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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως 

στρατηγικό εταίρο, ανακοίνωσε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕTΣΕ) ως βασικό μέρος του. Ο κανονισμός ΕTΣΕ τέθηκε 

σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015 και δημιουργήθηκε αρχικά για περίοδο 3 ετών. Ο στόχος του 

ΕTΣΕ ήταν να τονώσει την οικονομική ανάκαμψη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, 

συγκεντρώνοντας 315 δισεκατομμύρια EUR σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για 

στρατηγικές επενδύσεις. Σχεδιάστηκε με σκοπό να συμπληρώσει άλλα ταμεία και δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής σε ολόκληρη την Ένωση.  

 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για την παράταση της λειτουργίας 

του ΕTΣΕ, ώστε αυτό να καλύψει την περίοδο μέχρι το τέλος του τρέχοντος πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και για επέκταση του επενδυτικού της σχεδίου για την 

κινητοποίηση τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων EUR έως το 2020. Για να επιτευχθεί αυτό, 

η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η εγγύηση της ΕΕ από 16 σε 26 δισεκατομμύρια EUR, ενώ 

η ΕΤΕπ θα αυξήσει τη συμβολή της από 5 σε 7,5 δισεκατομμύρια EUR. Η Επιτροπή 

σκοπεύει να διατηρήσει τον βασικό πυρήνα της έννοιας της προσθετικότητας του ΕTΣΕ, 

δηλαδή να υποστηρίζει μόνο πράξεις που αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις 

υποαξιοποίησης επενδύσεων. Με την πρότασή της, η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να ενισχύσει 

τη γεωγραφική κάλυψη του ΕTΣΕ και να ενισχύσει την απορρόφησή του σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει τον 

συνδυασμό του ΕTΣΕ με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Τέλος, η Επιτροπή σχεδιάζει 

να ενισχύσει τη διαφάνεια των επενδυτικών αποφάσεων και των διαδικασιών διακυβέρνησης.  

 

Ο εισηγητής είναι σε γενικές γραμμές υπέρ της πρότασης και της παράτασης της λειτουργίας 

του ΕTΣΕ, αν και πρέπει να υπογραμμιστούν ορισμένες σημαντικές ελλείψεις. Υπάρχει μια 

ορατή ανισορροπία μεταξύ της χρήσης του ΕTΣΕ στην ΕΕ των 15 (91% του ΕTΣΕ) και της 

ΕΕ των 13 (9% του ΕTΣΕ), ενώ ένα κράτος μέλος δεν έχει αξιοποιήσει καθόλου τη 

χρηματοδότηση ΕTΣΕ. Η πρόταση συνδυασμού του ΕTΣΕ με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕT) παρέχει δυνατότητες για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων και βελτίωση αυτής της κατάστασης. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 

πολιτική συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι αποφέρει 

αποτελέσματα όχι μόνο στη δημιουργία επενδύσεων, αλλά και στην υποστήριξη των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δημιουργία 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ΕTΣΕ δεν 

θα αντικαταστήσει ούτε θα παραγκωνίσει άλλα ταμεία και μέσα της ΕΕ, ιδίως τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και στο πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών 

προοπτικών.  

 

Επιπλέον, υπάρχει επίσης μια τομεακή ανισορροπία στα έργα που υποστηρίζονται από το 

ΕTΣΕ, καθώς πολύ λίγες κοινωνικές επενδύσεις υποστηρίζονται από αυτόν τον μηχανισμό. Ο 

λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι η λιγότερο ορατή άμεση αποδοτικότητα των 

κοινωνικών επενδύσεων και συχνά η πιο αδύναμη διοικητική ικανότητα και εμπειρία των 

κοινωνικών φορέων στην υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων. Παρ’ όλα αυτά, ο 

εισηγητής πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να στηριχθεί πλήρως το κοινωνικό και 

ανθρώπινο δυναμικό του ΕTΣΕ και να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
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κοινωνικών φορέων, μια στρατηγική που, όταν υλοποιηθεί με σύνεση, θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, ο 

εισηγητής είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και να είναι εξίσου προσβάσιμες για όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων και των 

κοινωνικών υπηρεσιών. Τέλος, ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη 

στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας, και ιδίως των βιώσιμων, που 

δημιουργήθηκαν λόγω των έργων που υποστηρίζονται από το ΕTΣΕ.Η συλλογή αυτού του 

είδους των δεδομένων θα μπορούσε να είναι πολύ ευεργετική για την συνολική αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του ΕTΣΕ στο μέλλον.  

  

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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 τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Από τον Νοέμβριο του 2014 που 

υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την 

Ευρώπη3, βελτιώθηκαν οι όροι για την 

ανάκαμψη των επενδύσεων και επανήλθαν 

η εμπιστοσύνη στην οικονομία της 

Ευρώπης και η ανάπτυξη. Η Ένωση 

βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας 

μέτριας ανάκαμψης, με αύξηση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2 

% το 2015. Οι ολοκληρωμένες 

προσπάθειες που ξεκίνησαν με το 

επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το 

γεγονός ότι οι μακροοικονομικές 

επιπτώσεις των μεγαλύτερων επενδυτικών 

έργων δεν μπορούν να είναι άμεσες. Οι 

επενδύσεις αναμένεται να αυξάνονται 

σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 και 

του 2017, μολονότι εξακολουθούν να είναι 

χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα. 

(1) Από τον Νοέμβριο του 2014 που 

υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την 

Ευρώπη3, βελτιώθηκαν οι όροι για την 

ανάκαμψη των επενδύσεων και επανήλθαν 

η εμπιστοσύνη στην οικονομία της 

Ευρώπης και η ανάπτυξη. Η Ένωση 

βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος μιας 

μέτριας ανάκαμψης, με αύξηση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2 

% το 2015, αλλά τα ποσοστά ανεργίας 

εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τα 

προ κρίσης επίπεδα. Οι ολοκληρωμένες 

προσπάθειες που ξεκίνησαν με το 

επενδυτικό σχέδιο αποφέρουν ήδη 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρά το 

γεγονός ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να 

εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος του ΕΤΣΕ 

στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι 

μακροοικονομικές επιπτώσεις των 

μεγαλύτερων επενδυτικών έργων δεν 

μπορούν να είναι άμεσες. Οι επενδύσεις 
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αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά κατά 

τη διάρκεια του 2016 και του 2017, αλλά 

οι ρυθμοί παραμένουν βραδείς και οι 

τάσεις εξακολουθούν να είναι 

χαμηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα. 

__________________ __________________ 

3 COM(2014) 903 final. 3 COM(2014) 903 final. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Αυτή η θετική ώθηση θα πρέπει να 

διατηρηθεί και οι προσπάθειες πρέπει να 

συνεχιστούν ούτως ώστε οι επενδύσεις να 

επανέλθουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη 

τάση τους. Οι μηχανισμοί του Επενδυτικού 

Σχεδίου λειτουργούν και θα πρέπει να 

ενισχυθούν προκειμένου να συνεχιστεί η 

κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων 

σε σημαντικούς τομείς για το μέλλον της 

Ευρώπης και εκεί όπου οι αστοχίες της 

αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης 

επενδύσεων παραμένουν. 

(2) Αυτή η θετική ώθηση θα πρέπει να 

διατηρηθεί και οι προσπάθειες πρέπει να 

συνεχιστούν ούτως ώστε οι επενδύσεις να 

επανέλθουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη 

τάση τους και να φθάσουν στην 

πραγματική οικονομία. Οι μηχανισμοί του 

Επενδυτικού Σχεδίου λειτουργούν και θα 

πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να 

συνεχιστεί η κινητοποίηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων σε όλους τους τομείς που 

δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις 

εργασίας και, ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικοί για το μέλλον της Ευρώπης 

και εκεί όπου οι αστοχίες της αγοράς ή οι 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων 

παραμένουν. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική 

περίοδο τριών ετών, με στόχο την 

κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. EUR 

σε επενδύσεις. Δεδομένης της επιτυχίας 

του, η Επιτροπή δεσμεύεται να 

(6) Το ΕΤΣΕ συστάθηκε ως σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης για αρχική περίοδο 

τριών ετών, με στόχο την κινητοποίηση 

τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων EUR 

σε επενδύσεις. Η Επιτροπή δεσμεύεται να 
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διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο 

διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο 

χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική 

παράταση καλύπτει την περίοδο του 

ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει 

συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 

μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 

2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα 

περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του 

ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός 

του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

συμβάλουν κατά προτεραιότητα. 

διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο 

διάρκειας λειτουργίας όσο και σε επίπεδο 

χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική 

παράταση καλύπτει την περίοδο του 

ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει 

συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 

μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 

2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα 

περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του 

ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός 

του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

συμβάλουν κατά προτεραιότητα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για την περίοδο μετά το 2020, η 

Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις 

απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές 

επενδύσεις θα διατηρηθούν σε βιώσιμο 

επίπεδο. 

(7) Για την περίοδο μετά το 2020, η 

Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις 

απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές 

επενδύσεις θα διατηρηθούν σε βιώσιμο 

επίπεδο. Θα πρέπει να διενεργηθεί 

ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων από 

την Επιτροπή για να δικαιολογηθεί η 

μελλοντική πρόταση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις 

εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων 

και να συνεχίσει την κινητοποίηση 

χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα 

για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το 

(8) Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις 

εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων 

και να συνεχίσει την κινητοποίηση 

χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα 

για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το 
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μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας - 

συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για 

τους νέους - , την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη 

προσθετικότητα. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους 

τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος 

και της δράσης για το κλίμα, στο 

κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και 

τις συναφείς υποδομές, στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

έρευνα και την καινοτομία, στα 

διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες 

μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην 

επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της 

Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του 

Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

(COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία 

θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα 

προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέας 

της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής 

απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ 

σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να 

αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η 

υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον 

τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής 

ή σε διασυνοριακά έργα μεταφορών που 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα 

συνοχής. Για λόγους σαφήνειας, μολονότι 

είναι ήδη επιλέξιμα, θα πρέπει να 

προβλέπεται ρητά ότι τα έργα στους τομείς 

της γεωργίας, της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στους 

γενικούς στόχους που είναι επιλέξιμοι για 

στήριξη από το ΕΤΣΕ. 

μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας – 

συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για 

τους νέους – , την χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, 

ενισχύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο και 

τον αντίκτυπο στην απασχόληση, με 

ενισχυμένη προσθετικότητα. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους 

τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος 

και της δράσης για το κλίμα, στο 

κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και 

τις συναφείς υποδομές, στην κοινωνική 

οικονομία, στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, την έρευνα και την καινοτομία, 

στα διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες 

μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Θα πρέπει να ενισχυθεί η 

συμβολή των πράξεων που υποστηρίζονται 

από το ΕΤΣΕ στην επίτευξη των 

φιλόδοξων στόχων της Ένωσης που 

τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για 

την κλιματική αλλαγή (COP21). Συνεχώς 

μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει επίσης να 

δίνεται σε έργα προτεραιότητας 

διασύνδεσης στον τομέας της ενέργειας 

και σε έργα ενεργειακής απόδοσης. 

Επιπλέον, θα πρέπει να δίδεται υψηλή 

προτεραιότητα σε έργα που σχετίζονται 

με τις κοινωνικές υποδομές. Επιπλέον, η 

στήριξη του ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους 

θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι 

αναγκαία η υποστήριξη ιδιωτικών 

επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών 

στις χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά 

έργα μεταφορών που περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για 

λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη 

επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά 

ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους 

που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το 

ΕΤΣΕ. Δεδομένων των υψηλών ποσοστών 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

στην Ευρώπη, θα πρέπει να ενισχυθούν οι 

πράξεις που υποστηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ για την αντιμετώπιση του εν λόγω 
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ζητήματος. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 

ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της 

υλοποίησης του ΕΤΣΕ όπως η 

εκπαίδευση, η κατάρτιση και η 

επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση, η καινοτομία στην υγειονομική 

περίθαλψη και τον τομέα των φαρμάκων, 

οι κοινωνικές υπηρεσίες, η κοινωνική 

στέγαση και η παιδική μέριμνα.  

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Τα αρχικά αποτελέσματα 

καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη με 

μεγαλύτερη τεχνική και διοικητική 

ικανότητα, καθώς και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

επωφελούνται περισσότερο από το ΕΤΣΕ. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα 

ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά 

την αξιοποίηση του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ και η 

Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλουν 

περαιτέρω προσπάθειες για να στηρίξουν 

τις χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

δημοσιεύονται τακτικά νέα στοιχεία και 

επικαιροποιήσεις, ενώ το αργότερο το 

2008 θα πρέπει να δημοσιευθεί η πρώτη 

ακριβής ποιοτική-ποσοτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Η ανάλυση αυτή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητες 
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αξιολογήσεις με βάση την εμπειρία που 

έχει αποκομισθεί μέχρι σήμερα και με 

ιδιαίτερη έμφαση στον αριθμό των 

θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν 

και στις επιπτώσεις των επενδύσεων του 

ΕΤΣΕ στις άμεσες και έμμεσες θέσεις 

εργασίας. Θα πρέπει να τίθενται στόχοι 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η προσθετικότητα, που αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 

ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. 

Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο 

εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς 

διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. 

Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που 

υπάγονται στο σκέλος υποδομής και 

καινοτομίας και συνδέουν δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι 

παρέχουν προσθετικότητα λόγω της 

εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής 

ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους. 

(9) Η προσθετικότητα, που αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, χρειάζεται να 

οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και θα 

πρέπει να ενισχυθεί κατά την επιλογή των 

έργων. Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να 

είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ 

μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς 

διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. 

Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που 

υπάγονται στο σκέλος υποδομής και 

καινοτομίας και συνδέουν δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι 

παρέχουν προσθετικότητα λόγω της 

εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής 

ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Λόγω της ικανότητάς τους να 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 

(10) Λόγω της ικανότητάς τους να 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 
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ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού 

χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν 

μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή 

χρηματοδοτικά μέσα από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά 

που διατίθενται στο πλαίσιο της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 

του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων 

χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην 

ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των 

δαπανών της Ένωσης μέσω της 

προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από 

ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη 

διασφάλιση της οικονομικής και 

χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των 

στηριζόμενων δράσεων. 

ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού 

χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν 

μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή 

χρηματοδοτικά μέσα από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά 

που διατίθενται στο πλαίσιο της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 

του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων 

χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην 

ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των 

δαπανών της Ένωσης μέσω της 

προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από 

ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη 

διασφάλιση της οικονομικής και 

χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των 

στηριζόμενων δράσεων, ενώ παράλληλα 

πρέπει να τηρούνται οι κανόνες 

συγχρηματοδότησης. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει 

να ενεργεί σε στενότερη συνεργασία με τα 

διαρθρωτικά ταμεία και άλλα ταμεία της 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να μην αντικρούει τα 

επιτεύγματα ή τους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 

και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ιδίως 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων, ούτε να 

αντικαθιστά ή να  παραγκωνίζει 

επιδοτήσεις, ενώ πρέπει να διατηρηθεί η 

προσθετικότητά του. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Το δυναμικό του ΕTΣΕ στην 

αναζωογόνηση των αγορών εργασίας και 

τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας 

θα πρέπει να καταστεί πιο εμφανές, όπως 

συμβαίνει με την πολιτική συνοχής, ενώ 

θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να 
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αναλυθούν τα σχετικά αξιόπιστα 

στοιχεία. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες 

σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των 

γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για 

στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

διευρυνθεί. 

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

απορρόφηση του ΕΤΣΕ, ιδιαίτερα σε 

ευρωπαϊκές περιοχές με υψηλά επίπεδα 

ανεργίας και σε λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, 

το πεδίο εφαρμογής των γενικών στόχων 

που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να διευρυνθεί, ενώ θα 

πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί 

δεόντως μια στρατηγική για την 

καλύτερη προώθηση της 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ, της 

δημιουργίας ικανοτήτων, της διοικητικής  

στήριξης και της τοπικής τεχνικής 

συνδρομής στις προαναφερόμενες 

περιφέρειες. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Λόγω της έκτακτης ζήτησης της 

αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να 

συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το 

σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 

μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων 

μέσων. 

(16) Λόγω της έκτακτης ζήτησης της 

αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να 

συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το 

σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις και στις 

κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων 

μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων 

μέσων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
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και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, 
ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης 

από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η 

προβολή της εγγύησης της ΕΕ που 

χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1017. 

(17) Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι όλοι οι τελικοί 

δικαιούχοι ενημερώνονται δεόντως για την 

ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ, 

προκειμένου να ενισχύεται η προβολή της 

εγγύησης της ΕΕ που χορηγείται δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 και να 

ενθαρρύνεται η εκπόνηση επενδυτικών 

έργων που προσφέρουν ευρεία τομεακή 

και γεωγραφική κάλυψη. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Στα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διεξαχθούν μεγάλες ενημερωτικές 

εκστρατείες με στόχο την ενίσχυση του 

διαλόγου με τις εθνικές και τοπικές 

αρχές. Τούτο θα επιτρέψει την αύξηση 

των ιδιωτικών επενδύσεων και την 

αποφυγή της περιφερειακής και τομεακής 

συγκέντρωσης. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για την ενίσχυση της διαφάνειας (18) Για την ενίσχυση της διαφάνειας 
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των πράξεων του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να εξηγεί στις 

αποφάσεις της, οι οποίες καθίστανται 

δημόσιες και προσβάσιμες, τους λόγους 

για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να 

χορηγείται η εγγύηση της ΕΕ στην 

εκάστοτε πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

συμμόρφωση προς το κριτήριο της 

προσθετικότητας. Ο πίνακας δεικτών 

επιδόσεων θα πρέπει να δημοσιοποιείται 

αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με 

εγγύηση της ΕΕ. 

των πράξεων του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να εξηγεί στις 

αποφάσεις της, οι οποίες καθίστανται 

δημόσιες και προσβάσιμες, τους λόγους 

για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να 

χορηγείται η εγγύηση της ΕΕ στην 

εκάστοτε πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

συμμόρφωση προς το κριτήριο της 

προσθετικότητας, καθώς και σε δείκτες 

επιδόσεων όπως η δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας. Ο πίνακας δεικτών 

επιδόσεων θα πρέπει να δημοσιοποιείται 

αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με 

εγγύηση της ΕΕ. Θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και στις κοινωνικές 

επενδύσεις στις τρέχουσες και 

μελλοντικές ικανότητες των πολιτών για 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας, με τη 

χρήση σαφών κοινωνικοοικονομικών 

δεικτών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Οι πράξεις που στηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές 

της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση 

στον φορολογικό τομέα. 

(19) Οι πράξεις που στηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές 

της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση 

στον φορολογικό τομέα, την ευρύτερη 

στρατηγική για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση και το κοινωνικό 

κεκτημένο της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος (21) Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος 
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Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα 

πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές 

του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε 

ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο 

πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα 

πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη 

στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία 

εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη και έργων που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της COP21. Με την 

επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει 

τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου 

να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, 

ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει 

ενεργά στον στόχο της τομεακής και 

γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ 

και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση 

έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα 

πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη 

δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και 

να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον 

συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής 

χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ. 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα 

πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές 

του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε 

ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο 

πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών σύμφωνα 

με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της 

εκπόνησης έργων στα οποία εμπλέκονται 

δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, 

διασυνοριακών έργων και έργων που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της COP21 και της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως έργων 

που συμβάλλουν στη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, ή στην ενσωμάτωση έργων με 

εξόχως απόκεντρες περιοχές. Με την 

επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει 

τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου 

να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, 

ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει 

ενεργά στον στόχο της τομεακής και 

γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ 

και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση 

έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα 

πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη 

δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, 

συμπεριλαμβανομένων τομεακών 

πλατφορμών και ιδιαίτερα πλατφορμών 

με συμμετοχή πολλών χωρών για την 

προώθηση διασυνοριακών έργων ή μιας 

ομάδας έργων που αφορούν το σύνολο 

των κρατών μελών, και να παρέχει 

συμβουλές σχετικά με τον συνδυασμό 

άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης 

με το ΕΤΣΕ. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «(8α) «κοινωνική επιχείρηση»: η 

επιχείρηση που έχει ως πρωταρχικό της 

στόχο μάλλον την επίτευξη μετρήσιμου, 

θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά τη 

δημιουργία κέρδους και που χρησιμοποιεί 

τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για 

την επίτευξη του πρωταρχικού της 

στόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

σημεία 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

1296/2013·»·  

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 2 – σημείο 8 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1α)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «(8β) «κοινωνικές υπηρεσίες» είναι οι 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 

παροχή κοινωνικής προστασίας, για 

παράδειγμα, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, 

απασχόλησης και κατάρτισης, 

κοινωνικής στέγασης, παιδικής μέριμνας, 

μακροχρόνιας φροντίδας και υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας·»· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – στοιχείο iv 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 βα) Στο στοιχείο στ), το σημείο iv) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

iv) βασικών δεικτών επιδόσεων όσον 

αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της 

ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των 

κριτηρίων των άρθρων 6 και 9 και του 

παραρτήματος ΙΙ, την κινητοποίηση 

ιδιωτικών κεφαλαίων και τον 

μακροοικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων του στη στήριξη 

επενδύσεων· 

iv) βασικών δεικτών επιδόσεων όσον 

αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της 

ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των 

κριτηρίων των άρθρων 6 και 9 και του 

παραρτήματος ΙΙ, την κινητοποίηση 

ιδιωτικών κεφαλαίων και τον 

μακροοικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων του στη στήριξη 

επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι 

το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων 

τα οποία αντιμετωπίζουν αστοχίες της 

αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης 

επενδύσεων και: 

1. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι 

το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων 

τα οποία φθάνουν στην πραγματική 

οικονομία και αντιμετωπίζουν αστοχίες 

της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης 

επενδύσεων και: 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

3. Το διοικητικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από τέσσερα μέλη: τρία μέλη 

οριζόμενα από την Επιτροπή και ένα 

οριζόμενο από την ΕΤΕπ. Το διοικητικό 

συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των 

μελών του, με θητεία καθορισμένης 

διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να 

ανανεωθεί μία φορά. Το διοικητικό 

συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με 

συναίνεση. 

3. Το διοικητικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από τέσσερα μέλη: τρία μέλη 

οριζόμενα από την Επιτροπή, ένα 

οριζόμενο από τη ΓΔ ECFIN και τα άλλα 

δύο, εκ περιτροπής, από αρμόδιες ΓΔ, και 

ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ. Το 

διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μελών του, με θητεία 

καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η 

οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το 

διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 

αποφάσεις του με συναίνεση. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – τρίτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -i) Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

«Η σύνθεση της επιτροπής είναι ισόρροπη 

όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο 

φύλων. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει 

την επιλογή εμπειρογνωμόνων με πείρα 

στις επενδύσεις σε έναν ή περισσότερους 

από τους ακόλουθους τομείς:» 

Η σύνθεση της επιτροπής είναι ισόρροπη 

όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο 

φύλων. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει 

την επιλογή εμπειρογνωμόνων που από 

κοινού έχουν πείρα στις επενδύσεις σε 

όλους τους ακόλουθους τομείς: 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο στ 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 i α) Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

στ) εκπαίδευση και κατάρτιση· στ) αγορά εργασίας, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση για 

την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο ια 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 i β) Το στοιχείο ια) αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

«ια) κοινωνικές υποδομές και κοινωνική 

οικονομία και οικονομία της 

αλληλεγγύης.» 

ια) κοινωνικές υποδομές, κοινωνικές 

υπηρεσίες και κοινωνική οικονομία και 

οικονομία της αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 12 – δεύτερο εδάφιο – δεύτερη πρόταση 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και 

προσβάσιμες και περιλαμβάνουν το 

σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη συμμόρφωση προς το 

κριτήριο της προσθετικότητας. Η 

δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη 

απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων 

στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η 

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ δημοσιοποιούνται 

και καθίστανται προσβάσιμες αμελλητί  

και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της 

απόφασης, με βάση τον πίνακα 

αποτελεσμάτων των έργων και με 

ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς 

τις πολιτικές της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων της 

έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
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ΕΤΕπ. αποκλεισμούς ανάπτυξης, της 

δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας 

και της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής, καθώς και προς το 

κριτήριο της προσθετικότητας. Η 

δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη 

απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων 

στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η 

ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – εισαγωγική φράση 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) Στην παράγραφο 2 το στοιχείο ζ) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

ζ) ανθρώπινο δυναμικό, πολιτισμός 

και υγεία, ιδίως μέσω: 

ζ) ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνική 

ανάπτυξη, πολιτισμός και υγεία, ιδίως 

μέσω: 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο - α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο i 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 αα) Στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), το 

σημείο i) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

i) εκπαίδευσης και κατάρτισης· i) αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης 

για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά 

βίου μάθηση· 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο v 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -αβ) Στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), το 

σημείο v) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

v) κοινωνικών υποδομών, κοινωνικής 

οικονομίας και οικονομίας της 

αλληλεγγύης· 

v) κοινωνικών υποδομών, 

κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής 

οικονομίας και οικονομίας της 

αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α γ (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο v α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -αγ) Στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), 

μετά το σημείο v) προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 v α) της παροχής κεφαλαίων στην 

επενδυτική πλατφόρμα για οργανώσεις 

της κοινωνικής οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 

επιχειρήσεων· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 
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% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο 

σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 

διοχετεύεται στη στήριξη έργων με 

συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 

για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 

της Διάσκεψης του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21). Το διοικητικό 

συμβούλιο παρέχει αναλυτική καθοδήγηση 

προς τον σκοπό αυτό.» 

40% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ 

στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 

διοχετεύεται στη στήριξη έργων με 

συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 

για το κλίμα και στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

Διάσκεψης του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21) και τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το 

διοικητικό συμβούλιο παρέχει αναλυτική 

καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό.» 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – δεύτερη πρόταση 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει την παροχή 

στοχευμένης στήριξης για τη χρήση 

τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 

έργου, τη χρήση καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων και τη χρήση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων 

και των αναγκών των κρατών μελών που 

έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές. 

Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει την παροχή 

στοχευμένης τοπικής στήριξης για τη 

χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 

συγκρότηση του έργου, τη χρήση 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, και 

τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα καθώς και για την 

πληροφόρηση, κατά περίπτωση, επί 

συναφών ζητημάτων σχετικά με τη 

νομοθεσία της Ένωσης, με συνεκτίμηση 

των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των 

κρατών μελών που έχουν λιγότερο 

ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές και των 

διαφορετικών κλάδων. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 i α) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική 

βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται 

στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον 

αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-

Μ και την αστική κινητικότητα. 

Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική 

βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται 

στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον 

αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-

Μ, την αστική κινητικότητα και τις 

κοινωνικές υποδομές. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – στοιχείο ii 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση 

έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα 

και της κυκλικής οικονομίας ή 

συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της 

Διάσκεψης του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21), στην 

εκπόνηση έργων στον τομέα της ψηφιακής 

οικονομίας, καθώς και στην εκπόνηση των 

έργων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο 

του άρθρου 5 παράγραφος 1.»· 

«Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση 

έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα 

και της κυκλικής οικονομίας ή 

συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της 

Διάσκεψης του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21), ιδιαίτερα σε 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και 

περιοχές σε μετάβαση προκειμένου να 

επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός 

αντίκτυπος στην απασχόληση και την 

κοινωνική ένταξη και να αντιμετωπισθεί 

η φτώχεια, καθώς και στην εκπόνηση 

έργων στον τομέα της ψηφιακής 

οικονομίας, καθώς και στην εκπόνηση των 

έργων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο 

του άρθρου 5 παράγραφος 1.»· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων 

για τη διευκόλυνση της στήριξης του 

ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και 

συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο της 

τομεακής και γεωγραφικής 

διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που 

αναφέρεται στο τμήμα 8 του 

παραρτήματος II μέσω της στήριξης της 

ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων·»· 

γ) αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων, 

στενότερη συνεργασία με τις αρχές των 

κρατών μελών και έμφαση στη 

δημιουργία ικανοτήτων για τη 

διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε 

ολόκληρη την Ένωση και συμβολή, κατά 

περίπτωση, στον στόχο της τομεακής και 

γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ 

που αναφέρεται στο τμήμα 8 του 

παραρτήματος II μέσω της στήριξης της 

ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων και στην 

αύξηση της συνεργασίας με τα κράτη 

μέλη·»· 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο ii 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή ενεργού στήριξης 

σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών 

πλατφορμών·»· 

ε) την παροχή ενεργού στήριξης 

σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών 

πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων 

τομεακών επενδυτικών πλατφορμών·»· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 βα) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως 

εξής: 

3. Οι υπηρεσίες του ΕΚΕΣ θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμες στους δημόσιους και 

τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, 

3. Οι υπηρεσίες του ΕΚΕΣ θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμες και προσιτές σε όλους 

τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς 
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συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και 

των επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων, 

και των περιφερειακών και τοπικών 

δημόσιων φορέων.»· 

υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων 

των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 

ιδρυμάτων και των επενδυτικών 

πλατφορμών ή ταμείων, των 

περιφερειακών και τοπικών δημόσιων 

φορέων και των κοινωνικών φορέων.»· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για να επιτευχθεί ο στόχος της 

παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η 

παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε 

τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να 

αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και 

των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.»· 

5. Για να επιτευχθεί ο στόχος της 

παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η 

παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε 

τοπικό επίπεδο και μεταξύ των σχετικών 

ενδιαφερόμενων φορέων, ο ΕΚΕΣ 

επιδιώκει να αξιοποιήσει την 

εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της 

Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.»· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (9α) Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το 

στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

γ) εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι 

πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των 

γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 

2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του 

γ) εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι 

πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των 

γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 

2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του 
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επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους 

τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και 

καινοτομίας, και των μεταφορών 

(συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και 

της αστικής κινητικότητας), των 

τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής 

υποδομής, και της ενεργειακής 

απόδοσης·»· 

επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους 

τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και 

καινοτομίας, και των μεταφορών 

(συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και 

της αστικής κινητικότητας), των 

τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής 

υποδομής, της ενεργειακής απόδοσης και 

των κοινωνικών υποδομών, των 

κοινωνικών υπηρεσιών και της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας·»· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Στο άρθρο 23, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «5α. Ο εν λόγω πίνακας 

αποτελεσμάτων δημοσιεύεται για λόγους 

διευκόλυνσης της λογοδοσίας, της 

διαφάνειας και της καλύτερης 

κατανόησης της προσθετικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3, για όλους τους 

φορείς.» 
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