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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης το επίπεδο των επενδύσεων 

στην ΕΕ μειώθηκε κατά 15% από τα ανώτατα επίπεδα του 2007. Η κατάσταση αυτή 

λειτουργεί ανασταλτικά στην οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το επενδυτικό χάσμα δημιουργεί 

πρόσθετο κίνδυνο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρώπη 2020, ειδικά 

όσον αφορά τον πρωταρχικό στόχο για απασχόληση του 75% του πληθυσμού ηλικίας 24-64 

έως το 2020. Στο τρίτο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-28 παρέμειναν στο 

9,7%. Επιπλέον, πάρα πολλοί νέοι Ευρωπαίοι προσεγγίζουν το όριο της φτώχιας. Τα κράτη 

μέλη, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, 

ιδίως την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.  

Παρά τη θετική επίδραση της πολιτικής για τη συνοχή, οι τρέχουσες προσπάθειες για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης δεν ήταν αρκετά επιτυχείς. Απαιτείται, λοιπόν, 

νέα και συμπληρωματική πρωτοβουλία με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να χαιρετίσουμε την πρόταση για τη δημιουργία 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που έχει τη δυνατότητα να παρέχει, σε 

σχέση με άλλα μέσα, ταχεία τόνωση της οικονομίας.  

Όπως δείχνουν εμπειρικά στοιχεία, με την ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία και 

επενδυτικό επίπεδο, θα πρέπει να περιμένουμε το Ταμείο, εάν είναι καλά δομημένο και έχει 

καλή διαχείριση, να ενισχύσει την απαραίτητη μέσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

απασχόληση. Το Ταμείο αναμένεται να κινητοποιήσει 315 δις ευρώ σε βάθος τριετίας και, ως 

εκ τούτου, να δημιουργήσει 1,3 εκατομμύρια επιπλέον άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 

Ο πιθανός αντίκτυπος του Ταμείου στην απασχόληση θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, 

κυρίως τη δυνατότητά του να υποστηρίξει τα σχέδια με δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 

εργασίας, τον βαθμό στον οποίο θα αξιοποιηθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια, τη συμβατότητά του 

με άλλα υπάρχοντα μέσα, καθώς και την έγκαιρη αποδέσμευση των κεφαλαίων και των 

συμπληρωματικών μέτρων που απευθύνονται στις αγορές εργασίας. 

Δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας 

Ο κύριος στόχος των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 

η δημιουργία ανάπτυξης και κατάλληλες, υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας. Αυτή πρέπει 

να είναι η κύρια κατευθυντήρια αρχή στο σύνολο του εν λόγω κανονισμού. Προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι επιδόσεις, θα πρέπει να διενεργηθεί προσεκτική εκτίμηση του αριθμού και 

της ποιότητας των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από το Ταμείο, με ιδιαίτερη έμφαση 

στον σεβασμό των όρων και προϋποθέσεων της απασχόλησης στις δημιουργούμενες θέσεις 

εργασίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσει ως χρήσιμο εργαλείο σε 

περίπτωση μελλοντικής αναθεώρησης του ΕΤΣΕ. 

Για να μην εμποδίζεται το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας, τα κράτη μέλη ευνοούν 

τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

προσαρμοστικότητα των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους στις ανάγκες των τομέων 

με υψηλές επενδυτικές δυνατότητες. Οι μεταρρυθμίσεις ΔΥΑ και EURES είναι μεγάλης 

σημασίας από την άποψη αυτή. 
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Η στήριξη των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

Οι ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ, απασχολούν 

περισσότερους από 90 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι υπεύθυνε ς για το 85% της 

πρόσφατης καθαρής αύξησης των θέσεων εργασίας. Συνεπώς, έχουν μεγάλες δυνατότητες 

δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα πρέπει να ενισχυθούν. Η επιτυχία του ΕΤΣΕ θα 

εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο ο ιδιωτικός τομέας θα είναι πρόθυμος να επενδύσει, 

οπότε, τα κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν. Το Ταμείο θα πρέπει 

να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων στις οποίες 

τα έργα θα χρηματοδοτηθούν έτσι κι αλλιώς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στα έργα με προφίλ σχετικά υψηλού κινδύνου, καθώς και με δυνατότητα να 

καταστούν οικονομικά βιώσιμα λόγω χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. 

Συλλογή πρόσθετων κονδυλίων 

Μετά την τόσο αναγκαία περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι πλέον ώρα οι ευρωπαϊκές 

χώρες να επενδύσουν. Για να μεγιστοποιηθεί το επενδυτικό δυναμικό του Ταμείου και, ως εκ 

τούτου, η δημιουργία θέσεων εργασίας, θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για τα κράτη μέλη 

να συμμετάσχουν οικονομικά στο ΕΤΣΕ. Ως εκ τούτου, η χρηματοδοτική συνεισφορά των 

κρατών μελών στο ΕΤΣΕ, καθώς και ενδεχόμενη συμμετοχή σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής 

προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού ή του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου.  

Συσχέτιση με άλλα υφιστάμενα εργαλεία 

Η επιτυχία του ΕΤΣΕ θα εξαρτηθεί επίσης από τη δυνατότητά του να συνυπάρξει και να 

ενισχύσει ήδη υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα στην Ευρώπη, όπως τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Επενδύσεων. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το 

δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, θα πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα, αφενός, να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για 

να συμβάλουν στη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και, αφετέρου, να 

χρησιμοποιήσουν το ΕΤΣΕ για τη συγχρηματοδότηση έργων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο 

των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων διαρθρωτικής πολιτικής.  

Πρόσθετα μέτρα 

Για να λειτουργήσει το ΕΤΣΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει και θα στηρίξει τα 

πρόσθετα μέτρα για να παράσχει μεγαλύτερη κανονιστική προβλεψιμότητα και την άρση των 

εμποδίων για επενδύσεις, καθιστώντας την Ευρώπη πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. 

Επιπλέον, η μέθοδος επιλογής των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών και της 

σταθερότητάς τους, τα οποία θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα να χρησιμοποιήσουν 

το ταμείο στα κράτη μέλη. Αυτό θα εξασφαλίσει μια κατανομή των δημοσιονομικών πόρων 

σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που πλήττονται περισσότερο από 

την κρίση. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
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Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι 

αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 

των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 

επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 

15% σε σχέση με την κορύφωση που 

εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 

στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 

αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 

αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 

οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 

μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων 

επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 

επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 

αναπτυξιακές προοπτικές και την 

ανταγωνιστικότητα. 

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 

των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 

επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 

15% σε σχέση με την κορύφωση που 

εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη 

στοχευμένων, ποιοτικών επενδύσεων στην 

Ένωση οφείλεται ειδικότερα σε 

διαρθρωτικά προβλήματα, στο μη 

βιώσιμο χρέος και στην αβεβαιότητα που 

επικρατεί στην αγορά αναφορικά με τη 

μελλοντική πορεία της οικονομίας και τους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς που 

βαρύνουν τα κράτη μέλη και/ή τις 

περιφέρειες. Η εν λόγω έλλειψη 

επενδύσεων επιβραδύνει την οικονομική 

ανάκαμψη και επηρεάζει αρνητικά τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, τις 

μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές 

προοπτικές, την ανταγωνιστικότητα και τα 

συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερη έμφαση σε έργα στα κράτη μέλη 

και τις περιφέρειες που εξακολουθούν να 
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πλήττονται περισσότερο από την κρίση, 

με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων, 

ιδιαίτερα σε σχέση με την ανεργία και τα 

επίπεδα απασχόλησης. Η ανάγκη για τη 

δημιουργία νέων θέσεων ποιοτικής 

απασχόλησης σε επαρκή επίπεδα θα 

πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής επενδύσεων 

στην οποία θα πρέπει να συμβάλει το 

ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 

για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 

δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση 

των επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια 

νέα ώθηση στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων, αυτές οι προϋποθέσεις 

μπορούν να συμβάλλουν στην καθιέρωση 

ενός ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά 

έργα συμβάλλουν στη στήριξη της 

απασχόλησης και της ζήτησης και 

οδηγούν σε διατηρήσιμη αύξηση του 

αναπτυξιακού δυναμικού. 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 

για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. 

Κοινωνικά υπεύθυνες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική 

ευθύνη συμβάλλουν στην τόνωση ορθών 

επενδυτικών έργων. Σε συνδυασμό με μια 

νέα ώθηση στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων, αυτές οι προϋποθέσεις 

μπορούν να συμβάλλουν στην καθιέρωση 

ενός ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά 

έργα στηρίζουν και δημιουργούν 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, 

αυξάνουν τη ζήτηση, οδηγούν σε 

διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 

δυναμικού και συντελούν στην 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, στην κοινωνική ενσωμάτωση και 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την 

κοινωνία. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Ο στόχος των στρατηγικών 

επενδύσεων για την προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να 

συνεχιστεί παράλληλα με τον στόχο για 

δημιουργία μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας 

υψηλής ποιότητας που είναι συμβατές με 

τους νομικούς όρους και τις 

προϋποθέσεις της απασχόλησης στα 

κράτη μέλη. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Θα πρέπει να αναληφθεί ευρύ φάσμα 

οικονομικών και κοινωνικών 

μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, για 

την επίτευξη σημαντικού οικονομικού και 

κοινωνικού οφέλους. Οι μεταρρυθμίσεις 

αυτές θα πρέπει, για παράδειγμα, να 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση πλήρους 

και ισότιμης πρόσβασης σε συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής 

ποιότητας, σε καλής ποιότητας υπηρεσίες 

παιδικής μέριμνας, και στην εξασφάλιση 

της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών 

και των ανδρών στην αγορά εργασίας, 

όπως επίσης στην ανάπτυξη δίκαιων και 

αποτελεσματικών φορολογικών 

συστημάτων που θα καταπολεμούν 

αποτελεσματικά τις πρακτικές 

φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2γ) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην  απασχόληση, 

τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να 

προβαίνουν σε κοινωνικά υπεύθυνες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να 

αναλαμβάνουν πρόσθετες πρωτοβουλίες, 

όπως προγράμματα κατάρτισης και 

ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, 

να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες 

για ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση 

και να επενδύουν σε στοχευμένες 

κοινωνικές πολιτικές σύμφωνα με τη 

δέσμη κοινωνικών επενδύσεων του 2013. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αναλαμβάνουν πρόσθετες 

δραστηριότητες, όπως προσαρμοσμένα 

προγράμματα κατάρτισης για να 

αντιστοιχούν με τις δεξιότητες των 

εργαζομένων στις ανάγκες των τομέων 

που επωφελούνται από το ΕΤΣΕ, 

εξατομικευμένες επιχειρηματικές 

υπηρεσίες για να προετοιμαστούν οι 

επιχειρήσεις να επεκταθούν και να 

δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις 

εργασίας, καθώς και υποστήριξη για τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις και τους 

αυτοαπασχολούμενους.  

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στη διάρκεια της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση 

κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή 

της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών 

που παρατίθενται στην στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε 

(4) Στη διάρκεια της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση 

κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή 

της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών 

που παρατίθενται στην στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε 
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εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον 

ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση 

των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, 

εν μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 

Ιανουάριο 2013. Απαιτούνται περαιτέρω 

ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 

της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και 

διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς 

στη χρηματοδότηση βιώσιμων 

επενδυτικών έργων. 

εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, δυστυχώς, με ανεπαρκή 

αντίκτυπο στα επίπεδα απασχόλησης και 

φτώχειας σε πολλά κράτη μέλη. Η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της στην 

παρότρυνση και προώθηση των 

επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, εν 

μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 

Ιανουάριο 2013. Συνεπώς, απαιτούνται 

περαιτέρω και συμπληρωματικές 

ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 

της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και 

διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς 

στη χρηματοδότηση βιώσιμων και 

διατηρήσιμων επενδυτικών έργων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες 

ανάπτυξης και δημιουργίας ποιοτικών 

και βιώσιμων θέσεων εργασίας και στο 

γενικότερο κοινωνικό όφελος. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 

συνολικής προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 

επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 

ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 

στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 

της χρηματοδότησης για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 

των επενδύσεων στην πραγματική 

οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος στην Ένωση. 

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 

συνολικής προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 

επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 

ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 

στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 

της χρηματοδότησης για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 

των επενδύσεων στην πραγματική 

οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος στην Ένωση. Εάν δεν 

βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον θα 

είναι δύσκολο για το ΕΤΣΕ να επιτύχει 

τον σκοπό του. Στο πλαίσιο αυτό, 

απαιτείται πραγματική δέσμευση για 

περαιτέρω εδραίωση της εσωτερικής 
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αγοράς της Ένωσης, με έμφαση στην 

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να είναι λειτουργικό το ταχύτερο 

δυνατόν, ούτως ώστε να μπορούν να 

ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις το 2015. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 

εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 

της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της 

κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο 

του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 

εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 

εν λόγω συνοδευτικό έργο. 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

θα πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 

εμποδίων στις επενδύσεις, τη μείωση της 

γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της Ενιαίας 

Αγοράς, τη διατήρηση επαρκούς 

ευελιξίας στις αγορές εργασίας, την 

εξασφάλιση της ευθυγράμμισης του 

εργατικού κόστους, 

συμπεριλαμβανομένων των μισθών, με 

την παραγωγικότητα, την προώθηση 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας που 

καθιστούν ελκυστική την εργασία, την 

αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση 

των τραπεζών, τη βελτίωση της 

απόδοσης της δημόσιας διοίκησης και 

των φορολογικών συστημάτων και τη 

βελτίωση της κανονιστικής 

προβλεψιμότητας. Το έργο του ΕΤΣΕ, και 

οι επενδύσεις στην Ευρώπη εν γένει, θα 

πρέπει να επωφεληθούν από το εν λόγω 

συνοδευτικό έργο. 

 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι (10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
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να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 

στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 

να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Στόχος είναι η 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης 

σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της 

αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των 

υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 

Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής της Ένωσης. 

να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 

στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 

να διασφαλίσει μεγαλύτερη και 

ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 

με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη και τη 

δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης. Στόχος είναι η 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων 

στην Ένωση, απασχολούν περισσότερους 

από 90 εκατομμύρια εργαζόμενους και 

έχουν δημιουργήσει πρόσφατα πλέον του 

80% των νέων θέσεων απασχόλησης στην 

Ένωση. Είναι επίσης σκόπιμο να 

επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

3000 εργαζόμενους καθώς και στις 

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και 

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η υπέρβαση 

των υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών 

της Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής της Ένωσης. 

 

 

 

Τροπολογία  11 

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 και κοινωνικής 

προστιθέμενης αξίας και δυνατότητες 

δημιουργίας ποιοτικών και βιώσιμων 

θέσεων εργασίας που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 

πολιτικής της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
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την πολιτική συνοχής και τους στόχους 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

πολιτική απασχόλησης, την παιδεία και 

τη μείωση της φτώχειας. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 

την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 

προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 

αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 

που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 

κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 

και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 

και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 

τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 

προϊόντα που χορηγούνται για την 

επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ. 

(12) Πολλές πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε 

ολόκληρη την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια 

για να προσελκύσουν χρηματοδότηση 

μέσω της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που ενέχουν υψηλότερο 

κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βοηθήσει 

τις εν λόγω επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 

κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 

και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 

και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 

τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 

προϊόντα που χορηγούνται για την 

επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ. Είναι 

σημαντικό να λάβει υπόψη το ΕΤΣΕ τις 

ιδιαίτερες επενδυτικές συνθήκες που 

επικρατούν σε χώρες με λιγότερο 

ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 

επωφεληθεί από την πείρα της και τα 

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 

επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
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καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 

αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 

συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 

σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 

εταιρείες μικρής και μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 

διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 

επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 

τις δραστηριότητες. 

καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 

αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 

συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 

σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 

μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και εταιρείες μικρής και 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 

διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 

επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 

τις δραστηριότητες. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 

Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 

ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 

εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 

προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 

αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 

δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 

ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 

αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 

καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας, 

που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 

πραγματική οικονομία. Ειδικότερα, το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που 

προωθούν τη δημιουργία ποιοτικών και 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την 

αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα, καθώς και την 

έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 

ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 

εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 

προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 

αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 

δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 

ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 

αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
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κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. 

καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην 

απασχόληση θα πρέπει να 

παρακολουθείται συστηματικά και να 

στηρίζεται περαιτέρω, ιδίως με σκοπό 

την επίτευξη μακροπρόθεσμων 

κοινωνικών οφελών με τη μορφή 

βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, με 

αποτέλεσμα τόσο οι επενδυτές όσο και 

εργαζόμενοι να αντλούν οφέλη από το 

ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  16 

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 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί 

συμπληρωματικά προς άλλα υφιστάμενα 

χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και να 

αφορά έργα που δύσκολα προσελκύουν 

χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, 

και εμφανίζουν υψηλότερο προφίλ 

κινδύνου/απόδοσης σε σχέση με τα 

υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ και της 
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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. 

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 και στις περιοχές 

που πλήττονται από μεγάλη ανεργία. Το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον 

όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη 

χρηματοδότηση από άλλες πηγές με 

λογικούς όρους. 

 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 

ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 

κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες και να 

παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Το επίπεδο 

κινδύνου που ενέχουν αυτές οι επενδύσεις 

θα πρέπει να είναι ενδεδειγμένο για την 

επίτευξη των στόχων του ΕΤΣΕ , ιδίως 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από 

το ΕΤΣΕ. 

Αιτιολόγηση 

Πέρα από τη βιωσιμότητά τους, οι επενδύσεις θα πρέπει να παρέχουν σημαντικές δυνατότητες 

για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο χαρακτηρισμός του επιπέδου κινδύνου που ενέχουν οι 

επενδύσεις ως «κατάλληλου» είναι εξαιρετικά ασαφής· κρίνεται σκοπιμότερο να συνδεθεί με 

τους στόχους που πρέπει να επιτύχει το ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λαμβάνει 

δεόντως υπόψη τις καταστάσεις στην 

αγορά εργασίας όλων των κρατών μελών 

και περιφερειών της ΕΕ, και να 

περιλαμβάνει κατά την αξιολόγηση των 

έργων δυνητικά αποτελέσματα τόνωσης 

της απασχόλησης που μπορεί να 

επιτευχθούν. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να καθορίσει την επενδυτική 

πολιτική των έργων που μπορούν να 

στηριχθούν και το προφίλ κινδύνου. 

Δεδομένου ότι η επιλογή των έργων θα 

εξαρτάται από αυτή την πολιτική, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

συμμετάσχει στην κατάρτιση κριτηρίων. 

Αιτιολόγηση 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει μια βασική αρμοδιότητα εντός του ΕΤΣΕ, η οποία συνίσταται 

στον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής και, κατά συνέπεια, στα κριτήρια για την επιλογή 

έργων. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση αυτών 

των κριτηρίων. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16γ) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην πραγματοποίηση νέων 

επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 

υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από 

τους επενδυτές αντί να υποκαθιστά 

επενδύσεις που θα είχαν πραγματοποιηθεί 

αλλού (παραγκωνισμός) ή να 

επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα κερδοφόρες 

επενδύσεις που θα πραγματοποιούνταν 

ούτως ή άλλως (φαινόμενο μη 

αποδοτικής δαπάνης). Οι κοινωνικές 

επενδύσεις θα πρέπει να προωθηθούν, 

καθώς όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 

αποδόσεις, αλλά επίσης προάγουν θετικές 

δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 

χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 

υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16δ) Προκειμένου να ενισχύσει τον 

αντίκτυπο του ΕΤΣΕ στην απασχόληση, 

η μέθοδος επιλογής των επενδυτικών 

σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των 

εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών, 

καθώς και τη σταθερότητά τους, στοιχεία 

που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 

ικανότητα να χρησιμοποιούν το ΕΤΣΕ 

στα κράτη μέλη. Αυτό θα εξασφαλίσει 

την κατανομή των δημοσιονομικών 

πόρων σε ολόκληρη την Ένωση, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών 

μελών που πλήττονται περισσότερο από 

την οικονομική κρίση. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 

της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 

έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 

από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 

διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 

των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 

διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 

θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 

των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 

από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 

το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 

αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 

τομείς των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 

της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 

έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 

από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 

διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 

των επενδυτικών έργων καθώς και 

αποδεδειγμένη πείρα σε έναν από τους 

πέντε πρωταρχικούς στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 

Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να 

απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με 

συναφή εμπειρογνωμοσύνη, ικανούς να 

αξιολογούν τον αντίκτυπο στην 

απασχόληση και τον κοινωνικό αντίκτυπο 

των υποβαλλόμενων έργων. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να ενεργεί κατά 

τρόπο διαφανή. Η Επιτροπή Επενδύσεων 

θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα διοικητικό 

συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο θα πρέπει 

να εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων 

του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί από την 

πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στηρίζει τη χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ 

για να μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 

μεμονωμένα έργα στους τομείς των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων και μικρών 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 

Επενδύσεων θα πρέπει να εγκρίνονται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

προκειμένου να βελτιωθεί η δημοκρατική 

διακυβέρνηση και η λογοδοσία της 

Επιτροπής Επενδύσεων. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 

επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 

χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 

16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 

βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 

θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 

με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 

κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 

όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 

δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 

συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 

θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 

60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 

την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 

60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 

ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 

συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 

επενδύσεις στην Ένωση κατά την περίοδο 

από το 2015 έως το 2017. Οι εγγυήσεις 

που συνδέονται με έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 

είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 

πράξεων. 

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 

επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 

χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 

16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 

βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 

θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 

με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 

κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 

όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 

δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 

συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 

θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 

60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 

την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 

60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 

ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 

συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 

επενδύσεις στην Ένωση κατά την περίοδο 

από 2015 έως 2017, αποδεικνύοντας έτσι 

τον επείγοντα χαρακτήρα του ταμείου και 

την ανάγκη να παράξει άμεσα 

αποτελέσματα στα προσεχή τρία χρόνια. 

Οι εγγυήσεις που συνδέονται με έργα που 

έχουν ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση 

εγγύησης είναι διαθέσιμες για την στήριξη 

νέων πράξεων. 
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Αιτιολόγηση 

Από τις δύο γενικές προσεγγίσεις που θα μπορούσε να ακολουθήσει το ΕΤΣΕ, είναι αναγκαίο να 

στηριχθεί η προσέγγιση που υποστηρίζει ότι αποτελεί μέσο έκτακτης ανάγκης που θα έχει ισχυρό 

αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα για την καταπολέμηση της ανεργίας, αντί για την προώθηση της 

εκσυγχρονιστικής αλλαγής των δομών στην Ευρώπη. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 

συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 

ανοικτή σε τρίτα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 

εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 

δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 

ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 

του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 

της Ένωσης με την επιφύλαξη της 

συναίνεσης των υφιστάμενων 

χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 

συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 

συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 

ΕΤΣΕ. 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 

συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 

ανοικτή σε τρίτα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 

εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών 

τραπεζών ή δημόσιων φορέων που 

ανήκουν ή ελέγχονται από κράτη μέλη ή 

περιφερειακούς οργανισμούς, οντοτήτων 

του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 

της Ένωσης με την επιφύλαξη της 

συναίνεσης των υφιστάμενων 

χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 

συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 

συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 

ΕΤΣΕ, υπό τον όρο ότι διαφυλάσσονται 

τα συνολικά συμφέροντα της Ένωσης 

κατά τη λήψη αποφάσεων και κατά τον 

καθορισμό πολιτικών και στρατηγικών. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

τα διαθέσιμα μέσα και τους πόρους για 



 

AD\1055863EL.doc 21/41 PE549.263v02-00 

 EL 

να στηρίζει την ανάπτυξη γεωγραφικών 

και θεματικών επενδυτικών πλατφορμών, 

μέσω των οποίων θα έρχονται σε επαφή 

επενδυτές, δημόσιες αρχές, 

εμπειρογνώμονες, ιδρύματα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και έρευνας, και άλλοι 

συναφείς παράγοντες σε ενωσιακό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό να 

προωθηθούν η καινοτομία, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και η δημιουργία ποιοτικής 

και βιώσιμης απασχόλησης σε βασικούς 

τομείς στους οποίους απαιτούνται 

περισσότερες επενδύσεις. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20β) Χρηματοδοτικές εισφορές στο 

ΕΤΣΕ από τα κράτη μέλη, καθώς και 

ενδεχόμενη συμμετοχή σε πλατφόρμες 

επενδύσεων, δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 

κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής 

προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του 

προληπτικού ή του διορθωτικού σκέλους 

του Συμφώνου. Σε περίπτωση υπέρβασης 

της τιμής αναφοράς του ελλείμματος, η 

Επιτροπή δεν θα πρέπει να κινεί 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ), εάν η υπέρβαση οφείλεται μόνο 

στη χρηματοδοτική εισφορά, είναι μικρή 

και αναμένεται να είναι προσωρινή. 

Ομοίως, δεν θα πρέπει να κινηθεί 

διαδικασία στο πλαίσιο της εκτίμησης 

μιας υπέρβασης της τιμής αναφοράς του 

ελλείμματος, σε περίπτωση που αυτή 

οφείλεται αποκλειστικά στις εισφορές στο 

ΕΤΣΕ. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στον ΕΤΣΕ 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Από την 
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άποψη αυτή, χρηματοδοτικές συνεισφορές κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεισφορών σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν θα πρέπει να αποτελούν αφορμή για ΔΥΕ. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 

συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 

εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 

προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 

μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης επενδυτών στ ους 

επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 

ΕΤΣΕ. 

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 

συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 

εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 

προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 

μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης επενδυτών στ ους 

επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 

ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για τη 

συγχρηματοδότηση έργων που είναι 

επιλέξιμα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 

Αιτιολόγηση 

Το ΕΤΣΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικό εργαλείο για επενδύσεις σε ήδη 

υπάρχοντα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 

αποτελέσματα των δύο εργαλείων, η συγχρηματοδότηση των έργων μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ θα 

πρέπει να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους. Ειδικά η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 

που διατίθενται στο πλαίσιο ΕΤΣΕ, όπως δάνεια, μπορεί να βοηθήσουν να προχωρήσει μια 

σειρά από σημαντικά έργα στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής, τα οποία έχουν ανασταλεί 

λόγω έλλειψης δημοσίων κονδυλίων. 

 

 

Τροπολογία  29 

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 

συμβάλλουν στη λογοδοσία και την 

ανάλυση της βιωσιμότητας. 

(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, ιδίως όσον αφορά τον κοινωνικό και 

οικονομικό αντίκτυπό τους και δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, και για τον εντοπισμό πτυχών 

που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 

βελτίωση μελλοντικών δραστηριοτήτων. 

Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 

συμβάλλουν στη λογοδοσία και την 

ανάλυση της βιωσιμότητας. Θα πρέπει να 

διαβιβάζονται σε τακτά διαστήματα υπό 

μορφή έκθεσης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση. 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες που στηρίζει το ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  30 

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 

(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, των εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών, των αρχών διαχείρισης των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων, των εκπροσώπων 

των ΜΜΕ καθώς και των ειδικών στον 
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ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 

για επενδύσεις εντός της Ένωσης. 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της 

πολιτικής για την απασχόληση. Θα πρέπει 

να θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για 

τις ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική 

βοήθεια για επενδύσεις εντός της Ένωσης, 

η πρόσβαση στην οποία θα πρέπει να 

ενισχυθεί μέσω μιας πολύγλωσσης και πιο 

αποκεντρωμένης προσέγγισης για να 

υποστηριχθεί η αποτελεσματική διάδοση 

των πληροφοριών.  

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 

συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 

διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία 2014-

2020, που προβλέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 

προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 

Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 

αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 

αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 

αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 

δυνατό μέσω των υφιστάμενων 

προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 

της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 

χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 

συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 

συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 

διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία 2014-

2020, που προβλέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 

προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 

Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 

αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 

αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 

αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 

δυνατό μέσω των υφιστάμενων 

προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 

της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 

χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 

συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 
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και καινοτομίας, και υποδομών 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 

ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι 

είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 

ανακατευθυνθεί μέρος της 

χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα 

για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος 

του ΕΤΣΕ. 

και καινοτομίας, και υποδομών 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 

ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι 

είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 

ανακατευθυνθεί μέρος της 

χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα 

για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος 

του ΕΤΣΕ, χωρίς ωστόσο να 

διακυβευθούν οι αρχικοί στόχοι των 

προγραμμάτων αυτών. 

__________________ __________________ 

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του προγράμματος -

πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 

και την καινοτομία (2014-2020) και την 

κατάργηση της απόφασης αριθ. 

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

σ. 104). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του προγράμματος -

πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 

και την καινοτομία (2014-2020) και την 

κατάργηση της απόφασης αριθ. 

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

σ. 104). 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

913/2010 και την κατάργηση των 

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

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

σ. 129). 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

913/2010 και την κατάργηση των 

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

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

σ. 129). 

 

 

Τροπολογία  32 

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 

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 

αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 

χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
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βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 

τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 

γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 

επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 

των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 

και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 

μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 

λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 

επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 

δομημένη βάση, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 

αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 

βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 

βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 

τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 

γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 

επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 

των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 

και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 

μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 

λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 

επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 

δομημένη βάση, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 

αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες επί 

των οποίων θα βασίζουν τις επενδυτικές 

τους αποφάσεις. Στο πλαίσιο του διαύλου 

δίνεται έμφαση στην τήρηση σημαντικών 

επαγγελματικών απορρήτων. 

 

 

Τροπολογία  33 

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 ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με την πρόοδο και τον πραγματικό 

κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του 

ΕΤΣΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ΕΤΕπ θα 

πρέπει με αυτή την προοπτική να 

διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ετήσια έκθεση επί του θέματος 

αυτού για γνωμοδότηση. 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διευκρινιστεί το περιεχόμενο των τακτικών εκθέσεων της ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όπως τονίστηκε, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί κατά πόσον 

οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). 

1. Βάσει εντολής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δύναται να 

συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη 

σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η 

συμφωνία αυτή διαβιβάζεται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο και δημοσιοποιείται. 

 

 

Τροπολογία  35 

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 

ποιοτικών δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στην Ένωση και η 

εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση για εταιρείες που 

απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στις 

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, 

μέσω της παροχής ικανότητας ανάληψης 

κινδύνων στην ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). 

Ο γενικός στόχος του ΕΤΣΕ είναι να 

στηρίξει την υλοποίηση των στόχων της 
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να 

προωθήσει τη βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας στην 

Ένωση. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών. Με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 

υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 

συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 

προσχώρηση τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 

τομέα. 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών. Με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 

υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 

συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 

προσχώρηση τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών («ΕΚΕΣ») στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο 

να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 

της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 

συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 

την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 

έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών («ΕΚΕΣ») στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ είναι 

διαφανής και ανεξάρτητος. Ο ΕΚΕΣ έχει 

ως στόχο να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 

της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 

συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 

την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 

έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
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χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 

Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 

τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 

έργου, τη χρήση καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 

συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ. 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 

Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 

τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 

έργου, τη χρήση καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 

συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ. Ο 

ΕΚΕΣ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, 

εισάγει μία επικοινωνιακή στρατηγική για 

να ενημερώνει το κοινό για τις 

δραστηριότητές του.  

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 

αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 

αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 

των εμπειρογνωμόνων στους τομείς της 

απασχόλησης και των κοινωνικών 

ζητημάτων και πραγματοποιεί τακτικές 

διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη που καθίστανται 

συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΤΣΕ 

μπορούν να παρέχουν τη συνεισφορά τους, 

ιδίως με τη μορφή μετρητών ή εγγυήσεων 

3. Τα κράτη μέλη που καθίστανται 

συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΤΣΕ 

μπορούν να παρέχουν τη συνεισφορά τους, 

ιδίως με τη μορφή μετρητών ή εγγυήσεων 
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αποδεκτών από την ΕΤΕπ. Άλλα τρίτα 

μέρη μπορούν να συνεισφέρουν μόνον σε 

μετρητά. 

αποδεκτών από την ΕΤΕπ. Άλλα τρίτα 

μέρη μπορούν να συνεισφέρουν μόνον σε 

μετρητά. Χρηματοδοτικές συνεισφορές 

από τα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένων πιθανών εισφορών 

σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν 

λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 

κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής 

προσαρμογής στο πλαίσιο του 

προληπτικού και διορθωτικού σκέλους 

του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. Σε περίπτωση υπέρβασης της 

τιμής αναφοράς για το έλλειμμα, η 

Επιτροπή δεν πρέπει να κινήσει ΔΥΕ εάν 

η υπέρβαση οφείλεται μόνο στη 

συνεισφορά, είναι μικρή και αναμένεται 

να είναι προσωρινή. Ομοίως, δεν κινείται 

διαδικασία στο πλαίσιο εκτίμησης μιας 

υπέρβασης της τιμής αναφοράς του 

ελλείμματος, εφόσον αυτή οφείλεται 

αποκλειστικά στις εισφορές στο ΕΤΣΕ. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο ΕΤΣΕ 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή οικονομία. Από την 

άποψη αυτή, χρηματοδοτικές συνεισφορές κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεισφορών σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν θα πρέπει να αποτελούν αφορμή για ΔΥΕ. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 



 

AD\1055863EL.doc 31/41 PE549.263v02-00 

 EL 

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 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. Στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου περιλαμβάνονται άτομα με 

αποδεδειγμένη πείρα όσον αφορά την 

πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική 

πολιτική, ικανά να αντιμετωπίσουν 

μείζονα κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα στην Ένωση. Το διοικητικό 

συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως 

πρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί 

με διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 

καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ. 

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 

καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ. Στην 

περίπτωση αυτή, η αρνητική ψήφος θα 

πρέπει να αιτιολογείται ενώπιον των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 

στην ετήσια έκθεση για τυχόν διαφορές 

απόψεων. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 
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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 που 

είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών 

πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των 

επενδυτικών πλατφορμών) σύμφωνα με 

τις επενδυτικές πολιτικές του ΕΤΣΕ και για 

την έγκριση της παροχής στήριξης μέσω 

της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις 

(συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 

πλατφορμών) σύμφωνα με το άρθρο 5, 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους 

τοποθεσία. 

 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 

έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 

χρηματοδότηση και διορίζονται από το 

διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 

θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 

ετών. 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 

οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 

τον διευθύνοντα σύμβουλο. Οι 

ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν 

υψηλό επίπεδο σχετικής πρακτικής 

εμπειρίας στη χρηματοδότηση έργων, 

γνώση των σχετικών τομέων και των 

ιδιαιτεροτήτων τους, και/ή γνώση 

μακροοικονομικών. Τουλάχιστον ένας 

εμπειρογνώμονας διαθέτει τη σχετική 

εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να 

αξιολογεί τον αντίκτυπο των έργων στην 

απασχόληση και στο κοινωνικό πεδίο. 

Όλοι οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από 

το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 

θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 

ετών, βάσει των ικανοτήτων τους, με 

διαφανή και ανεξάρτητη διαδικασία. 

Όλοι οι εμπειρογνώμονες προβαίνουν σε 

γραπτή δήλωση ότι δεν υφίστανται 

συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά 
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τα επενδυτικά σχέδια.  

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η οδηγία (ΧΧΧΧ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 

εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 

εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 

και συναφή μέτρα (2012/0299/COD) 

εφαρμόζεται σε κάθε διαδικασία 

διορισμού, επιλογής ή πρόσληψης στα 

όργανα του ΕΤΣΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων είναι επίσης 

ιδιαίτερα σημαντική για το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι η ισόρροπη 

κατανομή των φύλων θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δομή των επενδύσεων. 

 

 

Τροπολογία  45 

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 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 

με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 

πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 

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 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 

με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 

πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
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Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 

τους παρακάτω γενικούς στόχους: 

Ένωσης, συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και στηρίζουν οιονδήποτε από τους 

παρακάτω γενικούς στόχους: 

 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 

ανάπτυξη, την τεχνολογία της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 

καινοτομία· 

β) επενδύσεις κεφαλαίου για τη στήριξη 

κοινωνικών πολιτικών, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

υπηρεσιών, της εκπαίδευσης από νεαρή 

ηλικία, της κατάρτισης, της υγειονομικής 

περίθαλψης, της έρευνας και ανάπτυξης, 

της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών και της καινοτομίας, της 

κοινωνικής οικονομίας και των 

επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας· 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έργα υποδομής στους τομείς του 

περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 

της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 

κοινωνικό τομέα· 

δ) έργα υποδομών στους τομείς του 

περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 

της αστικής ανάπτυξης, στον κοινωνικό 

τομέα και τις δημόσιες υπηρεσίες· 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  εα) Επενδύσεις με υψηλή 

κοινωνικοοικονομική απόδοση για τη 

στήριξη μιας βιώσιμης και 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και 

της οικονομική, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ως καθοδήγηση για την επιλογή των 

έργων που μπορούν να λάβουν στήριξη 

από το ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο 

εισάγει τη διάσταση του αντικτύπου στην 

απασχόληση και στο κοινωνικό πεδίο, 

στον στρατηγικό προσανατολισμό, στις 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 

στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 

ενεργητικού, και στις επιχειρησιακές 

πολιτικές και διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 

πολιτικών. 

 

Τροπολογία  50 

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 

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 
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ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. 

Το ΕΤΣΕ μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για τη 

συγχρηματοδότηση έργων που είναι 

επιλέξιμα για τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. 

Αιτιολόγηση 

Το ΕΤΣΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικό μέσο για επενδύσεις σε ήδη 

υπάρχοντα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 

αποτελέσματα των δύο μέσων, η συγχρηματοδότηση των έργων μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ θα 

πρέπει να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους. Ειδικά η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 

που διατίθενται στο πλαίσιο ΕΤΣΕ, όπως δάνεια, μπορεί να βοηθήσουν να προχωρήσει με μια 

σειρά από σημαντικά έργα στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής, τα οποία έχουν ανασταλεί 

λόγω έλλειψης δημοσίων κονδυλίων. 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 

θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5. 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών και των 

περιφερειακών και τοπικών οργανισμών, 

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. 

 

 

Τροπολογία  52 

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 

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική, δομημένη και διαφανή βάση, 
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σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές 

επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 

ΕΕ. 

πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και 

μελλοντικές επενδύσεις που συμβάλλουν 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 

επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους. 

3. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακοί 

και/ή τοπικοί οργανισμοί συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική, διαφανή και δομημένη βάση, 

πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και 

μελλοντικά επενδυτικά σχέδια στην 

επικράτειά τους. 

 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Article 10 – paragraph 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 

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 

1. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή Επενδύσεων 

του ΕΤΣΕ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλουν έκθεση ανά 

εξάμηνο στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ και του ΕΤΣΕ βάσει του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

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 
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συγκεντρωτική βάση. δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 

επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 

συγκεντρωτική βάση. Η έκθεση θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει λεπτομερή 

ποιοτική αξιολόγηση των σχετικών 

πράξεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 5. 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) αξιολόγηση της συμβολής στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης, ιδίως 

όσον αφορά τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

απασχόληση, την εκπαίδευση και τη 

μείωση της φτώχειας· 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αβ) εκτίμηση του αριθμού, της ποιότητας 

και της βιωσιμότητας των θέσεων 

εργασίας που δημιουργούνται· 

 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) αξιολόγηση της ποιότητας των δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 
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χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

της ΕΤΕπ· 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

της ΕΤΕπ και των επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων· 

 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή περιλαμβάνει στην κοινή 

έκθεση για την απασχόληση που 

συνοδεύει την ανακοίνωση της 

Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης λεπτομερή αξιολόγηση 

του άμεσου αντικτύπου που θα έχουν στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης οι 

επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΣΕ, καθώς και ανάλυση των 

δευτερογενών συνεπειών των επενδύσεων 

αυτών για την απασχόληση στην 

Ευρώπη. 

 

 

Τροπολογία  59 

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 

αποτελέσματά του όσον αφορά την 

ανάπτυξη και την απασχόληση· 

 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 
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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 στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

συνολική αξιολόγηση της ποιότητας για 

την εκτίμηση των πραγματικών 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 

αυτού του ειδικού στρατηγικού σχεδίου 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, συνοδευόμενη από τυχόν 

σχετικές προτάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αξιολογηθεί στο σύνολό του έπειτα από τρία χρόνια, προκειμένου να 

μπορεί να διαπιστωθεί αν έχει επιτύχει τους στόχους του ως βραχυπρόθεσμο μέσο έκτακτης 

ανάγκης. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Article 15 – paragraph 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 

στην εγγύηση της ΕΕ, έχει βάσιμες 

υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, 

διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή κάθε άλλης 

παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να 

πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης. 
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