την πρόταση τροποποίησης της απόφασης 2003/76/ΕΚ, η 
παροχή της δυνατότητας πώλησης των πόρων του χαρτοφυλακίου, εφόσον 
χρειάζεται, ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση πληρωμών σε σχέση με 
ετήσια κατανομή ποσού ύψους [111 εκατομμύρια] EUR μέχρι το έτος 2027. 
Ανάλογα με τις επενδυτικές συνθήκες και την εξέλιξη του μεγέθους του 
χαρτοφυλακίου, η εν λόγω αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη σταδιακή μείωση 
του όγκου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

 Η διαφοροποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο ώστε να 
ενισχυθούν οι επιδόσεις κινδύνου/απόδοσής τους. Προτείνεται η διεύρυνση 
του σύμπαντος των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να 
ενισχυθούν οι προσδοκώμενες αποδόσεις για δεδομένο επίπεδο κινδύνου. 
Παραδοσιακά, τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΚΑΧ επενδύονται κατά κύριο 
λόγο σε κρατικό χρέος και υπερεθνικό χρέος σε ευρώ. Αυτό το επενδυτικό 
σύμπαν έχει παράσχει σταθερές θετικές αποδόσεις, διατηρώντας τον κίνδυνο 
του χαρτοφυλακίου σε μειωμένα επίπεδα. Τα τελευταία έτη, οι οικονομικές 
συνθήκες και οι συνθήκες της αγοράς έχουν μεταβληθεί με τρόπους που έχουν 
οδηγήσει στην παρατεταμένη μείωση των ευκαιριών επίτευξης αποδόσεων των 
επενδύσεων σε κρατικό και υπερεθνικό χρέος. Όσον αφορά τις μελλοντικές 
προοπτικές, οι χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά και οι αγορές ομολόγων σε 
ευρώ ειδικότερα θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες 
προκλήσεις, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών/αρνητικών αποδόσεων (ιδίως όσον 
αφορά τίτλους από εκδότες με ύψιστη πιστωτική ποιότητα) και της μειωμένης 
ρευστότητας, ιδίως ως απόρροια, μεταξύ άλλων, της χαλαρής νομισματικής 
πολιτικής και των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ. Τυχόν αυξήσεις 
των επιτοκίων από την εν λόγω χαμηλή βάση θα οδηγήσουν στην προς τα 
κάτω αναπροσαρμογή της αξίας των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, η 
οποία ενέχει τον κίνδυνο πολύ χαμηλών ή αρνητικών αποδόσεων έως ότου η 
αρχική αναπροσαρμογή αντισταθμιστεί σταδιακά από επανεπενδύσεις με 
υψηλότερες αποδόσεις.
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Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι οι αλλαγές δεν θα συνεπάγονται αυτόματη προσφυγή 
στη χρήση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ή μέσων. Αντ’ αυτού, η απόφαση θα 
εξουσιοδοτεί απλώς την Επιτροπή να πραγματοποιεί αυτού του είδους τις επενδύσεις όταν οι 
συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές και εφόσον οι εν λόγω επενδύσεις συνάδουν με τον 
επενδυτικό ορίζοντα, λαμβανομένων υπόψη των πληρωμών που σχετίζονται με την ετήσια 
κατανομή μέχρι το 2027. Η Επιτροπή τόνισε ότι θα αξιοποιήσει τις εν λόγω διευρυμένες 
επενδυτικές δυνατότητες με σύνεση και τη δέουσα επιμέλεια, ώστε να μεγιστοποιήσει την 
πιθανότητα θετικών αποτελεσμάτων. Θα λογοδοτεί σχετικά με την απόφαση χρήσης των εν 
λόγω εξουσιών στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών της, διευκρινίζοντας τους λόγους 
επέκτασης του επενδυτικού σύμπαντος, καθώς και στο πλαίσιο εκθέσεων σχετικά με τα 
διαπιστωθέντα αποτελέσματα, εφόσον το επιτρέπουν τα στοιχεία επιδόσεων.

Η πρόταση δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις που θα επιβάρυναν τον γενικό προϋπολογισμό 
βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Ο εισηγητής κατανοεί το σκεπτικό των προτεινόμενων αλλαγών. Σύμφωνα με τις πλέον 
πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά από το Συμβούλιο, το 
οποίο εισήγαγε μόνον ήσσονος σημασίας τεχνικές αλλαγές που δεν αλλοιώνουν την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής.



PE693.588v02-00 8/9 RR\1235716EL.docx

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Τροποποίηση της απόφασης 2003/77/ΕΚ για τον καθορισμό 
δημοσιονομικών κατευθυντήριων γραμμών πολυετούς διάρκειας για τη 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ 
και, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, των πόρων του Ταμείου 
Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα
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