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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

H γνωμοδότηση της CONT είναι επικεντρωμένη σε ζητήματα χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και, ιδιαίτερα, στο άρθρο 14 του σχεδίου κανονισμού: Έλεγχος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους με αντικείμενο 

τις δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι όλες 

αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση των εξόδων και 

εσόδων της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 287 της ΣΛΕΕ. Πρέπει ειδικότερα να τονιστεί 

ότι: 

1. Το ΕTΣΕ ορίζεται ως σαφώς αναγνωρίσιμος και διαφανής μηχανισμός εγγυοδοσίας και 

ότι η εγγύηση υποστηρίζεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

2. Τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων ορίζονται βάσει πρότασης της Επιτροπής.   

3. H Επιτροπή θα εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο του ΕTΣΕ. 

4. H Επιτροπή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕTΕπ και καλείται να παράσχει 

τη συμβουλή της πριν από κάθε έγκριση χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων από 

την ΕTΕπ.  

5. O Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών θα δημιουργηθεί εν μέρει με βάση τις 

υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Επιτροπής.   

6. Oι πόροι του ταμείου εγγυήσεων θα τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής.  

7. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών μελών, προάγουν τη δημιουργία ενός 

διαφανούς διαύλου τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και η 

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

λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

και της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

της Επιτροπής των Περιφερειών και του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

ενέκρινε, στις 12 Μαρτίου 2015, τη 

γνωμοδότηση αριθ. 4/2015 δυνάμει του 

άρθρου 287 παράγραφος 4 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με την 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων και την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και 

(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, στην οποία 

επισημαίνει τις παρατηρήσεις του σε 

σχέση με την πρόταση της Επιτροπής και 

διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση 

του κανονισμού. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Η σκοπιμότητα μιας επένδυσης θα 

πρέπει να κρίνεται και από τον βαθμό 

στον οποίο μπορούν να πειστούν οι 

ιδιώτες επενδυτές να κινηθούν προς τη 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της 

οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της 

ευρωπαϊκής ιδιωτικής αποταμίευσης 

(περίπου 16 τρισεκατομμύρια ευρώ) 

επενδύεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμη 

βάση και, συχνά, έξω από την Ένωση. 
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Τροπολογία  4 

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 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για 

τον σκοπό αυτό, η στήριξη του ΕΤΣΕ στα 

δίκτυα υποδομών πρέπει να συμβάλει 

στους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013 για τις μεταφορές, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 για τα 

ενεργειακά δίκτυα και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 283/2014 για τις υποδομές των 

τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί σε έργα που δημιουργούν 

συνέργειες μεταξύ των τομέων των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 

ενέργειας. 

 

 

Τροπολογία  5 

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 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. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Οι πληρωμές στο ταμείο εγγυήσεων 

θα πρέπει να έχουν ως στόχο ένα ποσό 

ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ το 2016, 

300 εκατομμυρίων ευρώ το 2017, 1 δισ. 

ευρώ το 2018, 2 δισ. ευρώ το 2019, που 

θα επιτραπούν σταδιακά από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας 

διαδικασίας του προϋπολογισμού, 

λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματική 

χρήση των εγγυήσεων της ΕΕ και την 

εκτίμηση της προσθετικότητας των 

πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο του 

ΕΤΣΕ σε σύγκριση με τις συνήθεις 

πράξεις της ΕΤΕπ. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Οι διευθετήσεις για την εκτέλεση 

και την εποπτεία του ΕΤΣΕ, καθώς και η 

επίσημη δέσμευση των κρατών μελών, θα 

έχουν αποφασιστική επίδραση στην 

επιτυχία του και είναι ιδίως αναγκαίο να 

εξασφαλιστεί ότι επιλέγονται τα καλύτερα 

έργα, στη βάση αντικειμενικών 

κριτηρίων, ανεξάρτητα από την 

εθνικότητά τους. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 

που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει 

να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

μέτρων ελέγχου και μέτρων που 

λαμβάνονται για την πρόληψη της 

φοροδιαφυγής, καθώς και με τους 

συναφείς κανόνες και τις διαδικασίες που 

αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

συμπεριλαμβανομένης της τριμερούς 

συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κ αι της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων. 

(24) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 

που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει 

να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α, συμπεριλαμβανομένων 

κατάλληλων μέτρων ελέγχου και μέτρων 

που λαμβάνονται για την πρόληψη της 

φοροδιαφυγής, καθώς και με τους 

συναφείς κανόνες και τις διαδικασίες που 

αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 

το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου, 

πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο 

δυνατό ότι οι νέες πολιτικές διαφάνειας 

που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την ΕΤΕπ 

δεν έχουν αποδυναμωθεί. 

 ________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Περιττό. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί 

τακτικά τις δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό 

την εκτίμηση της συνάφειας, των 

αποτελεσμάτων τους και των επιπτώσεών 

τους και για τον εντοπισμό πτυχών που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση 

μελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι 

αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 

συμβάλουν στη λογοδοσία και την 

ανάλυση της βιωσιμότητας. 

(25) Η ΕΤΕπ και η επιτροπή επενδύσεων 

θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά τις 

δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 

το ΕΤΣΕ και να υποβάλλουν σχετικές 

εκθέσεις, με σκοπό την εκτίμηση της 

προστιθέμενης αξίας τους σε σχέση με τις 

ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες που 

χρηματοδοτούνται από την Ένωση, της 

συνάφειας, των αποτελεσμάτων τους και 

των επιπτώσεών τους και για τον 

εντοπισμό πτυχών που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στη βελτίωση μελλοντικών 

δραστηριοτήτων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα 

πρέπει να συμβάλουν στη δημόσια 

λογοδοσία, τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση, τη διαφάνεια και την ανάλυση 

της οικονομικής, περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής βιωσιμότητας. 

 

 

Τροπολογία  10 

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 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. Ο ΕΚΕΣ 

θα πρέπει να συνεργάζεται με τους 
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υπάρχοντες συμβουλευτικούς φορείς όπου 

συμμετέχουν η ΕΤΕπ, η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ 

(EPEC) και οι Χρηματοδοτικοί 

Μηχανισμοί - Τεχνική Συμβουλευτική 

Πλατφόρμα (FI-TAP) για το ΕΤΣΕ. Ο 

ΕΚΕΣ θα πρέπει να επιτρέψει στα κράτη 

μέλη και τις περιφέρειες της Ένωσης να 

επωφεληθούν από δωρεάν 

εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να 

εξασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το 

ΕΤΣΕ – σημεία 29, 30 και 31. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27α) Για να εξασφαλιστεί ότι ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα 

εκτεθεί σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

πέραν των πόρων που έχουν δεσμευτεί, 

θα πρέπει να υπάρχει μια γενική ασυλία 

και αποποίηση ευθύνης απέναντι σε 

νομικές απαιτήσεις εκ μέρους δικαιούχων 

του ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Λόγω του χαρακτήρα της σύστασής 

τους, ούτε η εγγύηση της ΕΕ προς την 

(30) Λόγω της ομοίωσής τους με 

χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, η 
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ΕΤΕπ ούτε το ταμείο εγγυήσεων είναι 

«χρηματοδοτικά μέσα», κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου4. 

εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ και το 

ταμείο εγγυήσεων θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις αρχές της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, της 

διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη 

εφαρμογής διακρίσεων, της ίσης 

μεταχείρισης και της επικουρικότητας, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 140 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου4 και, κατά περίπτωση, στο 

άρθρο 139 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298 της 26.10.2012, σ. 1). 

4 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298, 26.10.2012, σ. 1). 

 

 

Τροπολογία  13 

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 

(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 καταλόγου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
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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. 

έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 

λόγω «κατάλογος 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. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει 

εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη 

δημιουργία και προώθηση δεξαμενών 

έργων για έργα εθνικής σημασίας. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την 

Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 

παρέχουν συνδέσμους προς τις 

συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων. 

(32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει 

εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη 

δημιουργία και προώθηση καταλόγων 

έργων για έργα εθνικής σημασίας. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την 

Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 

παρέχουν συνδέσμους προς τους 

συνοδευτικούς εθνικούς καταλόγους 
έργων. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Μολονότι τα έργα που 

προσδιορίζονται στο πλαίσιο του διαύλου 

έργων μπορεί να χρησιμοποιούνται από 

την ΕΤΕπ για τον προσδιορισμό και την 

επιλογή ενισχυόμενων από το ΕΤΣΕ 

έργων, ο δίαυλος έργων θα πρέπει να έχει 

ως ευρύτερο σκοπό τον προσδιορισμό 

έργων σε ολόκληρη την Ένωση. Το πεδίο 

αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έργα τα 

(33) Μολονότι τα έργα που 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του 

καταλόγου μπορεί να χρησιμοποιούνται 

από την ΕΤΕπ για τον προσδιορισμό και 

την επιλογή ενισχυόμενων από το ΕΤΣΕ 

έργων, ο κατάλογος έργων θα πρέπει να 

έχει ως ευρύτερο σκοπό τον προσδιορισμό 

έργων σε ολόκληρη την Ένωση. Το πεδίο 

αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έργα τα 
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οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται 

πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα ή με τη 

βοήθεια άλλων μέσων που παρέχονται σε 

ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη 

χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε έργα 

που προσδιορίζονται από τον δίαυλο 

έργων, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει 

αυτόματη σχέση μεταξύ καταχώρισης στον 

κατάλογο και πρόσβασης σε στήριξη από 

το ΕΤΣΕ και θα πρέπει να δοθεί στο ΕΤΣΕ 

η διακριτική ευχέρεια να επιλέγει και να 

στηρίζει έργα που δεν περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο. 

οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται 

πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα ή με τη 

βοήθεια άλλων μέσων που παρέχονται σε 

ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη 

χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε έργα 

που προσδιορίζονται από τον κατάλογο 

έργων, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει 

αυτόματη σχέση μεταξύ καταχώρισης στον 

κατάλογο και πρόσβασης σε στήριξη από 

το ΕΤΣΕ και θα πρέπει να δοθεί στο ΕΤΣΕ 

η διακριτική ευχέρεια να επιλέγει και να 

στηρίζει έργα που δεν περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 

προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 

του ΕΤΣΕ. 

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 

προς τους πολίτες της Ένωσης, η ΕΤΕπ, ο 

πρόεδρος  του διοικητικού συμβουλίου 

και ο διευθύνων σύμβουλος της 

επιτροπής επενδύσεων  θα πρέπει να 

υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 

του ΕΤΣΕ και ιδίως σε σχέση με την 

προσθετικότητα των πράξεων που 

εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ σε 

σύγκριση με τις συνήθεις πράξεις της 

ΕΤΕπ. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (35α) Εφόσον το ταμείο εγγυήσεων θα 

συγκροτείται από σημαντικές 

ανακατανομές κονδυλίων του 

προϋπολογισμού της Ένωσης, το 

Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα να καλεί σε 

ακρόαση ενώπιόν του τον αρμόδιο για 

θέματα προϋπολογισμού Επίτροπο, 

προκειμένου να ασκεί έλεγχο επί της 

χρήσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, 

ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα των δαπανών. 

Αιτιολόγηση 

Ο αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Επίτροπος και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν ζητήσει αλλαγή 

νοοτροπίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χειρίζονται τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ – ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για αυξημένη έμφαση στη λογοδοσία 

και εστίαση στις αποδόσεις και τα αποτελέσματα των δαπανών. Συνεπώς, είναι σημαντικό να 

ασκεί το Κοινοβούλιο έλεγχο επί των εν λόγω στοιχείων και να καλεί τον Επίτροπο να 

λογοδοτεί. Το δικαίωμα ελέγχου θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον Επίτροπο, προκειμένου 

να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της διοίκησης του ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

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, 

περιλαμβανομένων των έργων μεταξύ 

κρατών μελών και τρίτων χωρών, 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»), σύμφωνα με 

τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης, της διαφάνειας, της 

αναλογικότητας, της μη εφαρμογής 
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διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης και 

της επικουρικότητας. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1 α 

 Ορισμοί 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

 α) «συμφωνία ΕΤΣΕ»: το νομικό μέσο με 

το οποίο η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 

καθορίζουν τις προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνει ο παρών κανονισμός για τη 

διαχείριση του ΕΤΣΕ· 

 β) «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 

οργανισμοί»: νομικές οντότητες που 

ασκούν χρηματοπιστωτική 

δραστηριότητα σε επαγγελματική βάση 

και στις οποίες ένα κράτος μέλος σε 

κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

αναθέτει δημόσια εντολή ώστε να 

υλοποιήσουν σε κυρίως μη εμπορική 

βάση δημόσιες αναπτυξιακές 

δραστηριότητες· 
 

 γ) «επενδυτικές πλατφόρμες»: μέσα 

ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό 

διαχείριση, συμφωνίες 

συγχρηματοδότησης βάσει σύμβασης ή 

καταμερισμού κινδύνου ή άλλες 

συμφωνίες βάσει των οποίων οι 

επενδυτές διοχετεύουν μια 

χρηματοοικονομική συνεισφορά σε 

διάφορα επενδυτικά έργα που μπορεί να 

περιλαμβάνουν εθνικές πλατφόρμες οι 

οποίες συγκεντρώνουν διάφορα 

επενδυτικά σχέδια στο έδαφος ενός 

κράτους μέλους, πολυεθνικές πλατφόρμες 
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που συσπειρώνουν διάφορα κράτη μέλη 

τα οποία ενδιαφέρονται για μεγάλα έργα 

σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή, ή θεματικές πλατφόρμες που θα 

μπορούσαν να συγκεντρώνουν επενδυτικά 

σχέδια σε έναν συγκεκριμένο τομέα· 

 δ) «μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»: 

επιχειρήσεις πολύ μικρού, μικρού ή 

μεσαίου μεγέθους, όπως ορίζονται στη 

σύσταση 2003/361/ΕΚ1α της Επιτροπής· 

 ε) «επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης»: νομικές οντότητες 

που απασχολούν έως και 3.000 

εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ· 

 στ) «δικαιούχοι ΕΤΣΕ»: όλοι οι 

δανειολήπτες χρηματοδοτικών μέσων με 

εγγύηση ΕΕ τα οποία υλοποιεί η ΕΤΕπ 

στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΤΣΕ· 

 ζ) «ικανότητα ανάληψης κινδύνων»: 

ανάληψη από το ΕΤΣΕ εκ των προτέρων 

περιορισμένου τμήματος του πιθανού 

πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τη 

χρηματοδότηση συγκεκριμένου 

επενδυτικού έργου μέσω χρηματοδοτικού 

μέσου το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕπ με 

τέτοιον τρόπο ώστε ο σωρευτικός 

πιστωτικός κίνδυνος σε ένα 

χαρτοφυλάκιο να ισούται κατά μέγιστο με 

το τμήμα του χαρτοφυλακίου που έχει 

εξασφαλιστεί από την εγγύηση της ΕΕ· 

 ______________ 

 1α Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124, 

20.5.2003, σ. 36). 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

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

α) διατάξεις που διέπουν τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ ως διακριτού, σαφώς 

αναγνωρίσιμου και διαφανούς μηχανισμού 

εγγυοδοσίας και χωριστού λογαριασμού 

που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ· 

α) διατάξεις που διέπουν τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ ως διακριτού, σαφώς 

αναγνωρίσιμου και διαφανούς μηχανισμού 

εγγυοδοσίας και χωριστού λογαριασμού 

που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ και για τον 

οποίο η ΕΤΕπ και η Επιτροπή υπόκεινται 

σε ετήσια απόφαση απαλλαγής από το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα 

με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 164, 

165 και 166 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 996/2012· 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) διατάξεις σχετικά με τον τρόπο που 

θα αναλάβει η Επιτροπή πλήρη ευθύνη 

για την πραγματική χρήση των κονδυλίων 

της ΕΕ που τελούν υπό τη διαχείριση του 

ΕΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 

317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θα 

αποτρέψει τη διάχυση της ευθύνης· 
 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, 

σύμφωνα με το άρθρο 3, με την επιφύλαξη 

του καταστατικού της Ευρωπαϊκής 

δ) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, 

σύμφωνα με το άρθρο 3, με την επιφύλαξη 

του καταστατικού της Ευρωπαϊκής 
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Τράπεζας Επενδύσεων· Τράπεζας Επενδύσεων, περιλαμβανομένου 

ενός ανωτάτου ορίου στις διαχειριστικές 

δαπάνες της ΕΤΕπ και όσον αφορά τις 

ευθύνες της Επιτροπής που προβλέπονται 

στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, στο 

άρθρο 317 ΣΛΕΕ και στον κανονισμό 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 96672012· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) απαιτήσεις που διέπουν τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ, μεταξύ άλλων εντός 

συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων και με 

τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων· 

ζ) απαιτήσεις που διέπουν τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ, μεταξύ άλλων εντός 

συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων και με 

τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων που 

αποσκοπούν στην μέτρηση της επίτευξης 

των στόχων που επιδιώκει το ΕTΣΕ, 

όπως εκφράζονται στον παρόντα 

κανονισμό, όσον αφορά την ανάπτυξη και 

την απασχόληση, τις επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά και την προαγωγή των 

MMΕ· οι απαιτήσεις αυτές 

προσαρμόζονται, εάν χρειάζεται, από το 

διοικητικό συμβούλιο· 

Αιτιολόγηση 

H αξιολόγηση των επιδόσεων θα πρέπει να συνδεθεί με την επίτευξη των πολιτικών στόχων του 

ΕTΣΕ, όπως ορίζονται συγκεκριμένα στις αιτιολογικές σκέψεις 9 έως 14. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι οι 

ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις έχουν 

κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε 

στήριξη από το ΕΤΣΕ· 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 

που είναι απαραίτητη για τον ΕΚΕΣ 

σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 2· 

η) διατάξεις σχετικά με τη νομική μορφή, 

τη λειτουργική δομή και τη 

χρηματοδότηση όσον αφορά τον ΕΚΕΣ 

σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 2· 

 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) διατάξεις σχετικά με άνευ όρων 

καθορισμό ανώτατου ορίου εξόδων με τα 

οποία επιβαρύνεται η ΕΤΕπ εξ ονόματος 

του ΕΤΣΕ· 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) διατάξεις που εξασφαλίζουν τον 

εξωτερικό έλεγχο από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο όλων των έργων που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ· 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από 

πράξεις στηριζόμενες από το ΕΤΣΕ, 

παρέχεται μετά την αφαίρεση των 

πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης 

της ΕΕ και, στη συνέχεια, εξόδων 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 τρίτο 

εδάφιο και με το άρθρο 5 παράγραφος 3. 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από 

πράξεις στηριζόμενες από το ΕΤΣΕ, 

παρέχεται, μέχρι ένα ανώτατο όριο άνευ 

όρων, μετά την αφαίρεση των πληρωμών 

λόγω κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ 

και, στη συνέχεια, εξόδων σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο του παρόντος 

άρθρου και με το άρθρο 5 παράγραφος 3. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ΕΚΕΣ χρηματοδοτείται εν μέρει από την 

Ένωση, έως το ανώτατο ποσό των 

20 000 000 ευρώ ετησίως για την περίοδο 

που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 όσον 

αφορά τις πρόσθετες υπηρεσίες που 

παρέχει ο ΕΚΕΣ σε σχέση με υφιστάμενη 

τεχνική βοήθεια της ΕΤΕπ. Για τα έτη μετά 

το 2020, η χρηματοδοτική συνεισφορά από 

την Ένωση συνδέεται άμεσα με τις 

διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στα 

μελλοντικά πολυετή δημοσιονομικά 

πλαίσια. 

Ο ΕΚΕΣ χρηματοδοτείται εν μέρει από την 

Ένωση, έως το ανώτατο ποσό των 

20 000 000 ευρώ ετησίως για την περίοδο 

που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 όσον 

αφορά τις πρόσθετες υπηρεσίες που 

παρέχει ο ΕΚΕΣ σε σχέση με υφιστάμενη 

τεχνική βοήθεια της ΕΤΕπ. Θα διεξαχθεί 

αξιολόγηση πριν από το τέλος του 2018 

ώστε να εκτιμηθεί η επιτυχία και η 

προστιθέμενη αξία του ΕΚΕΣ πριν 

ξεκινήσει η δεύτερη χρηματοδοτική 

περίοδος από την 1η Ιανουαρίου 2019 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Για τα έτη 

μετά το 2020, η χρηματοδοτική 

συνεισφορά από την Ένωση συνδέεται 

άμεσα με τις διατάξεις που θα 

περιλαμβάνονται στα μελλοντικά πολυετή 

δημοσιονομικά πλαίσια. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 

συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 

στρατηγικό προσανατολισμό, τη 

στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 

ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 

και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 

επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 

μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 

κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 

στόχους δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 

εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο. 

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι η 

Επιτροπή και η ΕΤΕπ είναι άμεσα 

υπεύθυνες και υπόλογες στο Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο  για τη διαχείριση όλων 

των κονδυλίων και των εγγυήσεων που 

γίνονται αντικείμενο χειρισμού από το 

ΕΤΣΕ. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΣΕ 

διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το 

οποίο, για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, 

καθορίζει τον στρατηγικό 

προσανατολισμό, τη στρατηγική κατανομή 

των στοιχείων του ενεργητικού και 

επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής 

πολιτικής των έργων τα οποία μπορεί να 

στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ κινδύνου 

του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους στόχους 

δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα από 

τα μέλη του ως πρόεδρο. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο πρόεδρος μαζί με τον διευθύνοντα 

σύμβουλο της επιτροπής επενδύσεων, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 4, πρέπει να είναι παρόντες, 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σε κοινή 

ακρόαση των αρμόδιων επιτροπών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να 

παρουσιάζουν έκθεση προόδου των 

δραστηριοτήτων του ΕΤΣΕ. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 

αποφάσεις με συναίνεση. 

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 

αποφάσεις του με συναίνεση. Οι 

αποφάσεις αυτές δημοσιοποιούνται. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός συμβουλευτικού 

οργάνου. Το όργανο αυτό αποτελείται από 

εκπροσώπους όλων των τραπεζών, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 

τραπεζών προώθησης, οι οποίες 

συμμετέχουν σε έργα σε εθνικό και σε 

τοπικό επίπεδο που καλύπτονται από την 

εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 4. 

 Το συμβουλευτικό όργανο συνεδριάζει μία 

φορά το χρόνο στο Λουξεμβούργο στις 

εγκαταστάσεις της ΕΤΕπ. Οι 

συνεδριάσεις του οργανώνονται από την 

ΕΤΕπ. Όλη η λοιπή επικοινωνία και οι 

λοιπές ανταλλαγές μεταξύ των μελών του 

συμβουλευτικού οργάνου 

πραγματοποιούνται γραπτώς και 

δημοσιεύονται ύστερα από ένα χρόνο. Το 

συμβουλευτικό όργανο μπορεί να 

προσφέρει ερευνητική εργασία στο 

διοικητικό συμβούλιο, στην επιτροπή 

επενδύσεων και στον διευθύνοντα 

σύμβουλο, για τη συνεχή βελτίωση των 

πράξεων του ΕΤΣΕ. Όλες οι δαπάνες και 

τα έξοδα ταξιδίου που σχετίζονται με το 

όργανο επιβαρύνουν τις οντότητες που 
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επιθυμούν να εκπροσωπούνται στο 

όργανο. 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 

αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 

διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 

μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 

της ΕΤΕπ για ανανεώσιμη καθορισμένη 

θητεία τριών ετών. 

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 

αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 

διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 

μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 

της ΕΤΕπ, και αφού το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του, για 

άπαξ ανανεώσιμη καθορισμένη θητεία 

τριών ετών. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Μετά από ακρόαση του διοικητικού 

συμβουλίου και αφού λάβει τη 

συγκατάθεση της ΕΤΕπ, η Επιτροπή 

παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κατάλογο με τους τελικούς υποψήφιους 

για τις θέσεις του διευθύνοντος 

συμβούλου και του αναπληρωτή 

διευθύνοντος συμβούλου. 

 Η Επιτροπή, μόλις λάβει τη συγκατάθεση 

της ΕΤΕπ, υποβάλλει προς έγκριση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση 

διορισμού του διευθύνοντος συμβούλου 

και του αναπληρωτή διευθύνοντος 

συμβούλου. Μετά την έγκριση της 

πρότασης αυτής, το διοικητικό συμβούλιο 

διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο και 

τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο 
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για άπαξ ανανεώσιμη καθορισμένη 

θητεία τριών ετών. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων που 

είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών 

πράξεων σύμφωνα με τις επενδυτικές 

πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση 

της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης 

της ΕΕ για πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 5, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 

τους τοποθεσία. 

Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων. Η 

επιτροπή επενδύσεων είναι υπεύθυνη για 

την εξέταση πιθανών πράξεων σύμφωνα με 

τις επενδυτικές πολιτικές του ΕΤΣΕ και για 

την έγκριση της παροχής στήριξης μέσω 

της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις: 

 α) σύμφωνα με το άρθρο 5, 

 β) που είναι σύμφωνες με τους γενικούς 

στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013, καθώς και με τα ετήσια 

προγράμματα εργασίας του ΔΕΔ-Μ, 

 γ) που έχουν αποδεδειγμένη οικονομική, 

κοινωνική και βιώσιμη προστιθέμενη 

αξία όσον αφορά την προώθηση της 

απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της 

καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

στην Ένωση, η οποία θα ήταν ανέφικτη 

με τους υφιστάμενους πόρους και μέσα 

της ΕΕ, 

 δ) ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους 

τοποθεσία εντός της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 
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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 

εμπειρογνώμονες αυτοί διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο πρακτικής εμπειρίας στην 

διάρθρωση και χρηματοδότηση έργων, 

καθώς και στον τομέα 

μακροοικονομικών. Τα μέλη της 

επιτροπής επενδύσεων διορίζονται από το 

διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 

θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 

ετών, μέσω ανοικτής και διαφανούς 

διαδικασίας επιλογής.  

 Για τους σκοπούς αυτούς, το διοικητικό 

συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάλογο 

τουλάχιστον 16 εμπειρογνωμόνων (οκτώ 

ανδρών και οκτώ γυναικών). Μετά από 

την ακρόαση όλων των εμπειρογνωμόνων 

που περιλαμβάνει ο κατάλογος αυτός, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει 

απόφαση να προτείνει οκτώ από τους 

εμπειρογνώμονες αυτούς στο διοικητικό 

συμβούλιο για διορισμό. 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα βιογραφικά σημειώματα και οι 

δηλώσεις συμφερόντων των μελών της 

επιτροπής επενδύσεων δημοσιοποιούνται, 

ενημερώνονται συχνά και υπόκεινται σε 

ενδελεχείς ελέγχους εγκυρότητας από την 

Επιτροπή και την ΕΤΕπ. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Οι 

αποφάσεις αυτές είναι ανεξάρτητες, 

απαλλαγμένες από οποιαδήποτε αθέμιτη 

παρέμβαση και δημόσια προσβάσιμες. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 

 Δημοσιονομικοί κανόνες του ΕΤΣΕ και 

του ΕΚΕΣ 

 Οι δημοσιονομικοί κανόνες που 

εφαρμόζονται στο ΕΤΣΕ και τον ΕΚΕΣ 

εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο. 

Δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τον 

κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

 Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για 

τη συμφωνία ΕΤΣΕ πριν από τη σύσταση 

του ΕΤΣΕ ή κατόπιν επίσημου αιτήματος 

του διοικητικού συμβουλίου, η Επιτροπή 

μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να δίνει τη 

δυνατότητα για παρεκκλίσεις, σε δεόντως 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, υπό τη 

μορφή μεταβατικών δημοσιονομικών 

κανόνων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ 

και το άρθρο 17 του παρόντος 

κανονισμού. Οι εν λόγω μεταβατικοί 

κανόνες θα είναι έγκυροι κατά το μέγιστο 

για τρία έτη ή έως ότου το Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο τροποποιήσουν τον 

κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

για την ενσωμάτωση των ειδικών 
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απαιτήσεων του ΕΤΣΕ. 

 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 

 

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. 

1. 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 επίσης σε εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, 

σύμφωνα με το άρθρο 58ω του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, καθώς και σε επενδυτικές 

πλατφόρμες. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται 

ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως στο πλαίσιο 

των επιλέξιμων μέσων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. 

 2. Η διεκδίκηση νομικών απαιτήσεων 

υπό αίρεση από δικαιούχους του ΕΤΣΕ 

έναντι της Επιτροπής περιορίζεται στην 

εγγύηση της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 

επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 

χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 

διενέργεια χρηματοδοτικών και 

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται μόνο για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 

επιτροπή επενδύσεων ή για τη 

χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 

διενέργεια χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
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επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 

με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 

πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 

Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 

τους παρακάτω γενικούς στόχους: 

με το άρθρο 7 παράγραφος 2 και που 

εγκρίνονται από την επιτροπή 

επενδύσεων. 

 Οι πράξεις που αναφέρονται στην πρώτη 

παράγραφο είναι συνεπείς με τις πολιτικές 

της Ένωσης, οικονομικά και τεχνικά 

εφικτές, προσφέρουν προσθετικότητα, 

μεγιστοποιούν την κινητοποίηση 

κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, όπου 

αυτό είναι δυνατό, είναι 

συμπληρωματικές προς τα υφιστάμενα 

ταμεία ή καθεστώτα ενισχύσεων της 

Ένωσης, προσδίδουν ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία, συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και στηρίζουν οιονδήποτε 

από τους παρακάτω γενικούς στόχους: 

 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – 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 

στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα για 

καθαρές αστικές μεταφορές και έργα 

παράλληλα με το διευρωπαϊκό δίκτυο 

μεταφορών, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013· 

ενέργεια, ιδίως ενεργειακές διασυνδέσεις· 

και ψηφιακές υποδομές· 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων, η ΕΤΕπ χρεώνει τους 

δικαιούχους των πράξεων χρηματοδότησης 

για την κάλυψη των εξόδων που 

σχετίζονται με το ΕΤΣΕ. Με την 

επιφύλαξη των εδαφίων 2 και 3, ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει 

καμία διοικητική δαπάνη ή άλλα τέλη της 

ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που διεξάγονται από 

αυτήν δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων, η ΕΤΕπ χρεώνει τους 

δικαιούχους των πράξεων χρηματοδότησης 

για την κάλυψη των εξόδων που 

σχετίζονται με το ΕΤΣΕ, έως άνευ όρων 

ανώτατο όριο που προβλέπεται στη 

συμφωνία ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ αναλαμβάνει 

εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο μη 

ανακτήσιμων εξόδων της ΕΤΕπ. Με την 

επιφύλαξη των εδαφίων 2 και 3 της 

παρούσας παραγράφου, ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει 

καμία διοικητική δαπάνη ή άλλα τέλη της 

ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που διεξάγονται από 

αυτήν δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 

στοιχείο ε), η ΕΤΕπ δύναται να 

χρησιμοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ εντός 

σωρευτικού ανωτάτου ορίου που 

αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των 

εκκρεμών υποχρεώσεων από εγγυήσεις 

της ΕΕ για την κάλυψη δαπανών οι 

οποίες, παρότι έχουν χρεωθεί 

στους δικαιούχους των χρηματοδοτικών 

πράξεων, δεν έχουν εισπραχθεί. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 

στοιχείο ε), η ΕΤΕπ δύναται να 

χρησιμοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ έως 

άνευ όρων ανώτατο όριο που προβλέπεται 

στη συμφωνία ΕΤΣΕ για την κάλυψη 

δαπανών οι οποίες, παρότι έχουν χρεωθεί 

στους δικαιούχους των χρηματοδοτικών 

πράξεων, δεν έχουν εισπραχθεί. 

 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 



 

AD\1057503EL.doc 29/58 PE551.899v02-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα τέλη της ΕΤΕπ, εφόσον αυτή παρέχει 

χρηματοδότηση στο ΕΤΕ για λογαριασμό 

του ΕΤΣΕ που καλύπτεται από την 

εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 2 μπορούν να καλύπτονται 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Τα τέλη της ΕΤΕπ, εφόσον αυτή παρέχει 

χρηματοδότηση στο ΕΤΕ για λογαριασμό 

του ΕΤΣΕ που καλύπτεται από την 

εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 2 μπορούν να καλύπτονται 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το 

ανώτατο όριο των εν λόγω τελών είναι 

άνευ ορίων στη συμφωνία ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων για να 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 

ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. 

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων για να 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 

ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. 

Εάν, στις εν λόγω περιπτώσεις, η 

διαχείριση και ο έλεγχος αυτών των 

επιλέξιμων έργων διέπεται από διάφορα 

νομικά πλαίσια της Ένωσης, υπερισχύουν 

οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και της 

συναφούς τομεακής νομοθεσίας για τις 

ενισχύσεις. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους σκοπούς του άρθρου 5 Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
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παράγραφος 2, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί την 

εγγύηση της ΕΕ προς κάλυψη κινδύνου 

για μέσα, κατά κανόνα σε βάση 

χαρτοφυλακίου. 

παράγραφος 2, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί την 

εγγύηση της ΕΕ μόνον προς κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου των επιλέξιμων 

μέσων. Κατά κανόνα, η εγγύηση της ΕΕ 

χρησιμοποιείται μόνο σε βάση 

χαρτοφυλακίου των επιλέξιμων μέσων τα 

οποία χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση έργων που εγκρίνονται 

από την επιτροπή επενδύσεων. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 

ανέρχεται σε ποσό ίσο προς 

16 000 000 000 ευρώ, εκ των οποίων 

μέγιστο ποσό 2 500 000 000 ευρώ μπορεί 

να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της 

ΕΤΕπ στο ΕΤΕ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη του 

άρθρου 8 παράγραφος 9, οι σωρευτικές 

πληρωμές από την Ένωση δυνάμει της 

εγγύησης προς την ΕΤΕπ δεν υπερβαίνουν 

το ποσό της εγγύησης. 

1. Η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 

ανέρχεται σε ποσό ίσο προς 

16 000 000 000 ευρώ, εκ των οποίων 

μέγιστο ποσό 2 500 000 000 ευρώ μπορεί 

να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της 

ΕΤΕπ στο ΕΤΕ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη του 

άρθρου 8 παράγραφος 9, οι σωρευτικές 

πληρωμές από την Ένωση δυνάμει της 

εγγύησης προς την ΕΤΕπ δεν υπερβαίνουν 

το ποσό της εγγύησης, και συνεπώς 

αποκλείονται ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Δεν 

επιτρέπεται η διεκδίκηση νομικών 

απαιτήσεων έναντι της Ένωσης από τους 

τελικούς δικαιούχους για ποσά τα οποία 

υπερβαίνουν την εν λόγω εγγύηση. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο διευθύνων σύμβουλος μεριμνά για 

την ευχερή πρόσβαση του κοινού στα 
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στοιχεία που αφορούν τα μέτρα κατά του 

κινδύνου των χαρτοφυλακίων που 

καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, τη 

μεθοδολογία και τα δεδομένα βάσει των 

οποίων προσδιορίζεται ο κίνδυνος 

συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου μέσων, 

καθώς και για την τακτική ενημέρωση 

των εν λόγω στοιχείων. 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης 

της ΕΕ προς την ΕΤΕπ βάσει της 

συμφωνίας του ΕΤΣΕ, η Ένωση 

καταβάλλει την εγγύηση σε πρώτη ζήτηση 

σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω 

συμφωνίας. 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης 

της ΕΕ προς την ΕΤΕπ βάσει της 

συμφωνίας του ΕΤΣΕ, η Ένωση 

καταβάλλει την εγγύηση σε πρώτη ζήτηση 

σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω 

συμφωνίας. Η εν λόγω καταβολή 

περιορίζεται στο ποσό των 

χρηματοδοτικών πόρων που δεν έχουν 

καταπέσει ακόμη από την εγγύηση της 

ΕΕ προς την ΕΤΕπ. Το σύνολο των 

περαιτέρω ζημιών και κινδύνων 

βαρύνουν τους λοιπούς συνεισφέροντες 

του χαρτοφυλακίου και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς των έργων. Η 

Ένωση δεν αναλαμβάνει ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το ποσό 

της εγγύησης της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Στη συμφωνία ΕΤΣΕ 

συμπεριλαμβάνεται γενική ρήτρα 

απαλλαγής της Ένωσης και παραίτησης 
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των δικαιούχων του ΕΤΣΕ από νομικές 

απαιτήσεις έναντι της Επιτροπής οι 

οποίες υπερβαίνουν το ποσό της εγγύησης 

της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πληρωμές από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, 

α) συνεισφορές από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, 

 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ποσό στόχος αρχικά καλύπτεται με 

σταδιακή καταβολή πόρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 

α). Εάν έχουν υπάρξει καταπτώσεις 

εγγυήσεων κατά τη διάρκεια της αρχικής 

συνεισφοράς του ταμείου εγγυήσεων, οι 
καταβολές στο ταμείο εγγυήσεων που 

προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της 

παραγράφου 2 συντελούν επίσης στην 

επίτευξη του ποσού στόχου μέχρι ποσού 

ίσου προς το ποσό των καταπτώσεων της 

εγγύησης. 

Το ποσό στόχος αρχικά καλύπτεται με 

σταδιακή καταβολή πόρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 

α) και συνοδεύονται από τις καταβολές 

στο ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται 

στα στοιχεία β), γ) και δ) της παραγράφου 

2. 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 17 για την προσαρμογή του 

ποσού στόχου που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 κατά 10% το πολύ, 

προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα 

τον δυνητικό κίνδυνο να καταπέσει η 

εγγύηση της ΕΕ. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 17 για την προσαρμογή του 

επιπέδου στόχου που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου κατά 

10% το πολύ, προκειμένου να 

αντικατοπτρίζει καλύτερα τον δυνητικό 

κίνδυνο να καταπέσει η εγγύηση της ΕΕ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή 

του 50 % των υποχρεώσεων εγγύησης 

είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή προτείνει 

αύξηση στο αποθεματικό ρευστότητας, 

όπου αναφέρεται η προέλευση των 

πρόσθετων πιστώσεων πληρωμών, ενώ 

αφήνει την τελική απόφαση για το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – παράγραφος 37. 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, εάν ως 

αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων, 

το επίπεδο των κεφαλαίων του ταμείου 

είναι χαμηλότερο του 50% του ποσού 

στόχου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για 

έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν 

για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του 

ταμείου. 

 

8. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, εάν ως 

αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων, 

οι πόροι του ταμείου είναι χαμηλότεροι 

του 50% του ποσού στόχου, η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που 

μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση 

των κεφαλαίων του ταμείου. Εφόσον η 

Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, 

διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την 

αναπροσαρμογή του επιπέδου της 

εγγύησης. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – παράγραφος 37. 
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Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού που 

συνδέονται με το ΕΤΣΕ και η οικονομική 

ευθύνη της Ένωσης δεν υπερβαίνουν σε 

καμία περίπτωση το ποσό της 

δημοσιονομικής δέσμευσης που 

αντιστοιχεί σε αυτές, ώστε να 

αποφεύγονται ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα 

καλύψει, σε καμία περίπτωση, περισσότερο από την εισφορά από τον προϋπολογισμό για την 

εγγύηση που προβλέπεται στον κανονισμό καθαυτό. 

 

Τροπολογία  58 

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, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων 

υπάρχει μόνο για λόγους προβολής στους 

επενδυτές και ενημέρωσης, και δεν θίγει 

τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές 

επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 

ΕΕ. 

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με όλες τις τρέχουσες και 

μελλοντικές επενδύσεις, σε μια δημοσίως 

προσβάσιμη βάση δεδομένων για τα έργα. 

 

 

Τροπολογία  60 

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, από κοινού με την 

ΕΤΕπ, συλλέγουν, επικαιροποιούν και 

κυκλοφορούν, από κοινού με την ΕΤΕπ, 

σε τακτική και δομημένη βάση, 

πληροφορίες σχετικά με όλα τα τρέχοντα 

και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια στην 

επικράτειά τους. 

 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά 

εξάμηνο στην Επιτροπή για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος κανονισμού. 

Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά 

εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος κανονισμού. 

Η μία από τις δύο εκθέσεις 
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χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 

επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 

συγκεντρωτική βάση. 

ολοκληρώνεται εν ευθέτω χρόνω, ώστε η 

Επιτροπή να μπορεί να εντάσσει τις 

σχετικές πληροφορίες στους ετήσιους 

λογαριασμούς, και περιλαμβάνει 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της 

ΕΕ και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων 

που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η 

έκθεση περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 

επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 

συγκεντρωτική βάση. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – παράγραφος 40. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ. Η 

έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει : 

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Η ετήσια έκθεση 

δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει : 

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά 

πράξη, τομέα, χώρα και περιφέρεια και τη 

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά 

πράξη, τομέα, χώρα και περιφέρεια και τη 
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συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση 

της κατανομής χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ 

των στόχων του άρθρο 5 παράγραφος 2· 

συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού και του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012, μαζί με 

αξιολόγηση της κατανομής 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

της ΕΤΕπ μεταξύ των στόχων· 

 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 

της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 

τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 

εκροών, αποτελεσμάτων και του 

αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας 

και των επιδόσεων των έργων ως προς 

την εκτιμώμενη και την πραγματική 

απόδοση της επένδυσης κατά την 

ολοκλήρωση του έργου, της 

προσθετικότητας των πράξεων που 

εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ σε 

σύγκριση με τις συνήθεις πράξεις της 

ΕΤΕπ, της κινητοποίησης πόρων του 

ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και 

πραγματικών εκροών, αποτελεσμάτων και 

του αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) την επιδιωκόμενη και την 

επιτευχθείσα μόχλευση των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

πράξεων της ΕΤΕπ· 

 

 



 

PE551.899v02-00 38/58 AD\1057503EL.doc 

EL 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) αξιολόγηση της συνεισφοράς στους 

στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013 για τις μεταφορές, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 για τα 

ενεργειακά δίκτυα και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 283/2014 για τις υποδομές 

τηλεπικοινωνιών· 

 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών 

οφελών που μεταβιβάζονται στους 

δικαιούχους των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

γ) αξιολόγηση των χρηματικών ποσών 

που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους και 

αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

της ΕΤΕπ· 

δ) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας 

των χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

πράξεων της ΕΤΕπ και των κινδύνων που 

συνδέονται με τις εν λόγω επενδυτικές 

πράξεις· 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) κατάλογο των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

πράξεων της ΕΤΕπ, περιλαμβανομένων 

ενδεχόμενων ζητημάτων σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 14 και 15· 

 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) κατάλογο των δικαιούχων του ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των δανειοληπτών 

χρηματοδοτικών μέσων με εγγύηση ΕΕ 

τα οποία υλοποιεί η ΕΤΕπ στο πλαίσιο 

της συμφωνίας ΕΤΣΕ· 

 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις 

καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ· 

ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις 

καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ, τις 

απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα 

ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες 

πληρωμές· 
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Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) την αξία των επενδύσεων μετοχικού 

κεφαλαίου, σε σχέση με προηγούμενα έτη, 

και τα συνολικά ποσά των απομειώσεων 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων· 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 

ΕΤΣΕ. 

στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 

ΕΤΣΕ, συνοδευόμενες από γνωμοδότηση 

ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή· 

Αιτιολόγηση 

Αυτονόητη. 

 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) λεπτομερείς πληροφορίες για τα 

έργα που έλαβαν ενισχύσεις από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία για να συνεισφέρουν στη 

χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων στα 

οποία επενδύει η ΕΤΕπ με τη στήριξη της 

εγγύησης της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 4· 
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Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ β) στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά στοιχεία για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ, σε συγκεντρωτική βάση. 

 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και 

αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων 

που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 

και τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων, 

η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά 

περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή κάθε 

χρόνο: 

3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και 

αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων 

που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 

και τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων, 

η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά 

περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή και 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε χρόνο: 

 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις πληροφορίες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και 

τη διαβάθμιση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· 

α) τις πληροφορίες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και 

τη διαβάθμιση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 

βάσει του παρόντος κανονισμού· 
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Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 

για την ΕΕ όσον αφορά τις εγγυήσεις που 

παρέχονται για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ, 

κατανεμημένες σύμφωνα με τις επιμέρους 

δραστηριότητες· 

β) τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 

για την Ένωση όσον αφορά τις εγγυήσεις 

που παρέχονται για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ βάσει του 

παρόντος κανονισμού, κατανεμημένες 

σύμφωνα με τις επιμέρους 

δραστηριότητες· 

 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) την εξέλιξη της δυνητικής ζημίας και 

άλλες μετρήσεις κινδύνου για τη συνολική 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων και 

για τα χαρτοφυλάκια κάθε είδους 

επιλέξιμων μέσων. 

 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου εκάστου 

έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 

και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση 

σχετικά με την κατάσταση του ταμείου 

εγγυήσεων και τη διαχείρισή του κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. 

6. Το αργότερο στις 31 Μαρτίου εκάστου 

έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 

και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους ετήσιους 

λογαριασμούς, την οικονομική 

κατάσταση και μια ετήσια έκθεση, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 996/2012, σχετικά με την 

κατάσταση του ΕΤΣΕ και τη διαχείρισή 
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του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. Στην εν λόγω 

έκθεση παρέχονται επίσης πληροφορίες 

σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου της 

εγγύησης της ΕΕ και, εφόσον απαιτείται, 

διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με την 

προσαρμογή του επιπέδου της. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – σημεία 37 και 41. 

 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος 

συμμετέχει σε ακρόαση ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 

επιδόσεις του ΕΤΣΕ. 

1. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τουλάχιστον ανά 

εξάμηνο, ο διευθύνων σύμβουλος, ο 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

του ΕΤΣΕ, ο αρμόδιος Επίτροπος και ο 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

της ΕΤΕπ συμμετέχουν σε ετήσιες 

ακροάσεις απαλλαγής ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 

επιδόσεις και τη δημοσιονομική 

διαχείριση του ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο αρμόδιος για θέματα 

προϋπολογισμού Επίτροπος της Ένωσης 

συμμετέχει σε ακρόαση ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 

χρήση των πόρων της Ένωσης στο 
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ταμείο εγγυήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον το ταμείο εγγυήσεων θα συγκροτείται από σημαντικές ανακατανομές κονδυλίων του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει δικαίωμα να καλεί σε ακρόαση τον 

αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Επίτροπο προκειμένου να ασκεί έλεγχο επί της χρήσης του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα των δαπανών. 

 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο διευθύνων σύμβουλος απαντά 

προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που 

απευθύνονται στο ΕΤΣΕ από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε κάθε 

περίπτωση εντός πέντε εβδομάδων από την 

παραλαβή της ερώτησης. 

2. Ο διευθύνων σύμβουλος, ο πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου, ο Επίτροπος 

αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού της 

ΕΕ και ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου της ΕΤΕπ απαντούν 
προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που 

απευθύνονται στο ΕΤΣΕ από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε κάθε 

περίπτωση εντός τεσσάρων εβδομάδων 

από την παραλαβή της ερώτησης. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 

ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, 

εκθέτει τις οικονομικές επιδόσεις του 

ΕΤΣΕ στην έκθεση αξιολόγησης που 

αναφέρεται στο άρθρο 318 της ΣΛΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Στα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή το 

Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο ζήτησε η έκθεση αξιολόγησης που κατάρτισε η Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ να επικεντρωθεί συγκεκριμένα στη στρατηγική για την ανάπτυξη και 
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την απασχόληση. Το αίτημα αυτό είχε επιβεβαιωθεί στην έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την 

αξιολόγηση των οικονομιών της Ένωσης με βάση τα επιτευχθέντα αποτελέσματα: χρήσιμο 

εργαλείο για την βελτιωμένη διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπε σημείο 

11 (2013/2172(INI)). 

 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Μετά από σχετικό αίτημα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΕΤΕπ του 

υποβάλλει κάθε είδους πληροφορίες κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής. 

 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 

την Υπηρεσία Εκδόσεων: 18 μήνες μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η ΕΤΕπ αξιολογεί τη 

λειτουργία του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ υποβάλλει 

την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή· 

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 

την Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η ΕΤΕπ αξιολογεί τη 

λειτουργία του ΕΤΣΕ, μεταξύ άλλων ως 

προς τα έργα του ΕΤΣΕ που βασίζονται 

σε υποπρογράμματα, και αξιολογεί τον 

κύκλο ζωής των επιδιωκόμενων 

επενδύσεων. Η ΕΤΕπ υποβάλλει την 

αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή 

συνοδεύεται από γνωμοδότηση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 

την Υπηρεσία Εκδόσεων: 18 μήνες μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη 

λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 

χορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 9. Η Επιτροπή υποβάλλει την 

αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 

την Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη 

λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων, μεταξύ 

άλλων ως προς τα έργα που 

επωφελούνται από τις εγγυήσεις που 

βασίζονται στα υποπρογράμματα, και 

αξιολογούν τον κύκλο ζωής των 

επιδιωκόμενων επενδύσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 

χορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 9. Η Επιτροπή υποβάλλει την 

αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 

αξιολόγηση αυτή συνοδεύεται από 

γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, 

ανεξάρτητοι εξωτερικοί φορείς 

αξιολογούν τη λειτουργία του ΕΤΣΕ 

καθώς και τη χρήση της εγγύησης της 

ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου 

εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης των χορηγήσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 9. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – παράγραφος 42. 
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Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση 

σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ· 

α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση 

σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ και τα 

έργα του ΕΤΣΕ που βασίζονται σε 

υποπρογράμματα, ώστε να αντιστοιχούν 

στον κύκλο ζωής των επιδιωκόμενων 

επενδύσεων· 

 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική 

έκθεση σχετικά με τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου 

εγγυήσεων. 

β) η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική 

έκθεση σχετικά με τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου 

εγγυήσεων και σχετικά με τα έργα που 

επωφελούνται από την εγγύηση βάσει των 

υποπρογραμμάτων, ώστε να αντιστοιχούν 

στον κύκλο ζωής των επιδιωκόμενων 

επενδύσεων. 

 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν 

τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις 

ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που 

διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται τα 

πρακτικά αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί από τις συγκεκριμένες 

4. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν 

τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις 

ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που 

διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται τα 

πρακτικά αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί από τις συγκεκριμένες 
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δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 

εστιάζοντας στα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις. 

 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 

από την Υπηρεσία Εκδόσεων: τρία έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη 

από τυχόν σχετικές προτάσεις. 

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 

από την Υπηρεσία Εκδόσεων: τρία έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού, 

περιλαμβανομένης μιας αξιολόγησης της 

προστιθέμενης αξίας του ΕΤΣΕ και της 

προσθετικότητάς του σε σχέση με 

υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, 

συνοδευόμενη από τυχόν σχετικές 

προτάσεις για βελτιώσεις. 

 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές 

διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση σε 

έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ 

δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο 

πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της και τον τρόπο με τον οποίο 

συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 

στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. 

1. Σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές 

διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση σε 

έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ 

δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο 

πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της και τον τρόπο με τον οποίο 

συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 

στόχων και των συγκεκριμένων πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 5 
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παράγραφος 2. 

 2. η ΕΤΕπ εγγυάται ότι κάθε πολίτης της 

Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα 

του σε ένα κράτος μέλος έχει πρόσβαση 

στα έγγραφα που αφορούν το ΕΤΣΕ, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1α. 

 3. Σε περίπτωση λεπτομερούς συμφωνίας 

μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ 

σχετικά με την ανταλλαγή και τη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών, η 

συμφωνία αυτή δημοσιοποιείται. 

 _______________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για 

την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 

145, 31.5.2001, σ. 43). 

 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ 

δημοσιοποιείται. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – παράγραφος 44. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγγύηση της ΕΕ και οι πληρωμές και 

ανακτήσεις δυνάμει αυτής που μπορούν 

να αποδοθούν στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης ελέγχονται από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. 

1. Ο εξωτερικός έλεγχος των 

δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος 

κανονισμού διενεργείται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το 

άρθρο 287 ΣΛΕΕ και, ως εκ τούτου, 

υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγής 

σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ. Η 

Επιτροπή διασφαλίζει ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο είναι σε θέση να ασκεί το 

δικαίωμά του, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 287 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 

της ΣΛΕΕ, και ότι έχει πλήρη πρόσβαση 

σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται 

για τη διενέργεια των ελέγχων του. H 

Επιτροπή και η ΕΤΕπ εξασφαλίζουν ότι 

όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στις 

δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό 

ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 287 παράγραφος 

3 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ. Η ΕΤΕπ, το 

ΕΤΕ, όλοι οι χρηματοπιστωτικοί 

διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες που διεξάγονται δυνάμει 

του κανονισμού ΕΤΣΕ, καθώς και οι 

τελικοί αποδέκτες, παρέχουν στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε διευκόλυνση 

και κάθε πληροφορία την οποία αυτό 

θεωρεί αναγκαία για την εκτέλεση της 

αποστολής του, σύμφωνα με το άρθρο 

161 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012. Η τριμερής συμφωνία 

μεταξύ της Επιτροπής, του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων αναθεωρείται, προκειμένου 

να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου. 

 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει 

οποιαδήποτε άλλα σχετικά ζητήματα που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 287 παράγραφος 4 

ΣΛΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συντάσσει 

ειδική έκθεση για κάθε δωδεκάμηνο, το 

οποίο εκκινεί την 1η Απριλίου κάθε έτους. 

Η ειδική έκθεση εξετάζει εάν: 

 α) έχει δοθεί επαρκής σημασία στην 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης του 

ΕΤΣΕ, 

 β) η υποστήριξη του ΕΤΣΕ συνέβαλε 

στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα· 

 γ) οι δραστηριότητες του ΕΤΣΕ 

ασκήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της 

μη εφαρμογής διακρίσεων, της 

προσθετικότητας, της ίσης μεταχείρισης 

και της επικουρικότητας. 

 Κάθε ειδική έκθεση εκπονείται εντός έξι 

μηνών από το τέλος της περιόδου στην 

οποία αναφέρεται. 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει όλες 

τις ειδικές εκθέσεις στα διοικητικά 

όργανα του ΕΤΣΕ, στην  ΕΤΕπ, στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή, και τις δημοσιοποιεί 

χωρίς καθυστέρηση. 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία 

να απαιτεί από τα διοικητικά όργανα του 

ΕΤΣΕ, την ΕΤΕπ και την Επιτροπή κάθε 

απαραίτητη πληροφορία για την εκτέλεση 

των καθηκόντων που του ανατίθενται με 

το παρόν άρθρο και τα όργανα αυτά 

παρέχουν οιαδήποτε σχετική πληροφορία 

τους ζητηθεί, εντός του χρονικού 

διαστήματος που προσδιορίζει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αντανακλά τις υφιστάμενες διατάξεις στον κανονισμό του ενιαίου ταμείου 

εξυγίανσης (κανονισμός αριθ. 806/2014) όσον αφορά την εντολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο 

να υποβάλλει ετήσια ειδική έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του ΕΤΣΕ και σύμφωνα με τις 

αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και 

της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 

ολοκλήρωσης πράξεων που υπόκεινται 

στην εγγύηση της ΕΕ, έχει βάσιμες 

υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, 

διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή άλλης 

παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να 

πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης. 

1. Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και 

της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 

ολοκλήρωσης πράξεων που υπόκεινται στο 

ΕΤΣΕ, έχει βάσιμες υποψίες για πιθανή 

περίπτωση απάτης, διαφθοράς, 

υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή άλλης 

παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να 

πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης. 
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Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, 

συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 

και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου(5 ), τον κανονισμό 

(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96(6 ) του 

Συμβουλίου() και τον κανονισμό (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95(7 ) του 

Συμβουλίου() για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με 

σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε 

απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη 

παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

σε σχέση με πράξεις που έχουν λάβει 

στήριξη μέσω της εγγύησης της ΕΕ. Η 

OLAF δύναται να διαβιβάζει εγκαίρως στις 

αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων 

κρατών μελών πληροφορίες συλλεγείσες 

κατά τη διάρκεια των ερευνών. 

2. Η OLAF διενεργεί έρευνες, 

συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 

και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου(5), τον κανονισμό 

(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 

Συμβουλίου(6) και τον κανονισμό (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του 

Συμβουλίου(7) για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με 

σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε 

απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή ή 

άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων σε σχέση 

με πράξεις που διενεργούνται δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Η OLAF δύναται 

να διαβιβάζει εγκαίρως στις αρμόδιες 

αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 

πληροφορίες συλλεγείσες κατά τη διάρκεια 

των ερευνών. 

__________________ __________________ 

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 

2013, σχετικά με τις έρευνες που 

πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού 

(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 

1). 

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 

2013, σχετικά με τις έρευνες που 

πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού 

(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 

1). 

6 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 6 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
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2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 

Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 

και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 

Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 

λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.1 

1.1996, σ. 2). 

2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 

Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 

και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 

Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 

λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.1 

1.1996, σ. 2). 

7 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 

2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 

της 23.12.1995, σ. 1). 

7 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 

2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 

της 23.12.1995, σ. 1). 

 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου 

είδους παράνομες δραστηριότητες, η 

ΕΤΕπ προβαίνει σε ενέργειες ανάκτησης 

όσον αφορά τις πράξεις που 

υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ. 

Όταν η OLAF συνιστά την εκτέλεση 

ενεργειών ανάκτησης λόγω παράνομων 

δραστηριοτήτων που αποδεικνύονται στο 

πλαίσιο της έρευνας, όπως η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, η φορολογική απάτη και 

φοροδιαφυγή, η διαφθορά ή η απάτη σε 

βάρος των οικονομικών συμφερόντων, η 

ΕΤΕπ και η Επιτροπή προβαίνουν σε 

ενέργειες ανάκτησης όσον αφορά τις 

πράξεις της ΕΤΕπ. 

 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες που 3. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
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υπογράφονται σε σχέση με πράξεις που 

λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού περιλαμβάνουν ρήτρες που 

επιτρέπουν την εξαίρεση από 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ και, εάν είναι αναγκαίο, τη λήψη 

των ενδεδειγμένων μέτρων ανάκτησης σε 

περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή άλλης 

παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με 

τη συμφωνία ΕΤΣΕ, τις πολιτικές της 

ΕΤΕπ και τις ισχύουσες κανονιστικές 

απαιτήσεις. Η απόφαση σχετικά με την 

εξαίρεση από χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ λαμβάνεται 

σύμφωνα με τις σχετικές χρηματοδοτικές ή 

επενδυτικές συμφωνίες. 

υπογράφονται σε σχέση με πράξεις που 

λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού περιλαμβάνουν ρήτρες που 

επιτρέπουν την εξαίρεση από 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ και, εάν είναι αναγκαίο, τη λήψη 

των ενδεδειγμένων μέτρων ανάκτησης σε 

περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή άλλης 

παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με 

τη συμφωνία ΕΤΣΕ, τις πολιτικές της 

ΕΤΕπ και τις ισχύουσες κανονιστικές 

απαιτήσεις. Η απόφαση σχετικά με την 

εξαίρεση από χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ λαμβάνεται 

σύμφωνα με τις σχετικές χρηματοδοτικές ή 

επενδυτικές συμφωνίες. Οι εν λόγω 

συμφωνίες κοινοποιούνται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

πράξεις της, η ΕΤΕπ δεν παρέχει στήριξη 

σε δραστηριότητες που διενεργούνται για 

παράνομους σκοπούς, όπως η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, η φορολογική απάτη και η 

φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε 

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ δεν 

συμμετέχει σε χρηματοδοτική ή 

επενδυτική πράξη μέσω ενός οχήματος που 

βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή 

δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική 

της έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με 

χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη 

συνεργαζόμενων επικρατειών, με βάση τις 

πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

πράξεις της, η ΕΤΕπ, το ΕΤΕ και όλοι οι 

χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές δεν 

παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες που 

διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, 

όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, η 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η 

φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η 

διαφθορά και η απάτη σε βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Ειδικότερα, η ΕΤΕπ δεν συμμετέχει σε 

χρηματοδοτική ή επενδυτική πράξη μέσω 

ενός οχήματος που βρίσκεται σε μη 

συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας σε 

σχέση με την εφαρμογή των διεθνώς 

συμπεφωνημένων φορολογικών 

προτύπων, σύμφωνα με την πολιτική της 

έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με χαλαρό 
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ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής 

Δράσης. 

ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργαζόμενων 

επικρατειών, με βάση τις πολιτικές της 

Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή της Ομάδας 

Χρηματοοικονομικής Δράσης. Η ΕΤΕπ 

μεταβιβάζει τις απαιτήσεις αυτές σε κάθε 

τρίτο μέρος που συνεισφέρει στο ΕΤΣΕ ή 

οποιαδήποτε επενδυτική πλατφόρμα. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει την ειδικότερη διατύπωση του άρθρου 140 παράγραφος 4 του 

δημοσιονομικού κανονισμού, από την οποία φαίνεται να εμπνέεται. 

 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

που έχουν υπογραφεί από την ΕΤΕπ ή το 

ΕΤΕ, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 

την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τη σύναψη 

της συμφωνίας ΕΤΣΕ, μπορούν να 

υποβάλλονται από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ 

στην Επιτροπή για κάλυψη στο πλαίσιο 

της εγγύησης της ΕΕ. 

1. Χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

πράξεις που έχουν υπογραφεί από την 

ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως 

τη σύναψη της συμφωνίας ΕΤΣΕ, μπορούν 

να υποβάλλονται από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ 

στην επιτροπή επενδύσεων για 

αξιολόγηση. Η επιτροπή επενδύσεων 

μπορεί να υποβάλλει τις πράξεις αυτές 

στην Επιτροπή για να προτείνει την 

κάλυψή τους στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – παράγραφος 45. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί τις εν λόγω πράξεις 

και, όταν συμμορφώνονται με τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 5 και στη συμφωνία ΕΤΣΕ, 

αποφασίζει την επέκταση της κάλυψης της 

εγγύησης της ΕΕ στις πράξεις αυτές. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση 

της επιτροπής επενδύσεων, η Επιτροπή 

αξιολογεί τις εν λόγω πράξεις και, όταν 

συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις 

απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 και 

στη συμφωνία ΕΤΣΕ, αποφασίζει την 

επέκταση της κάλυψης της εγγύησης της 

ΕΕ στις πράξεις αυτές. Στη συνέχεια, 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την 

απόφασή της. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του ΕΕΣ σχετικά με το ΕΤΣΕ – παράγραφος 45. 
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