ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 14.9.2016
COM(2016) 597 final
ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στην
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον
αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον
Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών
{SWD(2016) 297 final}
{SWD(2016) 298 final}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στην
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον
αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον
Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών
Παράρτημα
(1)

το τμήμα 2 τροποποιείται ως εξής:
α)

στο στοιχείο β), προστίθεται δεύτερο εδάφιο:
«Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητοδρόμους αποφεύγεται, εκτός εάν είναι
αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών
στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν
τουλάχιστον μία χώρα συνοχής.»·

β)

στο σημείο γ), η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του ΕΤΣΕ με σκοπό να επιτευχθεί συνολικός στόχος δημόσιων ή
ιδιωτικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 500 000 000 000 EUR, μεταξύ
άλλων με χρηματοδότηση διατιθέμενη μέσω του ΕΤΕ στο πλαίσιο πράξεων
του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2
στοιχείο β), μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και μέσω
μεγαλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση οντοτήτων που απασχολούν έως
και 3 000 εργαζόμενους.»·

(2)

στο τμήμα 3 προστίθεται το στοιχείο δ):
«δ)

EL

η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά οδηγεί
κατά κανόνα στην ταξινόμηση πράξεων ως ειδικές δραστηριότητες:
–

μειωμένη
εξασφάλιση
σε
σχέση
με
άλλους
δανειστές,
συμπεριλαμβανομένων εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδιωτών
δανειστών·

–

συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου όταν η αναληφθείσα θέση
εκθέτει την ΕΤΕπ σε υψηλά επίπεδα κινδύνου·

–

έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους, όπως μη δοκιμασμένες
τεχνολογίες, εξάρτηση από νέους, άπειρους ή υψηλού κινδύνου
αντισυμβαλλόμενους, νέες χρηματοοικονομικές δομές ή νέους κινδύνους
για την ΕΤΕπ, τον οικείο τομέα ή γεωγραφική περιοχή·

–

χαρακτηριστικά μετοχικού τύπου, όπως πληρωμές ανάλογα με τις
επιδόσεις· ή

–

άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία που συνεπάγονται έκθεση σε υψηλότερους
κινδύνους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής
πιστωτικού κινδύνου της ΕΤΕπ·»·
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(3)

στο τμήμα 5, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:
«Ο πίνακας επιδόσεων δημοσιοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων
με εγγύηση της ΕΕ, με την εξαίρεση των εμπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών.»·

(4)

το τμήμα 6 τροποποιείται ως εξής:
α)

το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:
i)

στην πρώτη περίπτωση, η πρώτη και η δεύτερη περίοδος
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για πράξεις τύπου χρέους, η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ πραγματοποιούν
συνήθη αξιολόγηση κινδύνου, με υπολογισμό της πιθανότητας
αθέτησης και του ποσοστού ανάκτησης. Βάσει αυτών των
παραμέτρων, η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ ποσοτικοποιούν τον κίνδυνο για
κάθε πράξη.»·

ii)

στη δεύτερη περίπτωση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Κάθε πράξη τύπου χρέους λαμβάνει μια κατάταξη κινδύνου
(δανειακή αξιολόγηση της συναλλαγής), με βάση το σύστημα
αξιολόγησης δανείων της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ.»·

iii)

στην τρίτη περίπτωση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Τα έργα πρέπει να είναι βιώσιμα από οικονομική και τεχνική
άποψη και η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ πρέπει να είναι
διαρθρωμένη σύμφωνα με υγιείς τραπεζικές αρχές και να τηρεί τις
υψηλού επιπέδου αρχές διαχείρισης κινδύνου που ορίζει η ΕΤΕπ ή
το ΕΤΕ στις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές τους.»·

β)

το στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:
i)

στην πρώτη περίπτωση, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Η διαπίστωση για το εάν μια επιχείρηση αναλαμβάνει ή όχι
κινδύνους μετοχικού τύπου, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή
και ονοματολογία, βασίζεται σε τυπική αξιολόγηση της ΕΤΕπ ή
του ΕΤΕ.»·

ii)

στη δεύτερη περίπτωση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Οι πράξεις μετοχικού τύπου της ΕΤΕπ πραγματοποιούνται με
βάση τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες της ΕΤΕπ ή του
ΕΤΕ.»·

(5)

EL

στο τμήμα 7 στοιχείο γ), η λέξη «αρχικής» διαγράφεται·
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(6)

EL

το τμήμα 8 τροποποιείται ως εξής:
α)

στη δεύτερη περίοδο του πρώτου εδαφίου, η λέξη «αρχικής» διαγράφεται·

β)

στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου του στοιχείου α), η λέξη «αρχικής»
διαγράφεται·

γ)

στην πρώτη περίοδο του στοιχείου β), η λέξη «αρχικής» διαγράφεται.
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