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Τροπολογία 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων και την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο
Στρατηγικών Επενδύσεων και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ταμείο» δεν είναι εντελώς κατάλληλος και κρίνεται σκοπιμότερο να χρησιμοποιείται ο 
όρος «σχέδιο». Εάν η τροπολογία αυτή η εγκριθεί, το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να 
προσαρμοστεί για να ενσωματωθεί ο νέος όρος.

Τροπολογία 20
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στις 
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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.

ασυμμετρίες οι οποίες εξακολουθούν να 
υφίστανται στην εσωτερική αγορά, στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας, στις πολιτικές λιτότητας και
στους αυστηρούς δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα κράτη 
μέλη από την Τρόικα. Η εν λόγω έλλειψη 
επενδύσεων επιβραδύνει την κατανάλωση 
και την οικονομική ανάκαμψη και 
επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές προοπτικές και την 
ανταγωνιστικότητα.

Or. it

Τροπολογία 21
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων 
επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 
επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές προοπτικές και την 
ανταγωνιστικότητα.

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη μέλη 
και τις εδαφικές οντότητες. Η εν λόγω 
έλλειψη επενδύσεων επιβραδύνει την 
οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει 
αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές 
προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα.

Or. fr
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Τροπολογία 22
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων 
επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 
επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές προοπτικές και την 
ανταγωνιστικότητα.

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων 
επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 
επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές προοπτικές, τη διατήρηση 
των κοινωνικών μοντέλων και την 
ανταγωνιστικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 23
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση και τα λάθη στην οικονομική 
διακυβέρνηση οδήγησαν σε μείωση του 
επιπέδου των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη 
στοχευμένων, ποιοτικών επενδύσεων στην 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 24
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων 
επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 
επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές προοπτικές και την 
ανταγωνιστικότητα.

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στις 
πολιτικές λιτότητας, 
συμπεριλαμβανομένων της μείωση των 
ημερομισθίων και των δημόσιων 
δαπανών, που έχουν συμπιέσει τη 
συνολική ζήτηση και έχουν αυξήσει  την 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας, καθώς και στους
δημοσιονομικούς περιορισμούς που έχουν 
επιβληθεί στα κράτη μέλη λόγω των 
κανόνων του ΣΣΑ και της απροθυμίας 
της ΕΚΤ να παρέμβει αποφασιστικά στις 
αγορές κρατικών ομολόγων. Η εν λόγω 
έλλειψη επενδύσεων επιβραδύνει την 
οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει 
αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές 
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προοπτικές.

Or. en

Τροπολογία 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων
επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 
επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές προοπτικές και την 
ανταγωνιστικότητα.

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων
λειτουργεί ως τροχοπέδη για την 
οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει 
αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές 
προοπτικές, την ανταγωνιστικότητα και τις 
δυνατότητες για διατήρηση επαρκούς 
κοινωνικού μηχανισμού ασφαλείας, 
πράγμα που σε ορισμένα κράτη μέλη 
οδήγησε σε απόλυτη φτώχεια.  

Or. it

Τροπολογία 26
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων 
επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 
επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές προοπτικές και την 
ανταγωνιστικότητα.

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 
των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 
επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 
15% σε σχέση με την κορύφωση που 
εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα σε 
διαρθρωτικά προβλήματα, στο μη 
βιώσιμο χρέος και στην αβεβαιότητα που 
επικρατεί στην αγορά αναφορικά με τη 
μελλοντική πορεία της οικονομίας και τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς που 
βαρύνουν τα κράτη μέλη. Η εν λόγω 
έλλειψη επενδύσεων επιβραδύνει την 
οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει 
αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές 
προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα.

Or. en

Τροπολογία 27
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η επάρκεια του επιπέδου δημόσιων 
επενδύσεων έχει καθοριστική σημασία 
για τη χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών, 
για τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, 
που βρίσκονται σε επικίνδυνα χαμηλό 
σημείο, και για τη δημιουργία νέων 
θέσεων ποιοτικής απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 28
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
υπάρχοντες πόρους της ΕΕ και δεν θα 
απαιτήσει «νέο» δημόσιο χρήμα, πέρα 
από τα πρόσθετα πέντε δισεκατομμύρια 
από την ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 29
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση σε έργα στα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες που εξακολουθούν να 
πλήττονται περισσότερο από την κρίση, 
με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεργία και τα 
επίπεδα απασχόλησης. Η ανάγκη για τη 
δημιουργία νέων θέσεων ποιοτικής 
απασχόλησης σε επαρκή επίπεδα πρέπει 
να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής επενδύσεων 
στην οποία θα πρέπει να συμβάλει το 
ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 30
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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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. Για 
μεγάλο χρονικό διάστημα γινόταν 
επίκληση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής 
ευθύνης με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η
αναγκαιότητα της τόνωσης των 
επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα 
ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, ο 
συντονισμός των οικονομικών, 
φορολογικών, κοινωνικών και 
δημοσιονομικών πολιτικών μπορεί να 
συμβάλει 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.

Or. fr

Τροπολογία 31
Csaba Sógor

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 

(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 
δημιουργούν απασχόληση, αυξάνουν τη 
ζήτηση, και οδηγούν σε διατηρήσιμη 
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οδηγούν σε διατηρήσιμη αύξηση του 
αναπτυξιακού δυναμικού.

αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 32
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 
που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 
δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση 
των επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα 
ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, 
αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να 
συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός 
ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα 
συμβάλλουν στη στήριξη της 
απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν 
σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού.

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 
που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 
δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση 
των επενδύσεων σε υγιείς βάσεις και για 
την προώθηση σταθερής και βιώσιμης 
ανάπτυξης. 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.

Or. fr

Τροπολογία 33
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 
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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.

που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. 
Χρειάζονται επενδυτικά έργα 
επικεντρωμένα στις περιοχές που έχουν 
πληγεί περισσότερο, τα οποία να έχουν 
προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, 
ώστε να συμβάλλουν στην υποστήριξη 
και τη δημιουργία μεσοπρόσθεσμης και 
μακροπρόθεσμης απασχόλησης και 
ζήτησης.

Or. en

Τροπολογία 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 
που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 
δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση 
των επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα 
ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, 
αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να 
συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός 
ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα 
συμβάλλουν στη στήριξη της 
απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν 
σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού.

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 
που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 
δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 
αναγκαίες προϋποθέσεις για 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 
θα δημιουργούν θέσεις ποιοτικής 
απασχόλησης και ζήτηση και θα οδηγούν 
σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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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 τη νέα ώθηση στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων στο πλαίσιο της οποίας τα 
επενδυτικά έργα συμβάλλουν στη στήριξη 
της απασχόλησης, της ζήτησης και της 
κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής των 
εδαφών και οδηγούν σε διατηρήσιμη 
αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού.

Or. fr

Τροπολογία 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 
που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Για 
να τονωθούν οι επενδύσεις, είναι 
απαραίτητο να ληφθούν μέτρα τα οποία
συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός 
ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα 
συμβάλλουν στη στήριξη
μακροπρόθεσμης και υψηλής ποιότητας
απασχόλησης και της ζήτησης, με 
αποτέλεσμα μια διατηρήσιμη αύξηση του 
αναπτυξιακού δυναμικού.
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δυναμικού.

Or. it

Τροπολογία 37
Ulrike Trebesius

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. Ως 
προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων μέσω του ΕΤΣΕ, είναι 
αναγκαίες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και η δημοσιονομική ευθύνη, οι οποίες 
μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον που θα τονώσει περαιτέρω τις 
επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία απασχόλησης. 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.

Or. en

Τροπολογία 38
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 
για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 
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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.

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. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΣΕ 
πρέπει να επικεντρωθεί κατά 
προτεραιότητα στις ΜΜΕ διότι 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό δυναμικό 
δημιουργίας απασχόλησης και λόγω 
αυτού του χαρακτηριστικού είναι 
ουσιαστικοί συντελεστές της επιστροφής 
στην ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Or. fr

Τροπολογία 39
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Θα πρέπει να αναληφθεί ευρύ φάσμα 
οικονομικών και κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, για 
την επίτευξη σημαντικού οικονομικού και 
κοινωνικού οφέλους. Οι μεταρρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει, για παράδειγμα, να 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση πλήρους 
και ισότιμης πρόσβασης σε συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας, σε καλής ποιότητας υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας, και στην εξασφάλιση 
της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών 
και των ανδρών στην αγορά εργασίας, 
όπως επίσης στην ανάπτυξη δίκαιων και 
αποτελεσματικών φορολογικών 
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συστημάτων που θα καταπολεμούν 
αποτελεσματικά τις πρακτικές
φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής.

Or. en

Τροπολογία 40
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Για τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου του ΕΤΣΕ στην απασχόληση, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
συμπληρωματικά μέτρα, για παράδειγμα 
στον τομέα της κατάρτισης ή στο πλαίσιο 
άλλων ενεργών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) χρειάζονται κοινωνικές επενδύσεις 
για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
στασιμότητας, του αποπληθωρισμού και 
της υψηλής ανεργίας στην ΕΕ, δηλαδή 
επενδύσεις στους ανθρώπους, που θα 
τους προσφέρουν τις ικανότητες και θα 
τους δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες για βιώσιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και ποιοτική απασχόληση.

Or. en
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Τροπολογία 42
Guillaume Balas

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 να προαγάγει 
μια θεώρηση των δημοσιονομικών 
πολιτικών βασισμένη στην τήρηση των 
φιλοκυκλικών κανόνων που οδηγούν τα 
κράτη να θυσιάζουν τις απαραίτητες 
επενδυτικές δαπάνες στην αναθέρμανση 
της οικονομικής δραστηριότητας και στη 
δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, μη λαμβάνοντας υπόψη 
τις πρωτοβουλίες 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.

Or. fr

Τροπολογία 43
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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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 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 που δημιουργούν 
οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 44
Jérôme Lavrilleux

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 

(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 
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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.

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 και
αειφόρων επενδυτικών έργων με άμεσο 
αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, 
στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
απασχόληση.

Or. fr

Τροπολογία 45
Zdzisław Krasnodębski

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 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, τα οποία ενισχύουν τη 
συνεκτική και ισόρροπη κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. pl

Τροπολογία 46
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
έκανε το λάθος να επικεντρωθεί 
υπερβολικά σε πολιτικές λιτότητας, και 
αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη. Οδήγησε στην αύξηση των 
επιπέδων ανεργίας και φτώχειας. Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της στην 
παρότρυνση και προώθηση των 
επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, εν 
μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 
Ιανουάριο 2013. Συνεπώς, απαιτούνται 
περαιτέρω και συμπληρωματικές
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 
της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και 
διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς 
στη χρηματοδότηση βιώσιμων 
επενδυτικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις δυνατότητες ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και στο 
γενικότερο κοινωνικό όφελος. Είναι 
σημαντικό, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι 
η «οποιαδήποτε» επένδυση χωρίς 
στοχοθέτηση ούτε κριτήρια μπορεί να 
προκαλέσει σημαντική ζημία, και ότι η 
ΕΕ χρειάζεται στοχοθετημένες 
επενδύσεις οι οποίες προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία στους πολίτες της, 
μειώνουν τις ανισότητες και είναι 
βιώσιμες από οικονομική, κοινωνική και 
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περιβαλλοντική άποψη.

Or. en

Τροπολογία 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

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 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, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις δυνατότητες ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και στο 
γενικότερο κοινωνικό όφελος.

Or. en

Τροπολογία 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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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 
εφάρμοσε πολιτικές λιτότητας που 
κατέληξαν σε κοινωνική και κοινωνιακή 
κρίση άκρως σοβαρή και οι οποίες 
ανέκοψαν τις στρατηγικές επενδύσεις για 
ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς. Απαιτούνται επειγόντως
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 τόσο από την άποψη 
της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων 
εργασίας με δικαιώματα, όσο και από την 
άποψη της οικολογίας και της αειφορίας.

Or. fr

Τροπολογία 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 

(4) Στη διάρκεια της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία 
εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα 
σε πολλά κράτη μέλη, η Ένωση επεδίωξε
την προαγωγή της ανάπτυξης, ιδίως μέσω 
πρωτοβουλιών που παρατίθενται στην 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», των οποίων
οι στόχοι όσον αφορά την καταπολέμηση 
της ανεργίας και της φτώχειας δεν έχουν 
ακόμη επιτευχθεί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επεδίωξε επίσης να 
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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.

ενισχύσει τον ρόλο της στην παρότρυνση 
και προώθηση των επενδύσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση, εν μέρει με την 
αύξηση κεφαλαίου τον Ιανουάριο 2013, 
αλλά διέθεσε μόνο επουσιώδεις πόρους 
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ. 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 οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδυτικών 
έργων, με έμφαση στις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις με καινοτόμα έργα και στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Or. it

Τροπολογία 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) τα έργα μικρότερης κλίμακας όχι 
μόνο αποφέρουν οικονομικά οφέλη, αλλά 
έχουν επίσης θετικές κοινωνικές 
παρενέργειες, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για βιώσιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και φιλική προς περιβάλλον 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 51
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις 15 Ιουλίου 2014, ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δέσμη πολιτικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την Επιτροπή. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν την 
κινητοποίηση «μέχρι και 300 
δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετες 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα 
διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 
κατά τα προσεχή τρία έτη» για την 
τόνωση των επενδύσεων με σκοπό τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις 15 Ιουλίου 2014, ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δέσμη πολιτικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την Επιτροπή. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν την 
κινητοποίηση «μέχρι και 300 
δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετες 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα 
διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 
κατά τα προσεχή τρία έτη» για την τόνωση 
των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

(5) Στις 15 Ιουλίου 2014, ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δέσμη πολιτικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την τρέχουσα 
κοινοβουλευτική περίοδο. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν την 
κινητοποίηση «μέχρι και 300 
δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετες 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα 
διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 
κατά τα προσεχή τρία έτη» για την τόνωση 
των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

Or. fr
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Τροπολογία 53
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή 
παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο 
«Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη»1

στην οποία προβλεπόταν η δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ένας διαφανής 
δίαυλος επενδυτικών σχεδίων έργων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία ενός 
κόμβου επενδυτικών συμβουλών 
(Ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών – «ΕΚΕΣ») και μια φιλόδοξη 
ατζέντα για την άρση των εμποδίων στις 
επενδύσεις και την ολοκλήρωση της 
Ενιαίας Αγοράς.

διαγράφεται

__________________
1Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 
τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την 
Ευρώπη». COM(2014) 903 final

Or. en

Τροπολογία 54
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή 
παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο 

(6) Στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή 
παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο 
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«Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη»1

στην οποία προβλεπόταν η δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ένας διαφανής 
δίαυλος επενδυτικών σχεδίων έργων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία ενός 
κόμβου επενδυτικών συμβουλών 
(Ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών – «ΕΚΕΣ») και μια φιλόδοξη 
ατζέντα για την άρση των εμποδίων στις 
επενδύσεις και την ολοκλήρωση της 
Ενιαίας Αγοράς.

«Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη»1

στην οποία προβλεπόταν η δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η δημιουργία 
ενός κόμβου επενδυτικών συμβουλών 
(Ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών – «ΕΚΕΣ»).

__________________ __________________
1Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο 
«Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη». 
COM(2014) 903 τελ.

1Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο 
«Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη». 
COM(2014) 903 τελ.

Or. en

Τροπολογία 55
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 18 
Δεκεμβρίου 2014, κατέληξε ότι «η 
τόνωση των επενδύσεων και η 
αντιμετώπιση της αποτυχίας των αγορών 
στην Ευρώπη αποτελούν σημαντική 
πρόκληση από άποψη πολιτικής» και ότι 
«Η νέα έμφαση στις επενδύσεις, σε 
συνδυασμό με τη δέσμευση των κρατών 
μελών να εντατικοποιήσουν τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να 
επιδιώξουν φιλοαναπτυξιακή 

διαγράφεται
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δημοσιονομική εξυγίανση, θα αποτελέσει 
τη βάση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρώπη και ζητεί να 
συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον 
Όμιλο ΕΤΕπ με στόχο την κι νητοποίηση 
315 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις κατά 
την περίοδο 2015-2017».

Or. en

Τροπολογία 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 18 
Δεκεμβρίου 2014, κατέληξε ότι «η 
τόνωση των επενδύσεων και η 
αντιμετώπιση της αποτυχίας των αγορών 
στην Ευρώπη αποτελούν σημαντική 
πρόκληση από άποψη πολιτικής» και ότι 
«Η νέα έμφαση στις επενδύσεις, σε 
συνδυασμό με τη δέσμευση των κρατών 
μελών να εντατικοποιήσουν τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να 
επιδιώξουν φιλοαναπτυξιακή 
δημοσιονομική εξυγίανση, θα αποτελέσει 
τη βάση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρώπη και ζητεί να
συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον Όμιλο ΕΤΕπ με 
στόχο την κινητοποίηση 315 δισ. ευρώ σε 
νέες επενδύσεις κατά την περίοδο 2015-
2017».

(7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 18 
Δεκεμβρίου 2014, ζήτησε «να συσταθεί 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον Όμιλο ΕΤΕπ με 
στόχο την κινητοποίηση 315 δισ. ευρώ σε 
νέες επενδύσεις κατά την περίοδο 2015-
2017».

Or. it

Τροπολογία 57
Paloma López Bermejo
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στην Ένωση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στην Ένωση.

(8) Με τη σωστή επικέντρωση των 
προσπαθειών και με δημοκρατική 
διακυβέρνηση, το ΕΤΣΕ θα μπορούσε να 
αποτελέσει τμήμα μιας συνολικής 
προσέγγισης για την αντιμετώπιση της 
αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά 
τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις Η 
στρατηγική και το ΕΤΣΕ θα χρειαστεί να 
επεκταθούν πέρα από τους τρεις άξονές 
του: κινητοποίηση της χρηματοδότησης 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων, 
διοχέτευση των επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία και βελτίωση του 
επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση, 
προκειμένου να επιτευχθούν κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα:

- μια δομή διακυβέρνησης που σέβεται 
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τις βασικές δημοκρατικές αξίες,

- ένα σύστημα ελέγχων και 
αντισταθμίσεων που εξασφαλίζει ότι οι 
επενδύσεις που μοχλεύει το ΕΤΣΕ δεν 
βλάπτουν τα τις αξίες της Ένωσης ούτε 
έχουν ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες,

- συμμετοχή των ενδιαφερομένων και 
δικαίωμα βέτο για επενδύσεις που δεν 
είναι συμμορφώνονται προς τους στόχους 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τα 
κριτήρια του άρθρου 5,

- ένα σύνολο κριτηρίων που να 
εξασφαλίζουν ότι δεν πρόκειται για «την 
όποια» επένδυση, αλλά επενδύσεις για την 
επίτευξη των στόχων ΕΕ2020, που 
μειώνουν την ανεργία και τη φτώχεια και 
περιορίζουν το οικολογικό αποτύπωμα,

Or. en

Τροπολογία 59
Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στην Ένωση.

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στην Ένωση. Εάν δεν 
βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον θα 
είναι δύσκολο για το ΕΤΣΕ να επιτύχει 
τον σκοπό του. Στο πλαίσιο αυτό, 
απαιτείται πραγματική δέσμευση για 
περαιτέρω εδραίωση της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ, με έμφαση στην  
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Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. 

Or. sl

Τροπολογία 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στην Ένωση.

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία, με τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας με δικαιώματα καθώς
και με την τήρηση των προτύπων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 
στην Ένωση ιδίως στις περιοχές που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση 
και στη συνέχεια από τις δημοσιονομικές 
περικοπές λόγω προγραμμάτων λιτότητας 
προκειμένου να περιορισθούν οι 
οικονομικές αποκλίσεις που είναι εξίσου 
παράγοντες νέων οικονομικών και 
κοινωνικών κρίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στην Ένωση.

(8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας 
συνολικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική 
στηρίζεται σε τρεις άξονες: κινητοποίηση 
της χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση 
των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος στην Ένωση. Το ταμείο θα 
πρέπει να είναι λειτουργικό το ταχύτερο 
δυνατόν, ούτως ώστε να μπορούν να 
ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις το 2015·

Or. es

Τροπολογία 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην 
Ένωση πρέπει να βελτιωθεί με την άρση 
των εμποδίων στις επενδύσεις, την 
ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και τη 
βελτίωση της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας. Το έργο του ΕΤΣΕ, και 
οι επενδύσεις στην Ευρώπη εν γένει, θα 
πρέπει να επωφεληθούν από το εν λόγω 
συνοδευτικό έργο.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 63
Mara Bizzotto
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 
πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 
εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 
της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της 
κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο 
του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 
εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 
εν λόγω συνοδευτικό έργο.

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 
πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 
εμποδίων στις επενδύσεις, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, 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.

Or. it

Τροπολογία 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 
πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 
εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 
της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της 
κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο 
του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 
εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 
εν λόγω συνοδευτικό έργο.

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 
πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 
εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 
της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της 
κανονιστικής ασφάλειας. Το έργο του 
ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη εν 
γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το εν 
λόγω συνοδευτικό έργο.

Or. it

Τροπολογία 65
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9



AM\1052802EL.doc 33/126 PE551.778v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 
πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 
εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 
της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της 
κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο 
του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 
εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 
εν λόγω συνοδευτικό έργο.

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 
εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 
της Ενιαίας Αγοράς, τη διατήρηση 
επαρκούς ευελιξίας στις αγορές εργασίας, 
την εξασφάλιση της ευθυγράμμισης του 
εργατικού κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών, με 
την παραγωγικότητα, την προώθηση 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας που 
καθιστούν ελκυστική την εργασία, την 
αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, τη βελτίωση της 
απόδοσης της δημόσιας διοίκησης και 
των φορολογικών συστημάτων, και τη 
βελτίωση της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας. Το έργο του ΕΤΣΕ, και 
οι επενδύσεις στην Ευρώπη εν γένει, θα 
πρέπει να επωφεληθούν από το εν λόγω 
συνοδευτικό έργο.

Or. en

Τροπολογία 66
Mara Bizzotto

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, 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 
στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση, 
ιδίως στην ευρωζώνη, και να διασφαλίσει 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
η οποία θα πρέπει 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, 
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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.

ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των 
υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 
Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στη 
στήριξη της απασχόλησης.

Or. it

Τροπολογία 67
Ivo Vajgl

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 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, 
πολιτικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 68
Jutta Steinruck
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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 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. Κύρια πρόθεση όλων 
των μέτρων ήταν η προώθηση των 
επενδύσεων σε ολοκληρωμένες 
κοινωνικές πολιτικές σύμφωνα με τη 
δέσμη κοινωνικών επενδύσεων του 2013. 
Η υπέρβαση των υφιστάμενων 
επενδυτικών δυσχερειών της Ευρώπης θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 69
Jérôme Lavrilleux

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 

(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, απλούστερη, 
πιο ευπρόσιτη και πιο λειτουργική
πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στόχος 
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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. Είναι επίσης σκόπιμο 
να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους.

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.

Or. fr

Τροπολογία 70
Jérôme Lavrilleux

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. Είναι επίσης σκόπιμο 
να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους.

(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 κατά 
προτεραιότητα 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.

Or. fr
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Τροπολογία 71
Jérôme Lavrilleux

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. Είναι επίσης σκόπιμο 
να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους.

(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 που αποτελούν 
φορείς του 80% και πλέον της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 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.

Or. fr

Τροπολογία 72
Brando Benifei

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 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
η επανεκκίνηση της οικονομικής 
ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας στην 
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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. Είναι επίσης σκόπιμο 
να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους.

Ένωση, με την υποστήριξη των 
επενδύσεων και την συμβολή 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. Είναι επίσης σκόπιμο 
να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

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. Είναι επίσης σκόπιμο 

(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, με σκοπό την ανάπτυξη, 
την ποιοτική απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη. Στόχος είναι η 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και να 
συμπεριλάβει την κοινωνική οικονομία 
και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι 
επίσης σκόπιμο να επεκταθεί το 
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να επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους.

ευεργέτημα της αυξημένης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους. Είναι 
επίσης σκόπιμο να επεκταθεί το 
ευεργέτημα της αυξημένης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 74
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 επενδύσεων στην Ένωση και 
να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, με γενικό σκοπό τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.
Στόχος είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση να είναι ιδιαίτερα 
επωφελής για τις πολύ μικρές, τις μικρές 
και τις μεσαίες επιχειρήσεις, και για την 
κοινωνική οικονομία και την οικονομία 
της αλληλεγγύης. Είναι επίσης σκόπιμο να 
επεκταθεί το ευεργέτημα της αυξημένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
που απασχολούν 1.500 εργαζόμενους. Η 
υπέρβαση των υφιστάμενων επενδυτικών 
δυσχερειών της Ευρώπης θα πρέπει να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

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 επενδύσεων στην Ένωση και 
να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, καθώς και να στηρίξει τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας του ΕΤΣΕ και 
θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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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. 
Είναι επίσης σκόπιμο να επεκταθεί το 
ευεργέτημα της αυξημένης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους.

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 
στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων για 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης με δικαιώματα και για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, και 
στην 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. Η υπέρβαση των 
υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 
Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ πρέπει να είναι να 
συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 
στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 
να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση. Η μεγαλύτερη πρόσβαση
σε χρηματοδότηση πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα επωφελής για τις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς 
και για τις επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους. Η 
υπέρβαση των υφιστάμενων επενδυτικών 
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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.

δυσχερειών της Ευρώπης πρέπει να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 78
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην απασχόληση, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την
επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 79
Guillaume Balas

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 υψηλού 
δυναμικού όσον αφορά τη δημιουργία 
βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 80
Jutta Steinruck

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 
κοινωνικής και οικονομικής 
προστιθέμενης αξίας που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 81
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην απασχόληση, την 
καινοτομία, την εκπαίδευση, την 
κοινωνική συνοχή και τους στόχους για 
το κλίμα και την ενέργεια, της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Or. en

Τροπολογία 82
Jérôme Lavrilleux
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης και έχουν 
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 83
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής και κοινωνιακής 
προστιθέμενης αξίας και δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
τους στόχους της απασχόλησης της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Or. en

Τροπολογία 84
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει (11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
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στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

στρατηγικές επενδύσεις υψηλής
κοινωνικής και οικονομικής 
προστιθέμενης αξίας που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης και αποτρέπουν τις περαιτέρω 
αποκλίσεις στις οικονομίες των κρατών 
μελών. Για τον σκοπό αυτόν, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να είναι ανοικτό στη στήριξη της 
χρήσης της τεχνολογίας και των πηγών 
ενέργειας που διαθέτουν τα κράτη μέλη.

Or. pl

Τροπολογία 85
Maria João Rodrigues

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 
προστιθέμενης αξίας για την οικονομία 
και την απασχόληση, που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής και κοινωνικής 
προστιθέμενης αξίας και δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
τους στόχους για την απασχόληση, την 
παιδεία και τη μείωση της φτώχειας, της  
στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Or. en

Τροπολογία 87
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 στοχευμένες σε 
περιοχές με υψηλή ανεργία και φτώχεια, 
υψηλής οικονομικής και κοινωνικής 
προστιθέμενης αξίας, που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τους στόχους 
για την απασχόληση, την παιδεία και τη 
μείωση της φτώχειας, της  στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. Δεν επιτρέπεται η 
χρηματοδότηση έργων που έρχονται σε 
σύγκρουση με τους στόχους ΕΕ 2020 ή 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή στο 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει (11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
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στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης. Η χρήση του
ΕΤΣΕ για την τόνωση των επενδύσεων 
στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές 
υποδομές μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της συνοχής στην Ευρώπη, η 
οποία έχει μειωθεί σημαντικά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στους στόχους του ΕΤΣΕ (άρθρο 5 παράγραφος 2) περιλαμβάνεται η στήριξη των επενδύσεων 
στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές υποδομές. Αυτό αποτελεί καλή ευκαιρία για την ενίσχυση 
της συνοχής στην Ευρώπη.

Τροπολογία 89
Patrick Le Hyaric

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 
κοινωνικής και οικονομικής 
προστιθέμενης αξίας, ιδίως τη δημιουργία 
νέων δημόσιων υπηρεσιών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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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 πρέπει να στηρίξει
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής και κοινωνικής
προστιθέμενης αξίας που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης και διασφαλίζουν απασχόληση 
υψηλής ποιότητας και επαρκή επίπεδα 
κοινωνικής προστασίας, πράγμα που θα 
επιτευχθεί με τη στήριξη των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων με καινοτόμα έργα τα οποία 
δεν μπορούν πάντοτε να 
χρηματοδοτούνται με τη χρήση των 
πόρων που διατίθενται σήμερα.

Or. it

Τροπολογία 91
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις εδαφικές διαστάσεις των 
στρατηγικών επενδύσεων 
επικεντρώνοντας τη δράση του στην 
εξισορρόπηση του ύψους των επενδύσεων 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών·  
το ΕΤΣΕ, για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη 
συνοχή μεταξύ των εδαφών, θα πρέπει να 
προωθήσει τις επενδύσεις προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ιδίως στις περιαστικές 
περιοχές που διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στη συνάρθρωση και την ενδυνάμωση 
του δεσμού μεταξύ αστικών περιοχών και 
υπαίθρου·

Or. fr
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Τροπολογία 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στις πιο 
αδύναμες οικονομικά περιοχές οι οποίες 
πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
καθώς και στις ΜΜΕ σε αυτές τις 
περιοχές, δεδομένης της περιορισμένης 
πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση, με 
στόχο να μειωθούν οι αποκλίσεις και να 
διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στους 
τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύτερες 
ανάγκες.

Or. es

Τροπολογία 93
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 
την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 
που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 
την Ένωση, αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και δεν 
προσελκύουν χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς και δάνεια από πιστωτικά 
ιδρύματα, ιδίως όσον αφορά τις 
επενδύσεις που ενέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βοηθήσει 
τις εν λόγω επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 
και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

Or. it

Τροπολογία 94
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 
την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 
που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 
και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 
την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 
που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 
και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ. Είναι 
σημαντικό να λάβει υπόψη το ΕΤΣΕ τις 
ιδιαίτερες επενδυτικές συνθήκες που 
επικρατούν σε χώρες με λιγότερο 
ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Or. pl

Τροπολογία 95
Thomas Mann
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 
την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 
που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 
και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

(12) Πολλές πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε 
ολόκληρη την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια 
για να προσελκύσουν χρηματοδότηση 
μέσω της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις 
επενδύσεις που ενέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βοηθήσει 
τις εν λόγω επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 
και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

Or. de

Τροπολογία 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 
την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 
που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, σε ολόκληρη την Ένωση, 
χρειάζονται βοήθεια για να προσελκύσουν 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ιδίως 
όσον αφορά τις επενδύσεις που ενέχουν 
υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει 
να βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις να 
ξεπεράσουν τις κεφαλαιακές ανεπάρκειες, 
επιτρέποντας στην ΕΤΕπ και στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) να 
παρέχουν άμεσες και έμμεσες εισφορές 
κεφαλαίων, καθώς και εγγυήσεων για 
υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση των 
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και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

δανείων, και άλλα προϊόντα που 
χορηγούνται για την επιδίωξη των στόχων 
του ΕΤΣΕ.

Or. fr

Τροπολογία 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη
την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 
που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ
θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 
και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

(12) Πολλές πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε 
ολόκληρη την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια 
για να προσελκύσουν χρηματοδότηση 
μέσω της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις 
επενδύσεις που ενέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
εν λόγω επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 
κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 
στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 
και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 
και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 
τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 
προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.

Or. it

Τροπολογία 98
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο (13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 
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πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 
συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 
σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.

πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν σύντομα να έχουν θετική 
επίπτωση στις επιχειρήσεις και την 
οικονομία. Το έργο του ΕΤΣΕ σχετικά με 
την παροχή χρηματοδότησης σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μικρής 
και μεσαίας κεφαλαιοποίησης πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.

Or. it

Τροπολογία 99
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 
συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 
σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 
συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά την 
αυξημένη ευθύνη της ΕΤΕπ και την 
ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών μελών, 
η Επιτροπή Διαχείρισης της τράπεζας θα 
πρέπει να διευρυνθεί. Το έργο του ΕΤΣΕ 
σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.
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Or. pl

Τροπολογία 100
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 
συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 
σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 
συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 
σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και εταιρείες μικρής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.

Or. de

Τροπολογία 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 
συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 
σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε 

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 
πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 
επωφεληθεί από την πείρα της και τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 
επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 
αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 
συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 
σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης σε



AM\1052802EL.doc 55/126 PE551.778v01-00

EL

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
εταιρείες μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και εταιρείες μικρής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 
επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 
τις δραστηριότητες.

Or. it

Τροπολογία 102
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας.
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας,
που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 
πραγματική οικονομία. Ειδικότερα, το 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που 
προωθούν τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, την μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών 
τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των 
εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά,
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
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αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 103
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που δημιουργούν 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. en
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Τροπολογία 104
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας.
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας.
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης, την μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών 
τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των 
εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. pl

Τροπολογία 105
Maria João Rodrigues
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προάγουν την 
καινοτομία, τις ικανότητες, την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 
ποιοτικής απασχόλησης, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά,
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 106
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας. Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων
απασχόλησης, την μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την 
ανταγωνιστικότητα και κοινωνική ένταξη. 
Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ 
φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών 
τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των 
εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 107
Ivo Vajgl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε (14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
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έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των 
νέων και τη μακρόπνοη απασχόληση, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

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 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
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δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

δημιουργία ποιοτικών θέσεων
απασχόλησης, την μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
κοινωνική ένταξη. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

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 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης, την μακροπρόθεσμη και 
βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
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προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 
ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 
τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 110
Patrick Le Hyaric

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 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας.
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης με δικαιώματα, νέου 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της 
απασχόλησης και της κατάρτισης, την
εκπαίδευση, την καινοτομία και την 
έρευνα, τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και τα οποία στοχεύουν στην 
εκρίζωση των ανισοτήτων, της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού που 
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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.

πλήττουν πολλές ευρωπαϊκές περιοχές.  
Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ 
φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών 
τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των 
εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 
ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 
καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Σε καμιά περίπτωση η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ δεν θα 
κατευθύνεται προς επενδύσεις που έχουν 
ήδη προβλεφθεί από τον ιδιωτικό τομέα.  
Η απαίτηση για εναρμόνιση με τις αρχές 
για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να 
συμβάλει σε αυτή την αποτελεσματική και 
στρατηγική χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 

(14) Το ΕΤΣΕ πρέπει να στοχεύει σε έργα 
υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας.
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας, την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισμούς, την 
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να στηρίζει ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών 
τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των 
εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 
εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 
προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το 
ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει 
την ιδιωτική χρηματοδότηση από την 
αγορά, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να 
δράσει ως καταλύτης για την ιδιωτική 
χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική 
και στρατηγική χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση 
με τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις 
θα πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 
αποτελεσματική και στρατηγική χρήση.

ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική 
ένταξη. 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.

Or. it

Τροπολογία 112
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην 
απασχόληση θα πρέπει να 
παρακολουθείται συστηματικά και να 
ενθαρρυνθεί περαιτέρω, προκειμένου 
ιδίως να υπάρξουν μακρόπνοα κοινωνικά 
οφέλη στη μορφή βιώσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό θα 
εξασφαλιστεί επίσης η δίκαιη κατανομή 
της απόδοσης των επενδύσεων μεταξύ 
των επενδυτών και των εργαζομένων. Για 
τούτο, η Επιτροπή περιλαμβάνει στην 
κοινή έκθεση για την απασχόληση που 
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συνοδεύει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης λεπτομερή αξιολόγηση 
του άμεσου αντικτύπου που θα έχουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΣΕ, καθώς και ανάλυση των 
δευτερογενών συνεπειών των επενδύσεων 
αυτών για την απασχόληση στην 
Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην 
απασχόληση, την παιδεία και τη φτώχεια 
θα πρέπει να παρακολουθείται 
συστηματικά και να ενθαρρυνθεί 
περαιτέρω, προκειμένου ιδίως να 
υπάρξουν μακρόπνοα κοινωνικά οφέλη 
στη μορφή βιώσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό θα 
εξασφαλιστεί επίσης η δίκαιη κατανομή 
της απόδοσης των επενδύσεων μεταξύ 
των επενδυτών και των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 114
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ στην 
απασχόληση, την παιδεία και τη φτώχεια 
θα πρέπει να παρακολουθείται 
συστηματικά και να ενθαρρυνθεί 
περαιτέρω, προκειμένου ιδίως να 
υπάρξουν μακρόπνοα κοινωνικά οφέλη 
στη μορφή βιώσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό θα 
εξασφαλιστεί επίσης η δίκαιη κατανομή 
της απόδοσης των επενδύσεων μεταξύ 
των επενδυτών και των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 115
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Κατά την επιλογή των επενδυτικών 
έργων, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
επιβεβαιώνει ότι οι θέσεις εργασίας που 
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο 
ή που θα δημιουργηθούν από αυτό, 
προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοπρεπούς 
διαβίωσης.

Or. de

Τροπολογία 116
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ για την 
απασχόληση θα πρέπει να 
παρακολουθείται συστηματικά και να 
ενθαρρυνθεί περαιτέρω, ιδίως με σκοπό 
την επίτευξη παρατεταμένων κοινωνικών 
οφελών με τη μορφή βιώσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης με αποτέλεσμα 
τόσο οι επενδυτές όσο και εργαζόμενοι να 
αντλούν οφέλη από το ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 117
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ για την 
απασχόληση θα πρέπει να 
παρακολουθείται συστηματικά, ιδίως με 
σκοπό τον προσδιορισμό απτών 
κοινωνικών οφελών με τη μορφή 
βιώσιμης απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 118
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει επίσης να 
εστιάζει σε κοινωνικές επενδύσεις, ιδίως 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές, ως κινητήριες 
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δυνάμεις για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας, την κοινωνική ένταξη και την 
ισότητα των φύλων. Χωρίς ισχυρότερες 
κοινωνικές επενδύσεις, η βιομηχανική και 
οικονομική ανάπτυξη θα ανακοπεί και θα 
βλαφθεί η μελλοντική ευημερία και 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 119
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, παρέχοντας τη μεγαλύτερη 
στήριξη στις χώρες της ευρωζώνης που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση.

Or. it

Τροπολογία 120
Csaba Sógor

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 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό προς άλλα υφιστάμενα 
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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.

χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ αλλά 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.

Or. en

Τροπολογία 121
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση, στις περιοχές σε 
κατάσταση βιομηχανικής απερήμωσης 
και στα εδάφη που παρουσιάζουν τους 
λιγότερο ευνοϊκούς κοινωνικούς δείκτες.
Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές με 
λογικούς όρους.

Or. fr
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Τροπολογία 122
Enrique Calvet Chambon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση και να εντείνει 
τις προσπάθειές του στις ευρωπαϊκές 
περιοχές που πλήττονται από μεγάλη 
ανεργία. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη χρηματοδότηση από άλλες 
πηγές με λογικούς όρους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να συγκαταλέγεται στους 
πρωταρχικούς στόχους του ΕΤΣΕ, το ΕΤΣΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τη χρηματοδότηση 
έργων την κατάσταση στις ευρωπαϊκές περιοχές που πλήττονται από μεγάλη ανεργία. Η 
βελτίωση στους δείκτες απασχόλησης των κρατών μελών θα είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στην 
οικονομία της ΕΕ.

Τροπολογία 123
Brando Benifei

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 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
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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.

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, ειδικά σε εκείνες τις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι, με την 
ανάληψη υψηλότερων επενδυτικών 
κινδύνων, μπορεί να προσφέρουν 
υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις στους 
επενδυτές μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα 
τις θετικές κοινωνικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις στις εν λόγω χώρες. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν 
δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

Or. en

Τροπολογία 124
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, ιδιαίτερα 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. Θα πρέπει 
ιδιαίτερα να επιδιώξει να διευκολύνει τη 
χρηματοδότηση οικονομικά βιώσιμων 
έργων με ισχυρό δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας ή άλλα 
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κοινωνικοοικονομικά οφέλη, προκειμένου 
να τα καταστήσει ελκυστικότερα για τους 
εμπορικούς επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 125
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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
στα οποία η προσέλκυση ιδιωτικής 
χρηματοδότησης είναι πιο δύσκολη σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ως μέρος της 
εξασφάλισης προσθετικότητας. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα σε 
ολόκληρη την Ένωση, ιδιαίτερα στις 
χώρες με υψηλά επίπεδα ανεργίας ή 
φτώχειας. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη χρηματοδότηση από άλλες
πηγές με λογικούς όρους.

Or. en

Τροπολογία 126
Thomas Mann

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 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα
που προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης, καθώς και έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 127
Zdzisław Krasnodębski

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, τα οποία έχουν απόδοση 
μακροπρόθεσμα και είναι απαραίτητα σε 
σχέση με η συνεκτική κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα σε 
ολόκληρη την Ένωση, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις χώρες που πλήττονται
περισσότερο από την ανεργία και στις 
οποίες το επίπεδο κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης είναι χαμηλότερο 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

Or. pl
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Τροπολογία 128
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, ιδιαίτερα 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.

Or. en

Τροπολογία 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την
χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές με λογικούς όρους.

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 
σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 
και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 
Ένωση, ειδικότερα 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 ευνοϊκούς όρους.
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Or. it

Τροπολογία 130
Mara Bizzotto

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 πρέπει να στοχεύει σε 
επενδύσεις που είναι απτές και οικονομικά 
και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες ενδέχεται 
να συνεπάγονται έναν βαθμό κατάλληλου 
κινδύνου, και παράλληλα να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

Or. it

Τροπολογία 131
Csaba Sógor

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 μετά τη 
στήριξη από το ΕΤΣΕ και οι οποίες 
ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 
κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 132
Terry Reintke, Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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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 
κοινωνικά, οικονομικά και τεχνικά 
βιώσιμες και να δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία, 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 στήριξη από το ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 133
Thomas Mann

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 
βιώσιμες από οικονομική σκοπιά, από 
πλευράς πολιτικής για την απασχόληση, 
και από τεχνική άποψη, οι οποίες 
ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 
κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

Or. de

Τροπολογία 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
επενδύσεις που αναμένεται να είναι 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 
ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 
κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
επενδύσεις που αναμένεται να είναι 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες και 
συνεπείς προς τις προτεραιότητες της 
κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, ειδικά τη 
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και 
της φτώχειας, οι οποίες ενδέχεται να 
συνεπάγονται έναν βαθμό κατάλληλου 
κινδύνου, και παράλληλα να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
επενδύσεις που αναμένεται να είναι 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 
ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 
κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
επενδύσεις που αναμένεται να είναι 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες και 
παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Το επίπεδο 
κινδύνου που ενέχουν αυτές οι επενδύσεις 
θα πρέπει να είναι ενδεδειγμένο για την 
επίτευξη των στόχων του ταμείου, ιδίως 
όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από 
το ΕΤΣΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πέρα από τη βιωσιμότητά τους, οι επενδύσεις θα πρέπει να παρέχουν σημαντικές δυνατότητες 
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για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο χαρακτηρισμός του επιπέδου κινδύνου που ενέχουν οι 
επενδύσεις ως «κατάλληλου» είναι εξαιρετικά ασαφής· κρίνεται σκοπιμότερο να συνδεθεί με 
τους στόχους που πρέπει να επιτύχει το ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Τροπολογία 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

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, κοινωνικά, περιβαλλοντικά
και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες ενδέχεται
σε ορισμένες περιπτώσεις να 
συνεπάγονται έναν υψηλό βαθμό κινδύνου, 
και παράλληλα να ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από 
το ΕΤΣΕ.

Or. it

Τροπολογία 137
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις καταστάσεις στην 
αγορά εργασίας όλων των κρατών μελών 
και περιφερειών της ΕΕ, και να 
περιλαμβάνει κατά την αξιολόγηση των 
έργων δυνητικά αποτελέσματα τόνωσης 
της απασχόλησης που μπορεί να 
επιτευχθούν. 

Or. en
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Τροπολογία 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ 
θα καθορίσει την επενδυτική πολιτική 
των έργων που μπορούν να στηριχθούν 
και το προφίλ κινδύνου. Δεδομένου ότι η 
επιλογή των έργων θα εξαρτάται από 
αυτή την πολιτική, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει 
στην κατάρτιση κριτηρίων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο έχει μια βασική αρμοδιότητα εντός του ΕΤΣΕ, η οποία συνίσταται 
στον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής και, κατά συνέπεια, στα κριτήρια για την επιλογή 
έργων. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση αυτών 
των κριτηρίων.

Τροπολογία 139
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η κατευθυντήρια αρχή για τον 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
αποτελέσματα και όχι μόνον σε μια 
προσέγγιση με έμφαση στις εισροές· η 
επιτυχία του ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
βασίζεται στην αξιολόγηση της 
πραγματικής ανάπτυξης της οικονομίας, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
στην τόνωση των οικονομιών των 
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κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από 
τους επενδυτές αντί να υποκαθιστά 
επενδύσεις που θα είχαν πραγματοποιηθεί 
αλλού (παραγκωνισμός) ή να 
επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα κερδοφόρες 
επενδύσεις που θα πραγματοποιούνταν 
ούτως ή άλλως (φαινόμενο μη 
αποδοτικής δαπάνης)· Οι κοινωνικές 
επενδύσεις θα πρέπει να προωθηθούν, 
καθώς όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις, αλλά επίσης προάγουν θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 
υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας.

Or. es

Τροπολογία 141
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
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έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Τουλάχιστον ένα 
από τα μέλη της επιτροπής πρέπει να 
είναι ειδικός στην κοινωνική πολιτική και 
την πολιτική για την αγορά εργασίας και 
ως εκ τούτου είναι υπεύθυνο για την 
αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου 
των υποβαλλόμενων έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 142
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων και στην 
μακροοικονομία. Η Επιτροπή Επενδύσεων 
θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα διοικητικό 
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θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

συμβούλιο του ΕΤΣΕ, το οποίο θα πρέπει 
να εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων 
του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί από την 
πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει τη χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ 
για να μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 
μεμονωμένα έργα στους τομείς των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και μικρών 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 143
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το 
οποίο θα πρέπει να εποπτεύει την 
εκπλήρωση των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να 
επωφεληθεί από την πείρα του ΕΤΕ, το 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει τη 
χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ για να μπορεί 
το ΕΤΕ να αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα 
στους τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
εμπειρογνώμονες που διαθέτουν γνώσεις 
και πείρα στους τομείς των επενδυτικών 
έργων και που γνωρίζουν επίσης τις 
συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν 
στα κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που 
πλήττονται από την κρίση. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία θα 
πρέπει να εποπτεύουν την εκπλήρωση των 
στόχων του ΕΤΣΕ. Το έργο της Επιτροπής 
Επενδύσεων θα πρέπει να 
παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Για να επωφεληθεί από την 
πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει τη χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ 
για να μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 
μεμονωμένα έργα στους τομείς των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και μικρών 
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επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. pl

Τροπολογία 144
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων αλλά και πείρα 
στα κοινωνικά θέματα.  Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 145
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση (17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 



PE551.778v01-00 84/126 AM\1052802EL.doc

EL

της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Αυτά τα δύο 
όργανα θα πρέπει επίσης, στα αντίστοιχα 
επίπεδά τους, να υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη επενδυτικών πλατφορμών. Για 
να επωφεληθεί από την πείρα του ΕΤΕ, το 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει τη 
χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ για να μπορεί 
το ΕΤΕ να αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα 
στους τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 146
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 

(17) Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τη 
χρήση της στήριξης του ΕΤΣΕ θα πρέπει 
να λαμβάνονται από Επιτροπή 
Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα 
πρέπει να απαρτίζεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες που διαθέτουν γνώσεις 
και πείρα στους τομείς των επενδυτικών 
έργων καθώς και αποδεδειγμένη πείρα σε 
έναν από τους πέντε πρωταρχικούς 
στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020. Η 
Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να
οργανώσει εταιρική σχέση με τις 
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των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και τους σχετικούς 
φορείς που αντιπροσωπεύουν την 
κοινωνία των πολιτών. Ο σκοπός μιας 
τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
και η ιδιοκτησία των σχεδιαζόμενων 
επιχειρήσεων από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα 
πρέπει να λογοδοτεί σε ένα διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΤΣΕ, το οποίο θα πρέπει 
να εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων 
του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί από την 
πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει τη χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ 
για να μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 
μεμονωμένα έργα στους τομείς των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και μικρών 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 147
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Στην επιτροπή 
επενδύσεων θα πρέπει να υπάρχουν 
επίσης εκπρόσωποι των κοινωνικών 
εταίρων και της μεσαίας τάξης. Η 
Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να 
λογοδοτεί σε ένα διοικητικό συμβούλιο 
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πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

του ΕΤΣΕI, το οποίο θα πρέπει να 
εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων του 
ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί από την πείρα 
του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει 
τη χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ για να 
μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 
μεμονωμένα έργα στους τομείς των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και μικρών 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που
μπορούν να εντοπίσουν τα έργα που 
παρέχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες 
για την επίλυση των σημαντικότερων 
κοινωνικών και οικονομικών 
προβλημάτων της Ευρώπης και
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες που απαρτίζουν την Επιτροπή Επενδύσεων δεν θα πρέπει απλώς να είναι 
ειδικοί στους τομείς που καλύπτουν τα έργα, αλλά και να έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν τα 
έργα που παρέχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την επίλυση των υφιστάμενων κοινωνικών 
και οικονομικών προβλημάτων.

Τροπολογία 149
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων καθώς και από 
εκπροσώπους δημόσιων φορέων και 
κοινωνικών εταίρων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 150
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται
με διαφανή τρόπο από Επιτροπή 
Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επενδύσεων 
πρέπει να απαρτίζεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες που έχουν επιλεχθεί με 
τον δέοντα τρόπο σύμφωνα με την αρχή 
της λογοδοσίας και διαθέτουν γνώσεις και 
πείρα στους τομείς των επενδυτικών έργων
Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να 
λογοδοτεί σε ένα διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΤΣΕI, το οποίο θα πρέπει να 
εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων του 
ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί από την πείρα 
του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει 
τη χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ για να 
μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 
μεμονωμένα έργα στους τομείς των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και μικρών επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης.

Or. it

Τροπολογία 151
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
Επενδύσεων θα πρέπει να εγκρίνονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό 
να βελτιωθεί η δημοκρατική 
διακυβέρνηση και η λογοδοσία της 
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Επιτροπής Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 152
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Για την εκπλήρωση της αποστολής 
της νέας Επιτροπής θα πρέπει να ορίζεται 
στην Επιτροπή Επενδύσεων τουλάχιστον 
ένας εμπειρογνώμονας με ειδικότητα σε 
κοινωνικές πολιτικές.  Τούτο αναμένεται 
ότι θα οδηγήσει στην επιλογή έργων που 
είναι συνεπή προς τις προτεραιότητες της 
κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων  της μείωσης της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 153
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 
επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 
χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με
16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 
βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 
θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 
με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 
κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 
όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 
επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 
χορηγήσει εγγύηση ελάχιστου ποσού 
16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 
βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 
θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 
με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 
κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 
όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 
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δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 
συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 
θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 
60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 
την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 
60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 
ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 
συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 
επενδύσεις στην Ένωση κατά την περίοδο 
από 2015 έως 2017. Οι εγγυήσεις που 
συνδέονται με έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 
είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 
πράξεων.

δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 
συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 
θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 
60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 
την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 
60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 
ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 
συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 
επενδύσεις στην Ένωση κατά την περίοδο 
από 2015 έως 2017. Οι εγγυήσεις που 
συνδέονται με έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 
είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 
πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 
επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 
χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 
16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 
βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 
θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 
με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 
κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 
όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 
δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 
συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 
θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 
60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 
την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 
60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 
ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 
συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 
επενδύσεις στην Ένωση κατά την περίοδο 
από 2015 έως 2017. Οι εγγυήσεις που 

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 
επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 
χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 
16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 
βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 
θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 
με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 
κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 
όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 
δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 
συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 
θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 
60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 
την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 
60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 
ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 
συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 
επενδύσεις στην Ένωση κατά την περίοδο 
από 2015 έως 2017, αποδεικνύοντας έτσι 



AM\1052802EL.doc 91/126 PE551.778v01-00

EL

συνδέονται με έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 
είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 
πράξεων.

τον επείγοντα χαρακτήρα του ταμείου και 
την ανάγκη να έχει άμεσο αντίκτυπο στα 
προσεχή τρία χρόνια. Οι εγγυήσεις που 
συνδέονται με έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 
είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 
πράξεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Από τις δύο γενικές προσεγγίσεις που θα μπορούσε να ακολουθήσει το ΕΤΣΕ, είναι αναγκαίο να 
στηριχθεί η προσέγγιση που υποστηρίζει ότι αποτελεί μέσο έκτακτης ανάγκης που θα έχει ισχυρό 
αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα για την καταπολέμηση της ανεργίας, αντί για την προώθηση της 
εκσυγχρονιστικής αλλαγής των δομών στην Ευρώπη.

Τροπολογία 155
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 
επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 
χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 
16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 
βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 
θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 
με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 
κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 
όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 
δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 
συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 
θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 
60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 
την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 
60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 
ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 
συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 
επενδύσεις στην Ένωση κατά την 
περίοδο από 2015 έως 2017. Οι εγγυήσεις 

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 
επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 
χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 
16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 
βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 
θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 
με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 
κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 
όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 
δεσμεύσεων. Οι εγγυήσεις που συνδέονται 
με έργα που έχουν ολοκληρωθεί χωρίς 
κατάπτωση εγγύησης είναι διαθέσιμες για 
την στήριξη νέων πράξεων.
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που συνδέονται με έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 
είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 156
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 
του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 
της Ένωσης με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των υφιστάμενων 
χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ.

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών 
τραπεζών και δημόσιων φορέων που 
ανήκουν ή ελέγχονται από κράτη μέλη, 
οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα και 
οντοτήτων εκτός της Ένωσης με την 
επιφύλαξη της συναίνεσης των 
υφιστάμενων χρηματοδοτών. Οι τρίτοι 
μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στο 
ΕΤΣΕ και συμμετέχουν στη δομή 
διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ.

Or. fr

Τροπολογία 157
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
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ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 
του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 
της Ένωσης με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των υφιστάμενων 
χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ.

ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη και τα 
περιφερειακά θεσμικά όργανα, οντοτήτων
του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 
της Ένωσης με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των υφιστάμενων 
χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ.

Or. fr

Τροπολογία 158
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 
του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 
της Ένωσης με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των υφιστάμενων 
χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ.

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη. Οι τρίτοι 
μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στο 
ΕΤΣΕ και συμμετέχουν στη δομή 
διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ.

Or. en
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Τροπολογία 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 
του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 
της Ένωσης με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των υφιστάμενων 
χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ.

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή σε τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 
του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 
της Ένωσης με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των υφιστάμενων 
χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ, υπό τον όρο ότι διαφυλάσσονται 
τα συνολικά συμφέροντα της Ευρώπης 
κατά τη λήψη αποφάσεων και κατά τον 
καθορισμό πολιτικών και στρατηγικών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα συμφέροντα της Ευρώπης θα πρέπει να διαφυλάσσονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 160
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή σε τρίτα μέρη, 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 
συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 
ανοικτή στα κράτη μέλη, σε εθνικές 
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συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 
ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 
του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 
της Ένωσης με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των υφιστάμενων 
χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ.

αναπτυξιακές τράπεζες ή δημόσιους 
φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη. Αυτοί οι τρίτοι μπορούν να 
συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και να
συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 
ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 161
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Οικονομικές συνεισφορές στο 
ΕΤΣΕ από τα κράτη μέλη, καθώς και 
ενδεχόμενη συμμετοχή σε πλατφόρμες 
επενδύσεων, δεν θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από την Επιτροπή κατά τον 
καθορισμό της δημοσιονομικής 
προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του 
προληπτικού ή του διορθωτικού σκέλους
του Συμφώνου. Σε περίπτωση υπέρβασης 
της τιμής αναφοράς του ελλείμματος, η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να κινεί 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
(ΔΥΕ). Ομοίως, καμία διαδικασία δεν θα 
πρέπει να κινηθεί εάν υπάρχει εκτίμηση 
ότι θα υπάρξει υπέρβαση της τιμής 
αναφοράς του χρέους, σε περίπτωση που 
αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο 
στις εισφορές στο ΕΤΣΕ.

Or. en
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Τροπολογία 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 
προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών στους 
επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
ΕΤΣΕ.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 163
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 
προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών στους 
επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
ΕΤΣΕ.

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
περιλαμβανομένων των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις και των ανώτατων 
ορίων χρηματοδότησης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να κάνουν χρήση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 
προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών στους 
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επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 164
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 
προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών στους 
επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
ΕΤΣΕ.

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγγύηση της ΕΕ, αφού προηγηθούν 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις δημόσιες αρχές σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 165
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν, κατά περίπτωση,
να κάνουν χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
ώστε να συμμετάσχουν στη 
χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων για τα 
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εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 
προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών στους 
επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
ΕΤΣΕ.

οποία υπάρχει εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία 
της προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών στους 
επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη 
συγχρηματοδότηση έργων που είναι 
επιλέξιμα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 166
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 
ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 
ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 
ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 
έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 
λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 
συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 
βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 
σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 
θέμα που θα επαληθεύεται από την 
Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 
δημόσιας στήριξης (απουσία 
υπεραντιστάθμισης). Η Επιτροπή 
ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει 
περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη 

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 
ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 
ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 
ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 
έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 
λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 
συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 
βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 
σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 
θέμα που θα επαληθεύεται από την 
Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 
δημόσιας στήριξης (απουσία 
υπεραντιστάθμισης), περιλαμβανομένων 
των περιπτώσεων όπου τα στηριζόμενα 
από το ΕΤΣΕ έργα θα λαμβάνουν επίσης 
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δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
δημοσίων πόρων.

χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Η 
Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι θα 
παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά 
με τη δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
δημοσίων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 167
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 
ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 
ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 
ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 
έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 
λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 
συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 
βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 
σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 
θέμα που θα επαληθεύεται από την 
Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 
δημόσιας στήριξης (απουσία 
υπεραντιστάθμισης). Η Επιτροπή 
ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει 
περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη 
δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 
ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 
ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 
ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 
έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 
λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 
συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 
βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 
σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 
θέμα που θα επαληθεύεται από την 
Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 
δημόσιας στήριξης (απουσία 
υπεραντιστάθμισης). Οι αλλαγές αυτές θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές 
όσον αφορά τις δυνατότητες του 
προϋπολογισμού των κρατών μελών κατά 
την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων. 
Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι θα 
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δημοσίων πόρων. παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά 
με τη δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
δημοσίων πόρων.

Or. pl

Τροπολογία 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ
θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 
ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 
ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 
ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 
έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 
λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 
συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 
βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 
σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 
θέμα που θα επαληθεύεται από την 
Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 
δημόσιας στήριξης (απουσία 
υπεραντιστάθμισης). Η Επιτροπή 
ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει 
περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη 
δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
δημοσίων πόρων.

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 
πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 
ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 
ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 
ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 
έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 
λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 
συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 
βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 
σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 
θέμα που θα επαληθεύεται από την 
Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 
δημόσιας στήριξης (απουσία 
υπεραντιστάθμισης). Η Επιτροπή 
ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει 
περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη 
δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
δημοσίων πόρων.

Or. it
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Τροπολογία 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Λόγω της ανάγκης για επείγουσα 
δράση εντός της Ένωσης, η ΕΤΕπ και το 
ΕΤΕ ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτήσει 
πρόσθετα σχέδια, εκτός από τα συνήθη, 
κατά τη διάρκεια του 2015, πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος 
των μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν για τα εν λόγω συμπληρωματικά 
έργα να συμπεριληφθούν στην κάλυψη της 
εγγύησης της ΕΕ εφόσον πληρούν τα 
ουσιαστικά κριτήρια που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

(23) Λόγω της ανάγκης για επείγουσα 
δράση εντός της Ένωσης, η ΕΤΕπ και το 
ΕΤΕ ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτήσει 
πρόσθετα σχέδια, εκτός από τα συνήθη, 
κατά τη διάρκεια του 2015, πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος 
των μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, πρέπει να είναι 
δυνατόν για τα εν λόγω συμπληρωματικά 
έργα να συμπεριληφθούν στην κάλυψη της 
εγγύησης της ΕΕ εφόσον πληρούν τα 
ουσιαστικά κριτήρια που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. it

Τροπολογία 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 
που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει 
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 
μέτρων ελέγχου και μέτρων που 
λαμβάνονται για την πρόληψη της 
φοροδιαφυγής, καθώς και με τους 
συναφείς κανόνες και τις διαδικασίες που 
αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

(24) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 
που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, οι 
οποίοι πρέπει να είναι διαφανείς και εν 
γένει εγκεκριμένοι, συμπεριλαμβανομένων 
κατάλληλων και αξιόπιστων μέτρων 
ελέγχου και μέτρων που λαμβάνονται για 
την πρόληψη της φοροδιαφυγής, καθώς 
και με τους συναφείς κανόνες και τις 
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Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
συμπεριλαμβανομένης της τριμερούς 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ αι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων.

διαδικασίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF) και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
συμπεριλαμβανομένης της τριμερούς 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ αι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων.

Or. it

Τροπολογία 171
Csaba Sógor

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 
συμβάλουν στη λογοδοσία και την 
ανάλυση της βιωσιμότητας.

(25) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί 
τακτικά τις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό 
την εκτίμηση της συνάφειας, των 
αποτελεσμάτων τους και των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεών τους και για 
τον εντοπισμό πτυχών που θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στη βελτίωση μελλοντικών 
δραστηριοτήτων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα 
πρέπει να συμβάλουν στη λογοδοσία και 
την ανάλυση της βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 172
Jérôme Lavrilleux

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 

(25) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί 
τακτικά τις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό 
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την εκτίμηση της συνάφειας, των 
αποτελεσμάτων τους και των επιπτώσεών 
τους και για τον εντοπισμό πτυχών που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση 
μελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι 
αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 
συμβάλουν στη λογοδοσία και την 
ανάλυση της βιωσιμότητας.

την εκτίμηση της συνάφειας, των 
αποτελεσμάτων τους και των επιπτώσεών 
τους και για τον εντοπισμό πτυχών που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση 
μελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι 
αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 
συμβάλουν στη λογοδοσία και την 
ανάλυση της βιωσιμότητας. Θα πρέπει να 
διαβιβάζονται υπό μορφή έκθεσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτά 
διαστήματα για γνωμοδότηση.

Or. fr

Τροπολογία 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

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 
συμβάλουν στη λογοδοσία και την 
ανάλυση της βιωσιμότητας.

(25) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί 
τακτικά τις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό 
την εκτίμηση της συνάφειας, των 
αποτελεσμάτων τους και των επιπτώσεών 
τους, ιδίως όσον αφορά τον κοινωνικό και
οικονομικό αντίκτυπό τους και δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, και για τον εντοπισμό πτυχών 
που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 
βελτίωση μελλοντικών δραστηριοτήτων.
Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 
συμβάλουν στη λογοδοσία και την 
ανάλυση της βιωσιμότητας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες που στηρίζει το ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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Τροπολογία 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 
συμβάλουν στη λογοδοσία και την 
ανάλυση της βιωσιμότητας.

(25) Η ΕΤΕπ πρέπει να αξιολογεί, σε 
προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα, 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 
πρέπει απαραίτητα να δημοσιεύονται και 
να συμβάλουν στη λογοδοσία και την 
ανάλυση της βιωσιμότητας.

Or. it

Τροπολογία 175
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
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για επενδύσεις εντός της Ένωσης. για επενδύσεις εντός της Ένωσης. Για να 
αυξηθεί η προσβασιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα των συμβουλών του, 
το ΕΚΕΣ θα πρέπει να δημιουργήσει 
παραρτήματα στα κράτη μέλη. Οι 
συμβουλές του ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν μεθόδους για την 
ανάπτυξη της τοπικής 
χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Or. pl

Τροπολογία 176
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για 
τις ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική 
βοήθεια για επενδύσεις εντός της 
Ένωσης.

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 177
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
για επενδύσεις εντός της Ένωσης.

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών, των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, των ειδικών στον 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής για την απασχόληση, καθώς 
και των εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών.  Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ενιαίο σημείο εισόδου για τις ερωτήσεις 
σχετικά με την τεχνική βοήθεια για 
επενδύσεις εντός της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 178
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
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τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
για επενδύσεις εντός της Ένωσης.

τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
για επενδύσεις εντός της Ένωσης. Ο ΕΚΕΣ 
θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη 
γεωγραφικών και θεματικών επενδυτικών 
πλατφορμών, μέσω των οποίων θα 
έρχονται σε επαφή συνεπενδυτές, 
δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, 
ιδρύματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
έρευνας, και άλλοι συναφείς παράγοντες 
σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό να 
προωθηθούν η καινοτομία, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και η δημιουργία ποιοτικής 
απασχόλησης σε βασικούς τομείς οι 
οποίοι χρειάζονται περισσότερες 
επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 179
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, καθώς και της 
μεσαίας τάξης.  Θα πρέπει να θεσπιστεί 
ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τη μεσαία 
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για επενδύσεις εντός της Ένωσης. τάξη, καθώς και για τις ερωτήσεις σχετικά 
με την τεχνική βοήθεια για επενδύσεις 
εντός της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 180
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
για επενδύσεις εντός της Ένωσης.

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών, των κοινωνικών εταίρων και
των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 
Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο 
εισόδου για τις ερωτήσεις σχετικά με την 
τεχνική βοήθεια για επενδύσεις εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 

(26)  Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
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του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
για επενδύσεις εντός της Ένωσης.

του ΕΤΣΕ, πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
για επενδύσεις εντός της Ένωσης. Το 
σημείο αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από διαφάνεια και να είναι ανεξάρτητο.

Or. it

Τροπολογία 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Το ταμείο εγγυήσεων προορίζεται να 
παρέχει αποθεματικό ρευστότητας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι ζημιών 
από το ΕΤΣΕ κατά την επίτευξη των 
στόχων του. Η πείρα σχετικά με τη φύση 
των επενδύσεων που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από το ΕΤΣΕ δείχνει ότι 
θα ήταν αρκετή μια αναλογία 50% μεταξύ 
των πληρωμών από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και από τις συνολικές 
εγγυητικές υποχρεώσεις της Ένωσης.

(28) Το ταμείο εγγυήσεων προορίζεται να 
παρέχει αποθεματικό ρευστότητας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι ζημιών 
από το ΕΤΣΕ κατά την επίτευξη των 
στόχων του.

Or. it

Τροπολογία 183
Monika Vana, Terry Reintke
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 
διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτομία 2014-
2020, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 
προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 
που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 
Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 
αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 
χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 
αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 
επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 
αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 
δυνατό μέσω των υφιστάμενων 
προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 
της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 
χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 
συγκεκριμένους τομείς έρευνας, 
ανάπτυξης 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.

διαγράφεται

__________________
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2Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος -
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 104).
3Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 
20.12.2013, σ. 129).

Or. en

Τροπολογία 184
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 
διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτομία 2014-
2020, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 
προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

διαγράφεται
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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.

__________________
2Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος -
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 104).
3Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 
20.12.2013, σ. 129).
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Or. en

Τροπολογία 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 
διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτομία 2014-
2020, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 
προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 
που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 
Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 
αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 
χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 
αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 
επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 
αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 
δυνατό μέσω των υφιστάμενων 
προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 
της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 
χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 
συγκεκριμένους τομείς έρευνας, 
ανάπτυξης 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

διαγράφεται
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χρηματοδότησης, που προβλέπεται 
σήμερα για τα εν λόγω προγράμματα, 
προς όφελος του ΕΤΣΕ.

__________________
2Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος -
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 104).
3Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 
20.12.2013, σ. 129).

Or. it

Τροπολογία 186
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 
διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτομία 2014-
2020, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 
διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτομία 2014-
2020, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 
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προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 
προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 
που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ.
Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 
αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 
χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 
αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 
επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 
αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 
δυνατό μέσω των υφιστάμενων 
προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 
της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 
χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 
συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 
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.

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 
προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 
που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ.
Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 
αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 
χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 
αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες
επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 
αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 
δυνατό μέσω των υφιστάμενων 
προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 
της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 
χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 
συγκεκριμένους τομείς έρευνας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας, και υποδομών 
μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 
ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι πόροι 
είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 
ανακατευθυνθεί μέρος της 
χρηματοδότησης, που προβλέπεται σήμερα 
για τα εν λόγω προγράμματα, προς όφελος 
του ΕΤΣΕ χωρίς ωστόσο να διακυβευθούν 
οι αρχικοί στόχοι του.

__________________ __________________
2Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος -
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 104).

2Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος -
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 104).

3Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 

3Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 



PE551.778v01-00 116/126 AM\1052802EL.doc

EL

αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 
σ. 129).

αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 
σ. 129).

Or. fr

Τροπολογία 187
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 
χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 
γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 
των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 
δομημένη βάση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 
βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 
χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 
γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 
των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, βάσει προτάσεων των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 
δομημένη βάση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 
βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 188
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 
χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 
γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 
των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 
δομημένη βάση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 
βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 
χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 
γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση
των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 
δομημένη βάση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 
αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες επί 
των οποίων θα βασίζουν τις επενδυτικές 
τους αποφάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 189
Thomas Mann

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 

(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 
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των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 
δομημένη βάση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 
βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 
δομημένη βάση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 
βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 
Στο πλαίσιο του διαύλου δίνεται έμφαση 
στην τήρηση του σημαντικού εμπορικού 
απορρήτου.

Or. de

Τροπολογία 190
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που 
δεν χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 
γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 
των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 

(31) Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 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.
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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.

Or. en

Τροπολογία 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 
χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 
γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 
των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, θα πρέπει να προωθήσουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση, που ενδείκνυνται για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ο εν 
λόγω «δίαυλος έργων», θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια έργων σε τακτική και 
δομημένη βάση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες επί των οποίων θα 
βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

(31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δυνητικά βιώσιμων έργων που δεν 
χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης 
βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Συχνά, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 
γνωρίζουν τα έργα ή δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση 
των επενδυτικών κινδύνων. Η Επιτροπή 
και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη των κρατών 
μελών, τα οποία θα πρέπει να παρέχουν 
κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με έργα 
που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
λάβουν στήριξη, 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» 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.

Or. it
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Τροπολογία 192
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει
εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη 
δημιουργία και προώθηση δεξαμενών 
έργων για έργα εθνικής σημασίας. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 
παρέχουν συνδέσμους προς τις 
συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων.

(32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει 
εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη 
δημιουργία και προώθηση δεξαμενών 
έργων για έργα εθνικής σημασίας, 
περιλαμβανομένης της δημιουργίας 
ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 
παρέχουν συνδέσμους προς τις 
συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων.

Or. en

Τροπολογία 193
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει 
εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη 
δημιουργία και προώθηση δεξαμενών 
έργων για έργα εθνικής σημασίας. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 
παρέχουν συνδέσμους προς τις 
συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων.

(32) Τα κράτη μέλη και οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές θα 
πρέπει να εργαστούν για τη δημιουργία 
και προώθηση δεξαμενών έργων για έργα
ευρωπαϊκής σημασίας. Οι πληροφορίες 
που συγκεντρώθηκαν από την Επιτροπή 
και την ΕΤΕπ πρέπει να παρέχουν 
συνδέσμους προς τις συνοδευτικές 
δεξαμενές έργων.

Or. en
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Τροπολογία 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αρχίσει 
εργασίες σε εθνικό επίπεδο για τη 
δημιουργία και προώθηση δεξαμενών 
έργων για έργα εθνικής σημασίας. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από 
την Επιτροπή και την ΕΤΕπ πρέπει να 
παρέχουν συνδέσμους προς τις 
συνοδευτικές εθνικές δεξαμενές έργων.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. it

Τροπολογία 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Μολονότι τα έργα που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του διαύλου 
έργων μπορεί να χρησιμοποιούνται από 
την ΕΤΕπ για τον προσδιορισμό και την 
επιλογή ενισχυόμενων από το ΕΤΣΕ 
έργων, ο δίαυλος έργων θα πρέπει να έχει 
ως ευρύτερο σκοπό τον προσδιορισμό 
έργων σε ολόκληρη την Ένωση. Το πεδίο 
αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έργα τα 
οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται 
πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα ή με τη 
βοήθεια άλλων μέσων που παρέχονται σε 
ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Το ΕΤΣΕ θα
πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη 
χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε έργα 
που προσδιορίζονται από τον δίαυλο 
έργων, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει 
αυτόματη σχέση μεταξύ καταχώρισης 
στον κατάλογο και πρόσβασης σε στήριξη 

(33) Μολονότι τα έργα που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του διαύλου 
έργων μπορεί να χρησιμοποιούνται από 
την ΕΤΕπ για τον προσδιορισμό και την 
επιλογή ενισχυόμενων από το ΕΤΣΕ 
έργων, ο δίαυλος έργων θα πρέπει να έχει 
ως ευρύτερο σκοπό τον προσδιορισμό 
έργων σε ολόκληρη την Ένωση. Το ΕΤΣΕ 
πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη 
χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε έργα 
που προσδιορίζονται από τον δίαυλο 
έργων.
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από το ΕΤΣΕ και θα πρέπει να δοθεί στο 
ΕΤΣΕ η διακριτική ευχέρεια να επιλέγει 
και να στηρίζει έργα που δεν 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Or. it

Τροπολογία 196
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 
του ΕΤΣΕ.

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον οικονομικό 
και κοινωνικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 197
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 
του ΕΤΣΕ.

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 
του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ θα πρέπει με αυτή 
την προοπτική να διαβιβάζει στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση επί του θέματος αυτού για 
γνωμοδότηση.

Or. fr
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Τροπολογία 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 
του ΕΤΣΕ.

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον πραγματικό 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του 
ΕΤΣΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί το περιεχόμενο των τακτικών εκθέσεων της ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όπως τονίστηκε, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί κατά πόσον 
οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 
του ΕΤΣΕ.

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ 
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 
του ΕΤΣΕ.

Or. it

Τροπολογία 200
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Οι πολίτες της Ένωσης και οι αρχές 
των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν 
επίγνωση των δραστηριοτήτων και των 
πόρων που χορηγεί το ΕΤΣΕ· τονίζει ότι 
είναι ανάγκη να διασφαλίζονται η 
διαφάνεια και η γνωστοποίηση εγγράφων 
στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη κάλυψη υποχρεώσεων από 
εγγυήσεις της ΕΕ και η συνεχιζόμενη 
διαθεσιμότητα εγγυήσεων της ΕΕ, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά την προσαρμογή των ποσών που 
πρέπει να καταβληθούν από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και να 
τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα Ι. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
προβαίνει στις ενδεδειγμένες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και προσήκουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

(35) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη κάλυψη υποχρεώσεων από 
εγγυήσεις της ΕΕ και η συνεχιζόμενη 
διαθεσιμότητα εγγυήσεων της ΕΕ, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
προβαίνει στις ενδεδειγμένες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 202
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά το μοντέλο που 
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την 
υποβολή πληροφοριών σχετικά με τα 
επενδυτικά έργα και τη συμβολή τους 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ήτοι η στήριξη επενδύσεων 
στην Ένωση και η εξασφάλιση 
μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

(36) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ήτοι η στήριξη επενδύσεων 
στην Ένωση και η εξασφάλιση 
μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους,
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κράτη μέλη λόγω των αποκλίσεων στις 
δημοσιονομικές τους δυνατότητες, αλλά 
μπορούν, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων,

καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
έργα υψηλού κινδύνου, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
λόγω των αποκλίσεων στις δημοσιονομικές 
τους δυνατότητες, αλλά μπορούν, λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων,

Or. it


