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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ στην πραγματική 

οικονομία με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής για τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Με προϋπολογισμό ύψους περίπου 500 

δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συγχρηματοδοτήσεων και 

επενδύσεων μόχλευσης μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων, η πολιτική 

συνοχής και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της (ΕΔΕΤ) 

αντιπροσωπεύουν τα κύρια μέσα υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  

 

Με την έγκριση 266 προγραμμάτων έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2015, που αντιστοιχούν 

σε περισσότερα από 256 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επενδύσεις διοχετεύονται προς την τόνωση 

της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της καινοτομίας, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και 

στην προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα. Τα υπόλοιπα 122 προγράμματα που προβλέπεται να εγκριθούν έως τα μέσα του 

2015, θα έχουν τον ίδιο στόχο δηλαδή την εξασφάλιση μιας πραγματικής ανάπτυξης του 

ΑΕΠ, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα 

νέο μέσο που αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 

πρόσθετες επενδύσεις κατά τα επόμενα τρία έτη, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο των 

δημόσιων πόρων και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις. Το ΕΤΣΕ (EFSI) θα περιοριστεί 

σε έργα που αποδίδουν υψηλή κοινωνική και οικονομική αξία, με υψηλό προφίλ κινδύνου - 

απόδοσης και τα οποία είναι από οικονομικής και τεχνικής απόψεως βιώσιμα, έχοντας αρχικό 

προϋπολογισμό ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ (5 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΤΕπ και 

16 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ένωσης) ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί μέσω 

ιδιωτικών επενδύσεων, της συμμετοχής των κρατών μελών και των τραπεζών στήριξης 

καθώς και μέσω μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής σε έως και 315 δισεκατομμύρια 

ευρώ.  

 

Παρά το γεγονός ότι αμφότερα τα ταμεία ΕΔΕΤ και ΕΤΣΕ αποτελούν μέσα τα οποία 

στηρίζουν τις στρατηγικές επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που αποσκοπούν 

στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης, υφίστανται σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τους ως προς το πεδίο εφαρμογής τους και τους στόχους, γεγονός το οποίο θα πρέπει 

να υπογραμμιστεί. Σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013), τα ΕΔΕΤ παρέχουν υποστήριξη μέσω πολυετών προγραμμάτων, με στόχο 

την υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και στις ειδικές αποστολές των Ταμείων σύμφωνα με τους 

στόχους όπως καθορίζονται στο άρθρο 174, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή. Το ΕΤΣΕ, έχοντας το άρθρο 175, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ως νομική του βάση 

αποσκοπεί, επιπλέον, στην παρέμβαση σε επίπεδο έργων με στόχο την κινητοποίηση 

πρόσθετων επενδύσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω της 

παροχής της ικανότητας ανάληψης κινδύνου από την ΕΤΕπ.  
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι ο στόχος της γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και 

την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 θα πρέπει 

να επικεντρωθεί στην υπογράμμιση αυτών των διαφορών, καθώς και στη σημασία της 

εξασφάλισης του αποτελεσματικού συντονισμού και της συνάρθρωσης των μέσων και της 

αποφυγής ενδεχόμενων υποκαταστάσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργιες και να 

υπάρξει αύξηση της προστιθεμένης αξίας τους.  

 

Η σημερινή αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής είναι προσανατολισμένη στην απόδοση και 

πριν δεσμευθούν οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη μεγιστοποίηση του 

αντικτύπου τους. Πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως στρατηγικές ευφυούς 

εξειδίκευσης, ή μεταρρυθμίσεις φιλικές προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αρχίσουν οι 

επενδύσεις. Έχοντας τις προϋποθέσεις για οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα 

εξασφαλισμένες και στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, και μέσω της δέσμευσης των κρατών μελών για 

πλέον αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων, είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν συνέργιες 

μεταξύ των δύο αυτών μέσων, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. 

 

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιμένει ότι επιβάλλεται η υποστήριξη από τα 

ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ να είναι συμπληρωματική και ότι το ένα μέσο δεν θα αποκλείει το άλλο. 

Η χρήση των ΕΔΕΤ διέπεται από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων και από τους σχετικούς 

ειδικούς κανονισμούς του Ταμείου. Επειδή το ΕΤΣΕ δε συνιστά χρηματοπιστωτικό μέσο 

κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για τα 

ΕΔΕΤ ο οποίος να εξασφαλίζει την καταβολή άμεσων συνεισφορών στο κεφάλαιο του ΕΤΣΕ. 

Υφίσταται, ωστόσο, η δυνατότητα συνδυασμού των ΕΔΕΤ με επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται από το ΕΤΣΕ σε επίπεδο μεμονωμένων έργων, όπου ένα τμήμα θα 

μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα ΕΔΕΤ και ένα άλλο από το ΕΤΣΕ. Το έργο θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο των ΕΔΕΤ, να εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και να είναι επίσης σύμφωνο με τους στόχους των ΕΔΕΤ. Επιπλέον, η συμμετοχή 

των ΕΔΕΤ μπορεί να είναι δυνατή μέσω επενδυτικών πλατφορμών που μπορούν να είναι 

περιφερειακές (σε ορισμένες περιπτώσεις διασυνοριακές με τη συμμετοχή περισσοτέρων 

κρατών μελών), τομεακές (σε πολλά κράτη μέλη σε έναν τομέα) και εθνικές (ομαδοποίηση 

ορισμένων επενδυτικών έργων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους). Οι διαχειριστικές 

αρχές στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ θα μπορούν να αποφασίζουν είτε να επενδύσουν στο κεφάλαιο 

μιας επενδυτικής πλατφόρμας, είτε να συμβάλλουν σε μια διευκόλυνση μέσω της οποίας τα 

χρηματοδοτούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα από το ΕΔΕΤ και μια επενδυτική πλατφόρμα θα 

μπορούσαν να επενδύσουν από κοινού σε συγκεκριμένα έργα μαζί με ιδιώτες επενδυτές.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την παροχή ειδικών ρυθμίσεων 

για τον πιθανό συνδυασμό των μέσων. Κατά τα προσεχή έτη θα συγκεντρωθούν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών. Αυτές οι 

ειδικές ρυθμίσεις θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη.  

 

Αν και οι εδαφικές πτυχές δεν αποτελούν το κύριο μέλημα του ΕΤΣΕ, επειδή η βιωσιμότητα 

των έργων αποτελεί το τελικό κριτήριο είναι σημαντικό, από την άποψη της περιφερειακής 
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ανάπτυξης να διασφαλιστεί η ύπαρξη γεωγραφικής ισορροπίας σε ολόκληρη την Ένωση, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, τα διασυνοριακά έργα έχουν αποδείξει ότι παρέχουν υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.  

 

Υπό αυτήν την προοπτική, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσουν και να 

υποβάλουν τις αξιολογήσεις τους μεταξύ άλλων και σχετικά με τον συντονισμό των 

επενδύσεων του ΕΤΣΕ με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης και ειδικότερα με τα ΕΔΕΤ, 

καθώς και τον αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η πραγματική 

απορρόφηση των έργων του ΕΤΣΕ από τα ΕΔΕΤ μπορεί να έχει σημασία για την αξιολόγηση. 

Στα επόμενα έτη, η πραγματική χρήση των ΕΔΕΤ σε συνδυασμό με το ΕΤΣΕ θα οδηγήσει σε 

χρήσιμα συμπεράσματα σε επίπεδο έργου. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 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 αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 172, το άρθρο 173, το 

άρθρο 175 παράγραφος 3 και το άρθρο 182 

παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 172, το άρθρο 173, το 

άρθρο 174, το άρθρο 175 παράγραφος 3 

και το άρθρο 182 παράγραφος 1, 

 

Τροπολογία  2 

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 

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 

των επενδύσεων και της αξιοποίησης της 

γνώσης στην Ένωση. Οι επενδύσεις 

υποχώρησαν περίπου κατά 15% σε σχέση 

με την κορύφωση που εμφάνισαν το 2007, 
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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. 

επηρεάζοντας όλες τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες και ειδικότερα τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες. Όλες αυτές τις περιφέρειες, 

και ιδίως εκείνες που πλήττονται 

περισσότερο από την κρίση, πάσχουν από 

έλλειψη επενδύσεων, εξαιτίας της 
αβεβαιότητας 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. Κατά συνέπεια, 

παρεμποδίζει την ταχύτερη υλοποίηση 

τόσο των στόχων της Ένωσης για 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη όσο και της διαδικασίας 

περιορισμού των περιφερειακών 

ανισοτήτων. 

 

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 και 

η συνεχιζόμενη αύξηση των ανισοτήτων 

μεταξύ των περιφερειών. Οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική 

ευθύνη αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την τόνωση των επενδύσεων, ενώ η 

παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού για τις επενδύσεις 

περιβάλλοντος στα κράτη μέλη θα 

μπορούσε να τονώσει την οικονομική 

ανάκαμψη. Σε συνδυασμό με μια νέα 

ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, 

αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να 

συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός 

ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα 
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συμβάλλουν στη στήριξη της 

απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν 

σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 

δυναμικού. 

 

Τροπολογία  4 

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 

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. 

(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 

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 για τον συντονισμό των 

πολιτικών και των μέσων και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

επενδυτικών αναγκών της Ένωσης, με 

στόχο την επίτευξη αρμονικής 

ανάπτυξης, καθώς και η αποδοτική χρήση 

και διοχέτευση της ρευστότητας της 

αγοράς στη χρηματοδότηση βιώσιμων 

επενδυτικών έργων. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

πρέπει να βελτιωθεί και να 



 

PE549.361v02-00 8/29 AD\1055386EL.doc 

EL 

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. 

σταθεροποιηθεί 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. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 

να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 

στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 

να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Στόχος είναι η 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης 

σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της 

αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των 

υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 

Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής της Ένωσης. 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 

να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 

στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

παραγωγικών και στρατηγικών 

επενδύσεων στην Ένωση, που είναι από 

οικονομική και κοινωνική άποψη 

σημαντικές για την ενθάρρυνση της 

βιώσιμης οικονομίας και τη δημιουργία 

ποιοτικής απασχόλησης, και να 

διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση, ιδίως σε περιφέρειες 

όπου η πρόσβαση αυτή αντιμετωπίζει 

διαρθρωτικούς περιορισμούς. Στόχος 

είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση να είναι ιδιαίτερα 

επωφελής για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον 

για την ίδρυση καινοτόμων νέων 

επιχειρήσεων. 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. 
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Τροπολογία  7 

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, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας. Οι 

εν λόγω επενδύσεις θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

συμπληρωματικότητας και συνοχής με 

τις επενδύσεις άλλων μέσων της Ένωσης 

και να επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο 

από θετικούς εξωτερικούς παράγοντες 

προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι 

των πολιτικών που ασκεί η Ένωση και οι 

στόχοι για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη.  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 

Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 

ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 

εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 

προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 

αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 

δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής οικονομικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής αξίας, και συγχρόνως να 

συμβάλλει στην ενίσχυση της ενωσιακής 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, προλαμβάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη δημιουργία νέων ανισορροπιών 

μεταξύ των διαφόρων περιοχών της 

Ένωσης. 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 
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ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 

αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 

καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. 

εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 

προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 

αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 

δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 

ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 

αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 

καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. 

Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις 

εμπειρίες και πρακτικές των περιφερειών, 

όσον αφορά τη χρήση μέσων της αγοράς. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 

υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 

σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 

και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 

προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 

Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 

έχουν πληγεί περισσότερο από την 

χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 

υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 

άλλες πηγές με λογικούς όρους. 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 

υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 

σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 

και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστούν η 

προσθετικότητα και η 

συμπληρωματικότητα ως προς τις 

υφιστάμενες δραστηριότητες. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα σε 

ολόκληρη την Ένωση, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες και 

τις μειονεκτούσες από γεωγραφική και 

δημογραφική άποψη περιοχές (όπως οι 

εξόχως απόκεντρες, οι υπερβόρειες, οι 

νησιωτικές ή οι ορεινές περιοχές) καθώς 

και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή ανεργία και που, γενικότερα, 

έχουν πληγεί περισσότερο από την 

χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
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υπάρχει διαθέσιμη πλήρης χρηματοδότηση 

από άλλες πηγές με λογικούς 

χρηματοοικονομικούς όρους ενώ θα 

πρέπει να αποφεύγονται στον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό οι επιπτώσεις 

παραγκωνισμού (crowding-out effect ) 

μεταξύ των διαφόρων πόρων σε επίπεδο 

έργων. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 

ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 

κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 

ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 

κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. Είναι 

συνεπώς απαραίτητο να θεσπιστούν 

σαφείς αρχές, κριτήρια και προϋποθέσεις 

για τη χρήση της στήριξης από το ΕΤΣΕ. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα 

μέρη δύνανται να συγχρηματοδοτούν με 

το ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή 

μέσω επενδυτικών πλατφορμών που 

αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή 

θεματικούς τομείς. 

(20) Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 

προκειμένου να συμβάλουν στη 

χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων που 

καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, 

σύμφωνα με τους στόχους, τις αρχές και 

τους κανόνες βάσει του νομικού πλαισίου 

που εφαρμόζεται στα εν λόγω ταμεία και 

ειδικότερα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου1α (κανονισμός περί 

«Κοινών Διατάξεων») και βάσει των 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 

σχετικών προγραμμάτων. Η ευελιξία της 

εν λόγω προσέγγισης αναμένεται να 

ευνοήσει τις συνέργειες μεταξύ των 

μέσων της Ένωσης, να εξασφαλίσει τη 

μέγιστη προστιθέμενη αξία και να 

ενισχύσει τις δυνατότητες προσέλκυσης 

επενδυτών στους επενδυτικούς τομείς 

που στοχεύει το ΕΤΣΕ. Θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί πλήρης 

συμπληρωματικότητα μεταξύ μέσων και 

επενδύσεων, χωρίς υποκατάσταση των 

χρηματοδοτικών μέσων που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων, ούτως ώστε να 

αποφεύγονται στον μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό οι επιπτώσεις παραγκωνισμού 

(crowding-out effect ) μεταξύ αυτών. 

 ____________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320). 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 
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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) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα 

μέρη δύνανται να συγχρηματοδοτούν με 

το ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή 

μέσω επενδυτικών πλατφορμών που 

αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή 

θεματικούς τομείς. Η υποστήριξη των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων σε περιφερειακές, 

εθνικές και τομεακές επενδυτικές 

πλατφόρμες θα πρέπει να είναι δυνατή 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα 

πρέπει να καθορίζονται μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

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 και η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογούν τακτικά τις δραστηριότητες 

που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με 

σκοπό την εκτίμηση της συνάφειας, των 

αποτελεσμάτων τους, των επιπτώσεών 

τους και του συντονισμού, της 

συμπληρωματικότητας και της 

συμβατότητάς τους με άλλες πολιτικές 

και μέσα της Ένωσης και ειδικότερα με 

την στήριξη από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 

καθώς και για τον εντοπισμό πτυχών που 

θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη 

βελτίωση μελλοντικών δραστηριοτήτων. 

Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 

συμβάλλουν στη λογοδοσία και την 

ανάλυση της βιωσιμότητας. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 
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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 

Συμβουλίου, και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα 

προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 

Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 

αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 

αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 

αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 

δυνατό μέσω των υφιστάμενων 

προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 

της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 

χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 

συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 

και καινοτομίας, και υποδομών 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 

ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι 

είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 

ανακατευθυνθεί μέρος της 

χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα 

για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος 

του ΕΤΣΕ. 

(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 

Συμβουλίου, και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα 

προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 

Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 

αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 

αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 

αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 

δυνατό μέσω των υφιστάμενων 

προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 

της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 

χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 

συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 

και καινοτομίας, και υποδομών 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 

ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι 

είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 

ανακατευθυνθεί μέρος της 

χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα 

για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος 

του ΕΤΣΕ. Η χρηματοδότηση από το 

ΕΤΣΕ έργων που προωθούν τη σύσταση 

νέων επιχειρήσεων καθώς και άλλες 

δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα, 

την ανάπτυξη και την καινοτομία, πρέπει, 

σε όλες τις περιπτώσεις, να παρέχει 
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προστιθέμενη αξία για την πραγματική 

οικονομία. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (29α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

ενημερώσει την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο της 

ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, 

σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν 

για ανακατεύθυνση της διαθέσιμης 

χρηματοδότησης, προς την εγγύηση της 

ΕΕ, από προγράμματα εκτός του 

«Ορίζων 2020» και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη». 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 

αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 

χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 

βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 

τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 

γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 

επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 

των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 

και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 

μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 

λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 

αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 

χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 

βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 

τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 

γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 

επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 

των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 

και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 

μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 

την πραγματοποίηση κατάλληλων 

επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να 
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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. 

αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, μέσω 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. 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. 

 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει 

εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη 

δημιουργία και προώθηση διαύλων έργων 

για έργα εθνικής σημασίας. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την 

Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 

παρέχουν συνδέσμους προς τις 

συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων. 

(32) Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, 

και οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 

περιφερειακών πλατφορμών καινοτομίας, 

των περιφερειακών οργανισμών 

ανάπτυξης και των αρχών διαχείρισης 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων, αποτελούν 

σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με 

τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

τις πληροφορίες τους κατά τη δημιουργία 

και προώθηση διαύλων έργων για έργα 

εθνικής, περιφερειακής, διασυνοριακής ή 

μακροπεριφερειακής σημασίας. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την 

Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 

παρέχουν συνδέσμους προς τις 

συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 
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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 και 

η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν 

τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών σχετικά με την πρόοδο και 

τον αντίκτυπο του ΕΤΣΕ. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων 

1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). 

1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η 

οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

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 

ανταγωνιστικών και αποδοτικών 
επενδύσεων στην Ένωση και η 

εξασφάλιση μεγαλύτερης και προσιτής 

χρηματοδότησης για εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένων νεοσύστατων 

επιχειρήσεων, που απασχολούν έως 3000 

εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της 

παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων 

στην ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). 

 1α. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 

εξασφαλίζουν ότι η στήριξη από το ΕΤΣΕ 

είναι συμβατή με άλλες πολιτικές και 

μέσα της Ένωσης και συμπληρωματική 

προς αυτά και ότι συμβάλλει επίσης στην 
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επίτευξη του στόχου της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών. Με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 

υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 

συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 

προσχώρηση τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 

τομέα. 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών. Με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 

υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 

συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 

προσχώρηση τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, περιφερειακών και τοπικών 

αρχών και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Ορισμοί 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

 (1) ως «επενδυτική πλατφόρμα» νοείται 

μια συμφωνία συγχρηματοδότησης που 

έχει θεσπισθεί για τη χρηματοδότηση 

μιας ομάδας έργων τα οποία θα μπορούν 

να λάβουν τη μορφή νομικά 

ενσωματωμένου φορέα ειδικού σκοπού, 

λογαριασμού υπό διαχείριση ή σύμβασης. 

μια επενδυτική πλατφόρμα μπορεί να 

είναι περιφερειακή (σε ορισμένες 

περιπτώσεις συγκεντρώνοντας αρκετά 

κράτη μέλη και/ή περιφέρειες), εθνική (με 

ομαδοποίηση ορισμένων επενδυτικών 

έργων στην επικράτεια ενός 

συγκεκριμένου κράτους μέλους) ή 

τομεακή (ομαδοποίηση αρκετών κρατών 

μελών σε έναν τομέα)· 

 (2) ως «τρίτο μέρος» νοείται ένας 

δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, εκτός 

από την Επιτροπή ή από την ΕΤΕπ, και ο 
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οποίος μπορεί, με την επιφύλαξη της 

συναίνεσης των υφιστάμενων 

χρηματοδοτών, να συμβάλει άμεσα στο 

ΕΤΣΕ και να συμμετάσχει στη δομή 

διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών 

μελών, των εθνικών τραπεζών 

προώθησης ή των δημόσιων φορέων που 

ανήκουν ή ελέγχονται από τα κράτη μέλη, 

φορέων του ιδιωτικού τομέα και φορέων 

εκτός της Ένωσης· 

 (3)ως «προσθετικότητα» νοείται η 

αποφυγή στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

των επιπτώσεων παραγκωνισμού 

(crowding-out effect ) μεταξύ του ΕΤΣΕ 

και των λοιπών ταμείων της Ένωσης ή 

των ιδιωτικών πόρων σε επίπεδο έργων 

και η χρήση του ΕΤΣΕ μόνο όταν δεν 

υπάρχει πλήρης χρηματοδότηση από 

άλλες πηγές. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 

της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 

αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 

της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 

συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 

την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 

έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 

Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 

τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 

έργου, τη χρήση καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 

της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ παρέχει στήριξη 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

και τις συγκεκριμένες ανάγκες των 

κρατών μελών. Έχει ως στόχο να 

αξιοποιήσει και να συμπληρώσει τις 

υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου 

να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον 

εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη 

επενδυτικών έργων και ενεργεί ως ενιαίος 

τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του 

ΕΤΣΕ. Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη 

χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 

συγκρότηση του έργου, τη χρήση 
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συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ. καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη 

χρήση συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά 

περίπτωση και χωρίς να θίγεται η 

αρμοδιότητα της Επιτροπής να επιβλέπει 

την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, 
σε συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ.  

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 

εμπειρογνωμόνων τεχνικής βοήθειας, των 

εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών 

τραπεζών, των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

περιφερειακών πλατφορμών καινοτομίας, 
των αρχών διαχείρισης και των επιτροπών 

παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 

καθώς και των περιφερειακών 

αναπτυξιακών οργανισμών. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 

συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 

στρατηγικό προσανατολισμό, τη 

στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 

ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 

και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 

επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 

μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 

κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 

στόχους δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 

εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο. 

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι 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. Κατά τον εν λόγω 

καθορισμό, το διοικητικό συμβούλιο 

λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 

αποφευχθεί η γεωγραφική συγκέντρωση. 
Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα από 

τα μέλη του ως πρόεδρο. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. 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.  

5. 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. 

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 

έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στη 

χρηματοδότηση έργων και καλύπτουν 

ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας, μεταξύ άλλων 

και στον  τομέα περιφερειακής 

ανάπτυξης, και διορίζονται από το 

διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 

θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 

ετών.  

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.  

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.  

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η Επιτροπή Επενδύσεων λαμβάνει 

υπόψη τον στόχο της Ένωσης για 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής καθώς και για την 

αποφυγή περαιτέρω ανισορροπιών 

μεταξύ των περιφερειών, αποσκοπώντας 
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στην επίτευξη αρμονικής ανάπτυξης σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1  

 

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 

Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 

τους παρακάτω γενικούς στόχους: 

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 

Ένωσης καθώς και με τη στρατηγική της 

Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη και στηρίζουν 

οιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς 

στόχους: 

α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 

στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 

βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 

ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 

υποδομές· 

α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 

στους τομείς των μεταφορών και των 

διασυνοριακών συνδέσεων, ιδιαίτερα σε 

βιομηχανικά και τουριστικά κέντρα· 

ενέργεια, ιδίως ενεργειακές διασυνδέσεις 

και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· και 

ψηφιακές υποδομές· 

β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 

ανάπτυξη, την τεχνολογία της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 

καινοτομία· 

β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, την κοινωνική ενσωμάτωση, 

την υγεία, την έρευνα και ανάπτυξη, την 

τεχνολογία της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών και την καινοτομία, καθώς 

και την γαλάζια ανάπτυξη· 

γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 

και αποδοτικότητας των πόρων· 

γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 

και αποδοτικότητας των πόρων· 

δ) έργα υποδομής στους τομείς του 

περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 

της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 

κοινωνικό τομέα· 

δ) έργα υποδομής στους τομείς του 

περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 

της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 

κοινωνικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων, 
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κατά περίπτωση, των τομέων της 

κοινωνικής στέγασης και των δημόσιων 

υπηρεσιών· 

ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για 

τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 

κεφάλαια κίνησης. 

ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για 

τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 

κεφάλαια κίνησης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι εν λόγω δράσεις θα συμβάλουν στη 

μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της 

περιοχής, στην οποία λαμβάνει χώρα η 

δράση· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων για να 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 

ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν 

χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων για να 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 

ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ, 

σύμφωνα με τους στόχους, τις αρχές και 

τους κανόνες βάσει του νομικού πλαισίου 

που εφαρμόζεται για τα εν λόγω ταμεία, 

και βάσει των συμφωνιών εταιρικής 

σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. 

Εξασφαλίζονται ο συντονισμός, η 

συμπληρωματικότητα, η συνοχή και οι 

συνέργιες. Δεν παρέχεται στήριξη από 

περισσότερες από μία πηγές για την ίδια 

δαπάνη. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 17 για τον 

καθορισμό πρόσθετων ειδικών 

ρυθμίσεων όσον αφορά τον συνδυασμό 

της υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για 

έργα που χρηματοδοτούνται από την 

ΕΤΕπ με την στήριξη της εγγύησης της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

ρυθμίσεων για τη συμμετοχή των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων στο πλαίσιο 

πλατφορμών επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι επενδύσεις 

με τη στήριξη του ΕΤΣΕ λαμβάνουν 

υπόψη τον αντίκτυπό τους σε 

περιφερειακό επίπεδο καθώς και στην 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, και ενισχύουν τις συνέργειες και 

τον ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ του 

ΕΤΣΕ και των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής της Ένωσης. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9 Άρθρο 9 

Δίαυλος ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων Δίαυλος ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 

θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5. 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 

θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5. Κατά την επιλογή των 

κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη η 

προστιθέμενη αξία σε σχέση με την 

οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. 

 1α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 

εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών 

και τοπικών αρχών και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

περιφερειακών πλατφορμών καινοτομίας, 

των περιφερειακών οργανισμών 

ανάπτυξης και των αρχών διαχείρισης 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων, ως σημαντική 

πηγή πληροφοριών σχετικά με τις 

τρέχουσες και τις μελλοντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες και τάσεις. 

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές 

επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 

ΕΕ. 

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, κάθε 

διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με 

τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις που 

συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των 

στόχων πολιτικής της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την 

Επιτροπή και την ΕΤΕπ περαιτέρω 

διευκρινίσεις εν προκειμένω. 

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 

3. Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι 

περιφερειακές και τοπικές αρχές 
συλλέγουν, επικαιροποιούν και 

κυκλοφορούν, σε τακτική και δομημένη 
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επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους. βάση, πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα 

και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια στην 

επικράτειά τους. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ. Η έκθεση 

δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει : 

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο, στην Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 

των Περιφερειών για τις χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ. Η 

έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει : 

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά 

πράξη, τομέα, χώρα και περιφέρεια και τη 

συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση 

της κατανομής χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ 

των στόχων του άρθρο 5 παράγραφος 2· 

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά 

πράξη, τομέα, χώρα, περιφέρεια και 

μακροπεριφέρεια και τη συμμόρφωσή 

τους προς τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση της 

κατανομής χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ 

των στόχων του άρθρο 5 παράγραφος 2· 

 (-α) περιγραφή των έργων όταν η 

ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 

και επενδυτικών ταμείων συνδυάζεται με 

την ενίσχυση του ΕΤΣΕ, και το συνολικό 

ποσό συνεισφοράς από κάθε πηγή· 

 (-αα) αξιολόγηση της ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας και της συμβολής 

του ΕΤΣΕ στην επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής της Ένωσης και ιδίως των 

στόχων της έξυπνης και βιώσιμης 

ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· 

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 

της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 

τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 

εκροών, αποτελεσμάτων και του 

αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 

της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 

τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 

εκροών, αποτελεσμάτων και του 

αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 
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συγκεντρωτική βάση· συγκεντρωτική βάση· 

γ) αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών 

οφελών που μεταβιβάζονται στους 

δικαιούχους των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

γ) αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών 

οφελών που μεταβιβάζονται στους 

δικαιούχους των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

της ΕΤΕπ· 

δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων και των 

επιτευχθέντων αποτελεσμάτων· 

ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις 

καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ· 

ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις 

καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ· 

στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 

ΕΤΣΕ. 

στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 

ΕΤΣΕ. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Στην έκθεση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 (β), η Επιτροπή εξετάζει τη 

συνεισφορά του ΕΤΣΕ στην στρατηγική 

της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 

συμβατότητά της με άλλες πολιτικές και 

μέσα της Ένωσης καθώς και την 

επίπτωση των δραστηριοτήτων του 

ΕΤΣΕ στην οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία χρησιμοποιούνται για να 

συμβάλουν στη χρηματοδότηση 
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επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 

ΕΤΕπ με την στήριξη της εγγύησης της 

ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 

4 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη 

μέλη παρέχουν πληροφορίες για την εν 

λόγω συνεισφορά στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάση 

του άρθρου 50, παράγραφος 5 και του 

άρθρου 52, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) 

του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων. 
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