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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ έχει μειωθεί, αφότου κορυφώθηκε το 2007, κατά 15% 

περίπου, και είναι πλέον πολύ χαμηλότερο από τις ιστορικές τάσεις. Αυτό αποτελεί μεταξύ 

άλλων συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και έχει αρνητικές 

επιδράσεις στην οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Ενόψει της μερικής μόνο ανάκαμψης 

που προβλέπεται κατά τα προσεχή έτη, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, προκειμένου να 

καλυφθεί το κενό επενδύσεων. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

υποστηρίζει επομένως τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την περίοδο 2014-2019, στο πλαίσιο των οποίων το εν λόγω πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως 

κεντρική πολιτική πρόκληση.  

 

Το προτεινόμενο «επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» περιλαμβάνει την κινητοποίηση 

τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις κατά τα επόμενα τρία έτη, για τη 

μεγιστοποίηση του αντικτύπου των δημόσιων πόρων και την προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων, με στοχευμένες πρωτοβουλίες που αντιστοιχούν στις ανάγκες της πραγματικής 

οικονομίας και με μέτρα που θα καταστήσουν την Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις. 

 

Βασικές προϋποθέσεις του επενδυτικού προγράμματος είναι η ύπαρξη νομικού πλαισίου και 

η διάθεση πόρων από τον προϋπολογισμό. Ο προτεινόμενος κανονισμός, ο οποίος θα τεθεί σε 

εφαρμογή, μετά την έκδοσή του, από κοινού από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, ως 

στρατηγικούς εταίρους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη δημιουργία πρόσθετης 

γραφειοκρατίας ή συστημάτων πληρωμών, που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των 

στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). 

 

Δεδομένου του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) στην οικονομία της ΕΕ, ιδίως ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θα 

αποτελέσουν βασικό δικαιούχο της στήριξης που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας 

πρότασης. Είναι σημαντικό να επιδιωχθεί η πλήρης ενσωμάτωση της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής (ΚΓΠ) στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι, ως μοναδική πλήρως κοινοτικοποιημένη 

πολιτική, διαθέτει εδαφική εφαρμογή και επομένως παρέχει το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για 

την ευρείας κλίμακας διαχείριση έργων που σχετίζονται με το ΕΤΣΕ. Επίσης, σε πολλά μέρη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε σημαντική προστιθέμενη αξία μέσω της ΚΓΠ. 

 

Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μηχανισμών στήριξης θα πρέπει να αξιοποιηθεί η 

πείρα από υφιστάμενα μέσα και προγράμματα χρηματοδότησης, όπως π.χ. η ΚΓΠ, με στόχο 

την επιτυχή υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις επιχειρήσεις 

σε αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και 

διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και 

την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 

λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 

για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 

δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση 

των επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα 

ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, 

αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να 

συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός 

ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα 

συμβάλλουν στη στήριξη της 

απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν 

σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 

δυναμικού. 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 

για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 

δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στήριξη 

της ανάκαμψης και την τόνωση των 

επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα 

ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, 

αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να 

συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός 

ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα 

συμβάλλουν στη στήριξη της 

απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν 

σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 

δυναμικού. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 

συνολικής προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 

επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 

ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 

στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 

της χρηματοδότησης για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 

των επενδύσεων στην πραγματική 

οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος στην Ένωση. 

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 

συνολικής προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 

επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 

ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 

στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 

της χρηματοδότησης για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 

των επενδύσεων στην πραγματική 

οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος στην Ένωση. Η 

στρατηγική αυτή συμπληρώνει τους 



 

AD\1057663EL.doc 5/24 PE549.453v02-00 

 EL 

στόχους της Ένωσης για την προώθηση 

της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής εντός της Ένωσης και 

των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 

εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 

της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της 

κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο 

του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 

εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 

εν λόγω συνοδευτικό έργο. 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

πρέπει να βελτιωθεί με την 

πραγματοποίηση των αναγκαίων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την 
άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, την 

ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, καθώς 

επίσης με τη βελτίωση της κανονιστικής 

προβλεψιμότητας και τη μείωση της 

κανονιστικής γραφειοκρατίας. Το έργο 

του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 

εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 

εν λόγω συνοδευτικό έργο. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 

να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 

στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 

να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Στόχος είναι η 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης 

σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της 

αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 

να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 

στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 

να διασφαλίσει μεγαλύτερη και 

ισορροπημένη από γεωγραφική άποψη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στόχος 

είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση να είναι ιδιαίτερα 

επωφελής για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Είναι επίσης 

σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της 
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3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των 

υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 

Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής της Ένωσης. 

αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των 

υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 

Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, του 

αναπτυξιακού δυναμικού και της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής της Ένωσης, ιδιαίτερα στις 

αγροτικές, τις απόκεντρες και τις 

μειονεκτούσες περιφέρειες. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 

στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης. 

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 

στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης, στην ανάπτυξη 

υποδομών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, 

στην έρευνα και καινοτομία, στην 

ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του 

αγροδιατροφικού τομέα και στη βελτίωση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των 

ΜΜΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Η ΚΓΠ, 

ως ο μοναδικός πλήρως 

κοινοτικοποιημένος τομέας πολιτικής, 

διαθέτει εδαφική εφαρμογή και επομένως 

παρέχει το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για 

την συνολική διαχείριση έργων σε 

συνδυασμό με το ΕΤΣΕ. Πολλά από τα 

υφιστάμενα μέσα της ΚΓΠ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή 

υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 

την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 

προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 

αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 

που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 

κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 

και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 

και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 

τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 

προϊόντα που χορηγούνται για την 

επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ. 

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 

την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 

προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 

αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 

που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Αυτό 

ισχύει ιδιαιτέρως για τις επιχειρήσεις σε 

αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει 

επιτακτική ανάγκη για οικονομική 

ανάπτυξη και διατήρηση των θέσεων 

εργασίας, προκειμένου να προληφθεί η 

εγκατάλειψη της υπαίθρου. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 

κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 

και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 

και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 

τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 

προϊόντα που χορηγούνται για την 

επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 

επωφεληθεί από την πείρα της και τα 

καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 

αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 

συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 

επωφεληθεί από την πείρα της και τα 

καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 

αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση και 

όφελος το συντομότερο δυνατόν. Το έργο 
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σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 

εταιρείες μικρής και μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 

διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 

επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 

τις δραστηριότητες. 

του ΕΤΣΕ σχετικά με την παροχή 

χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, ιδίως σε επιχειρήσεις που 

ασκούν δραστηριότητα σε αγροτικές 

περιοχές, και μικρές εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 

διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 

επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 

τις δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 

Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 

ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 

εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 

προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 

αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 

δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 

ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 

αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 

καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 

Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 

δημιουργία ποιοτικών και 

μακροπρόθεσμων θέσεων απασχόλησης, 

τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, 
την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα, ιδίως δε μέτρα 

υποδομής (ψηφιακής και μεταφορών, 

συμπεριλαμβανόμενης της ταχείας 

ευρυζωνικής υποδομής σε κάθε 

περιφέρεια της Ένωσης). Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να στηρίζει ευρύ φάσμα 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών 

τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των 

εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 

εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 

προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 

αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων και τη συμμετοχή 

των αγροτικών κοινωνιών στα έργα. Το 

ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 

ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 

αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
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αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, χωρίς να 

δημιουργούνται πρόσθετη γραφειοκρατία 

ή συστήματα πληρωμών, που 

υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα 

των στόχων του ΕΤΣΕ, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. 

Πρέπει εκτός αυτού να διασφαλίζεται η 

συνέπεια και η συμπληρωματικότητα του 

ΕΤΣΕ όσον αφορά τα έργα που 

χρηματοδοτούνται ήδη από την Ένωση, 

και πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στα ταμεία αγροτικής 

ανάπτυξης. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 

υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 

σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 

και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 

προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 

Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 

έχουν πληγεί περισσότερο από την 

χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 

υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 

άλλες πηγές με λογικούς όρους. 

15. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 

υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 

σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 

και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 

προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 

Ένωση, ιδίως μεταξύ άλλων στις χώρες 

και στις περιφέρειες που έχουν πληγεί 

περισσότερο από την χρηματοπιστωτική 

κρίση, καθώς και στις πολλές 

μειονεκτούσες περιοχές της Ευρώπης που 

είναι αγροτικές και εξόχως απόκεντρες, 

οι οποίες πλήττονται από υψηλή ανεργία 

και μείωση πληθυσμού. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 

υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
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άλλες πηγές με λογικούς όρους. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 

ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 

κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 

ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 

κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ· Το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει επίσης να στοχεύει προσεκτικά 

σε επενδύσεις που μπορούν να 

δημιουργήσουν οικονομικά κυκλώματα. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 

συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 

ανοικτή σε τρίτα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 

εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 

δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 

ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 

του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 

της Ένωσης με την επιφύλαξη της 

συναίνεσης των υφιστάμενων 

χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 

συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 

συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 

ΕΤΣΕ. 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 

συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 

ανοικτή σε τρίτα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 

εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 

δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 

ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 

του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 

της Ένωσης με την επιφύλαξη της 

συναίνεσης των υφιστάμενων 

χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 

συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και να 

καλούνται να γνωμοδοτούν εντός της 

δομής διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20a) Οι οικονομικές συνεισφορές των 

κρατών μελών στο ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 

συμμετοχής τους σε επενδυτικές 

πλατφόρμες, δεν λαμβάνονται υπόψη από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ορισμό 

των δημοσιονομικών προσαρμογών στο 

προληπτικό σκέλος του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 

συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 

εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 

προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 

μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης επενδυτών στους 

επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 

ΕΤΣΕ. 

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 

συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 

εγγύηση της ΕΕ. Είναι επίσης απαραίτητο 

να αξιοποιούνται πλήρως τα μέσα 

πολιτικής της ΚΓΠ, τα οποία έχουν 

οδηγήσει στη δημιουργία σημαντικής 

προστιθέμενης αξίας σε πολλά μέρη της 

Ένωσης. Το ΕΤΣΕ πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί πλήρως προς τα 

καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται στην αγροτική 

πολιτική. Η ευελιξία της προσέγγισης 

αυτής θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τη 

δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών στους 

επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
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ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 

για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 

ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 

ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 

ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 

έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 

λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 

συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 

βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 

αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 

σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 

θέμα που θα επαληθεύεται από την 

Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 

δημόσιας στήριξης (απουσία 

υπεραντιστάθμισης). Η Επιτροπή 

ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει 

περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη 

δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 

διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 

δημοσίων πόρων. 

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

υποδομές, η έρευνα και ανάπτυξη, και οι 

επενδύσεις σε έργα που λαμβάνουν 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει 

να συνάδουν με τους κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 

ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 

ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 

ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 

έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 

λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 

συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 

βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 

αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 

σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 

θέμα που θα επαληθεύεται από την 

Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 

δημόσιας στήριξης (απουσία 

υπεραντιστάθμισης). Προκειμένου να 

διασφαλίσει την αποδοτική χρήση των 

δημόσιων πόρων, η Επιτροπή εξετάζει το 

ενδεχόμενο να παράσχει περαιτέρω 

καθοδήγηση ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 

πλήρης συνέπεια με ειδικούς ανά τομέα 

κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όταν 

τα έργα πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 

εν μέρει από δημόσιες επιχορηγήσεις. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 

πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 

του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 

συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 

παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 

ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 

ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 

εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 

ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 

θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 

ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 

για επενδύσεις εντός της Ένωσης. 

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 

πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 

του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 

συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 

παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 

ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 

ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 

εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 

ΕΤΕπ και των εθνικών και περιφερειακών 

αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών, γεωργικών και 

επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 

θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 

ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 

και τον διοικητικό φόρτο για επενδύσεις 

εντός της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 

συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 

διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία 2014-

2020, που προβλέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 

συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 

διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία 2014-

2020, που προβλέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
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αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 

προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 

Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 

αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 

αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 

αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 

δυνατό μέσω των υφιστάμενων 

προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 

της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 

χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 

συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 

και καινοτομίας, και υποδομών 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 

ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι 

είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 

ανακατευθυνθεί μέρος της 

χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα 

για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος 

του ΕΤΣΕ. 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 

προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 

Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 

αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 

αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 

αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 

δυνατό μέσω των υφιστάμενων 

προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 

της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 

χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 

συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 

και καινοτομίας, και υποδομών 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 

ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι 

είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 

ανακατευθυνθεί μέρος της 

χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα 

για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος 

του ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να 

χρηματοδοτείται με πρόσθετα ποσά από 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ή επενδυτικά 

ταμεία. 

__________________ __________________ 

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του προγράμματος -

πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 

και την καινοτομία (2014-2020) και την 

κατάργηση της απόφασης αριθ. 

1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 104). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του προγράμματος -

πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 

και την καινοτομία (2014-2020) και την 

κατάργηση της απόφασης αριθ. 

1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 104). 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

913/2010 και την κατάργηση των 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

913/2010 και την κατάργηση των 
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κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 

αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 

σ. 129). 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 

αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 

σ. 129). 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 

αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 

χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 

βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 

τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 

γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 

επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 

των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 

και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 

μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 

λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 

επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 

δομημένη βάση, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 

αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 

βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 

αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 

χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 

βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 

τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 

γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 

επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 

των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 

και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 

μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων κατόπιν 

διαβουλεύσεων με τις περιφερειακές 

αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και την 

κοινωνία των πολιτών. Ο εν λόγω 

«δίαυλος έργων», θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 

επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική, 

φιλική προς τον χρήστη και δομημένη 

βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

επενδυτές έχουν αξιόπιστες πληροφορίες 

επί των οποίων θα βασίζουν τις 

επενδυτικές τους αποφάσεις. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 

επενδύσεων στην Ένωση και η 

εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση για εταιρείες που 

απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 

ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 

ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). 

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 

επενδύσεων στην Ένωση και η 

εξασφάλιση μεγαλύτερης, ευκολότερης 

και γεωγραφικά ισορροπημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 

εταιρείες που απασχολούν έως 3000 

εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της 

παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων 

στην ΕΤΕπ, ενώ θα παραχωρείται ειδική 

προτεραιότητα στις επιχειρήσεις και τους 

συνεταιρισμούς σε αγροτικές περιοχές και 

σε διαρθρωτικά αδύναμες και 

μειονεκτούσες περιφέρειες, και επίσης σε 

εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, καθώς 

και στην προώθηση έργων που προάγουν 

την εδαφική συνοχή και τη διασύνδεση 

στις αγροτικές περιοχές  («συμφωνία 

ΕΤΣΕ»). 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ΕΤΣΕ υποστηρίζει στρατηγικές 

επενδύσεις με υψηλή κοινωνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική 

προστιθέμενη αξία, που προωθούν την 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή και συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων της Ένωσης σε όλους τους 

τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 

του γεωργικού και του αγροδιατροφικού 

τομέα. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών. Με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 

υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 

συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 

προσχώρηση τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 

τομέα. 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών. Με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 

υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 

συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 

προσχώρηση τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, περιφερειακών και τοπικών 

αρχών, οργανισμών δημοσίου 

συμφέροντος, συμπράξεων δημοσίου-

ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και δημοσίων 

ερευνητικών ιδρυμάτων. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Το ΕΤΣΕ είναι αρμόδιο για την 

χρηματοδότηση έργων με σημαντική 

προστιθέμενη αξία, ενώ αποδίδει πάντα 

προσοχή στη συμπληρωματικότητα και 

τη συνοχή τους με τα λοιπά έργα που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση 

της εγγύησης της ΕΕ 

 Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
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ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων 

τα οποία: 

 (a) συνάδουν προς τις πολιτικές της 

Ένωσης, 

 (β) είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα, 

 (γ) παρέχουν προσθετικότητα και 

 (δ) μεγιστοποιούν, όπου είναι αυτό 

δυνατόν, την κινητοποίηση πόρων του 

ιδιωτικού τομέα. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 

της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 

αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 

της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 

συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 

την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 

έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 

Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 

τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 

έργου, τη χρήση καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 

συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ.  

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 

της ΕΤΕπ, χωρίς, ωστόσο, να 

δημιουργείται πρόσθετη γραφειοκρατία ή 

άλλα συστήματα. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο 

να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 

της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 

συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 

την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 

έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 

Ο ΕΚΕΣ παρέχει στοχευμένη στήριξη 

σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις 

ανάγκες των κρατών μελών με λιγότερο 

ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 

τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 

έργου, τη χρήση καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 

συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ. 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 

αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.  

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 

αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών και 

περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών 

και των αρχών διαχείρισης των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών, γεωργικών  

και επενδυτικών ταμείων. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 

έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 

χρηματοδότηση και διορίζονται από το 

διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 

θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 

ετών. 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 

οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 

τον διευθύνοντα σύμβουλο. Οι 

ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν 

υψηλό επίπεδο σχετικής πρακτικής 

εμπειρίας στη διάρθρωση και 

χρηματοδότηση έργων, καθώς και στην 

μακροοικονομική πείρα στην 

περιφερειακή οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Η επιτροπή επενδύσεων 

απαρτίζεται από μέλη διαφόρων 

ειδικοτήτων και καλύπτει ευρύ φάσμα 

εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορους τομείς, 

όπως η γεωργία, η έρευνα, οι μεταφορές 

και οι ΜΜΕ. Διορίζεται από το διοικητικό 

συμβούλιο για ανανεώσιμη θητεία 

καθορισμένης διάρκειας τριών ετών. Κατά 

τον διορισμό της επιτροπής, το 

διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη 

την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων 

μεταξύ των μελών του. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ένωση παρέχει εγγύηση στην ΕΤΕπ για 

χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που 

διενεργούνται εντός της Ένωσης και 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 

(«εγγύηση της ΕΕ»). Η εγγύηση της ΕΕ 

χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως 

στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6. 

Η Ένωση παρέχει εγγύηση στην ΕΤΕπ για 

χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που 

διενεργούνται εντός της Ένωσης και 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 

(«εγγύηση της ΕΕ»). Η εγγύηση της ΕΕ 

χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως 

στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6. Η εγγύηση που παρέχει το 

ΕΤΣΕ δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση 

τους στόχους του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» και του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη». 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 

στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 

βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 

ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 

υποδομές· 

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 

υποδομών για την περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση, στους τομείς των 

μεταφορών, ιδιαίτερα σε βιομηχανικές, 

αγροτικές και γεωργικές περιοχές και 

τουριστικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 

ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 

και τηλεπικοινωνιακές υποδομές με 

προτεραιότητα στις αγροτικές περιοχές 

που υπολείπονται στην παροχή ταχείας 

ευρυζωνικότητας· 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 

ανάπτυξη, την τεχνολογία της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών και 

την καινοτομία· 

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, την υγεία, τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 

μακροχρόνιας περίθαλψης, την έρευνα 

και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης ικανότητας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των υποδομών σχετικά 

με την έρευνα και την καινοτομία· 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 

και αποδοτικότητας των πόρων· 

(γ) επέκταση και διερεύνηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 

αποδοτικότητας των πόρων· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) έργα υποδομών στους τομείς του 

περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 

της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 

κοινωνικό τομέα· 

(δ) έργα υποδομών στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της γεωργίας, των 

φυσικών πόρων, της αγροτικής και της 

αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 

κοινωνικό τομέα· 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για 

τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 

κεφάλαια κίνησης. 

(ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για 

τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 

κεφάλαια κίνησης και χρηματοδοτικής 

στήριξης για επενδύσεις που μπορούν να 

δημιουργήσουν οικονομικά κυκλώματα. 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) πληρωμές από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, 

(α) πληρωμές από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, χωρίς να 

ζητούνται πρόσθετα ποσά από 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ή επενδυτικά 

ταμεία,  

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 

θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5. 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών και κατόπιν 

διαβουλεύσεων με τις περιφερειακές 

αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και την 

κοινωνία των πολιτών, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 

θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 

επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους. 

3. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και 

τοπικές αρχές συλλέγουν, επικαιροποιούν 

και κυκλοφορούν, σε τακτική και 

δομημένη βάση, πληροφορίες σχετικά με 

τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά 

σχέδια στην επικράτειά τους. 
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