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Τροπολογία 204
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

1. Βάσει εντολής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δύναται να 
συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η 
συμφωνία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 205
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των
ποιοτικών επενδύσεων στην Ένωση, 
στοχευμένων σε περιοχές με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 1500 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 
και της οικονομίας της αλληλεγγύης,
μέσω της παροχής ικανότητας ανάληψης 
κινδύνων στην ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).
Οι επενδύσεις αυτές προορίζονται για την 
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επανεκκίνηση της οικονομικής 
δραστηριότητας, προς το γενικό 
συμφέρον της ΕΕ σε μακροπρόθεσμη 
βάση, με σκοπό την υποστήριξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως όσον αφορά την 
απασχόληση, το περιβάλλον και τις 
κοινωνικές υποθέσεις. Το ΕΤΣΕ δεν 
χρηματοδοτεί επενδύσεις που δεν 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στο πρώτο μέρος της 
ΣΛΕΕ ή των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Ο γενικός στόχος του 
ΕΤΣΕ είναι η προώθηση και η 
εξασφάλιση της βιώσιμης, χωρίς 
αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και της κοινωνικής 
ένταξης στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην 
Ένωση και η εξασφάλιση μεγαλύτερης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
εταιρείες, επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας και παρόχους υπηρεσιών που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). Ο γενικός 
στόχος του ΕΤΣΕ είναι η προώθηση και 
η εξασφάλιση της βιώσιμης, χωρίς 
αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας ποιοτικών 
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θέσεων εργασίας και της κοινωνικής 
ένταξης στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 207
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). Ο γενικός 
στόχος του ΕΤΣΕ είναι η προώθηση και 
η εξασφάλιση της βιώσιμης, χωρίς 
αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και της κοινωνικής 
ένταξης στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 208
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 



PE551.867v01-00 6/89 AM\1053204EL.doc

EL

ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της 
παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων 
στην ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Or. de

Τροπολογία 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση, η ενθάρρυνση 
της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 
της Ένωσης και η εξασφάλιση 
μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για μικρομεσαίες 
εταιρείες που απασχολούν έως 3000 
εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της 
παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων 
στην ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Or. fr

Τροπολογία 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στην 
Ένωση και η εξασφάλιση μεγαλύτερης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για
μικρομεσαίες και πολύ μικρές 
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ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3000 
εργαζόμενους, καινοτόμες νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και τα έργα υψηλού 
κινδύνου. Ένας από τους κύριους 
στόχους του ΕΤΣΕ είναι να προωθήσει 
και να διασφαλίσει τη βιώσιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Or. it

Τροπολογία 211
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). Ο γενικός 
στόχος του ΕΤΣΕ είναι η προώθηση της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 212
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν το 80% 
των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέσω της παροχής ικανότητας 
ανάληψης κινδύνων στην ΕΤΕπ 
(«συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Or. fr

Τροπολογία 213
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η επανεκκίνηση 
της οικονομικής ανάπτυξης και η 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
στην Ένωση μέσω της στήριξης των 
επενδύσεων και της εξασφάλισης
μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Or. en

Τροπολογία 214
Ivan Jakovčić
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για εταιρείες που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 
επενδύσεων στην Ένωση και η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης και πιο 
προσιτής χρηματοδότησης για εταιρείες 
που απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 
ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 
ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»).

Or. hr

Τροπολογία 215
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών, 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 
φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 
τομέα.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών που ελέγχονται 
από κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 216
Paloma López Bermejo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών, 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 
φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 
τομέα.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών, 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 
φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 217
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών, 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 
φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 
τομέα.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών, 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 
φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

Or. hr

Τροπολογία 218
Jérôme Lavrilleux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών, 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 
φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 
τομέα.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 
προσχώρηση κρατών μελών. Με την 
επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 
υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 
συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 
προσχώρηση τρίτων μερών, 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 
φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 
κράτη μέλη, περιφερειακών οργάνων και
οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ένα κράτος μέλος προτίθεται να 
συμβάλει στον προϋπολογισμό του ΕΤΣΕ, 
πρέπει να του δοθεί εγγύηση ότι τα ποσά 
που θα καταβληθούν θα διατεθούν για 
έργα που αφορούν την εθνική του 
επικράτεια

Or. it

Τροπολογία 220
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τις προϋποθέσεις για τις επενδύσεις 
όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο της εντολής·

Or. en

Τροπολογία 221
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τη μεθοδολογία για τον 
προσδιορισμό γεωγραφικών 
ποσοστώσεων για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 
των κρατών μελών που έχουν υψηλά 
ποσοστά ανεργίας και φτώχειας ή 
πλήττονται περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από 
πράξεις στηριζόμενες από το ΕΤΣΕ, 
παρέχεται μετά την αφαίρεση των 
πληρωμών λόγω κατάπτωσης της 
εγγύησης της ΕΕ και, στη συνέχεια, 

διαγράφεται
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εξόδων σύμφωνα με την παράγραφο 2 
τρίτο εδάφιο και με το άρθρο 5 
παράγραφος 3.

Or. it

Τροπολογία 223
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να
αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 
της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 
συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 
την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών
έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της 
Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για 
τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 
συγκρότηση του έργου, τη χρήση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη 
χρήση συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά 
περίπτωση, σε συναφή ζητήματα 
νομοθεσίας της ΕΕ.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 
παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον 
εντοπισμό επενδυτικών έργων 
στοχευμένων σε περιοχές με υψηλή 
ανεργία, τον εντοπισμό επενδύσεων με 
μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, και την κατάρτιση και ανάπτυξη
των σχετικών έργων. Αυτό περιλαμβάνει 
στήριξη για τη χρήση τεχνικής βοήθειας
όσον αφορά τη διάρθρωση του έργου, τη
διακυβέρνηση σε ζητήματα υπεύθυνων 
επενδύσεων, και τη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 224
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 
αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 
της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 
συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 
την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 
έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 
Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 
τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 
έργου, τη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 
συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 
αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 
της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 
συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 
την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 
έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 
Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 
τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 
έργου, τη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 
συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ. Σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει 
να εισαγάγει μια καινοτόμο 
επικοινωνιακή στρατηγική για να 
ενημερώσει το κοινό για τα μέτρα 
εφαρμογής του ΕΤΣΕ.

Or. fr

Τροπολογία 225
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 
αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 
της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 
συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 
αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 
της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 
συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 
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την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 
έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης.
Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 
τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 
έργου, τη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 
συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ.

την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 
έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης.
Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 
τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 
έργου, στήριξη για την ανάπτυξη 
επενδυτικών πλατφορμών, τη χρήση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη 
χρήση συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και συμβουλές, κατά περίπτωση, 
σε συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 
αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 
της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 
συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, 
την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών 
έργων και ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 
Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 
τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 
έργου, τη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 
συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ. Ο κόμβος αυτός πρέπει να 
είναι διαφανής και ανεξάρτητος. Ο ΕΚΕΣ 
έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις 
υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου 
να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον 
εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη 
επενδυτικών έργων και ενεργεί ως ενιαίος 
τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 
Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση 
τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του 
έργου, τη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 
συναφή ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ.
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Or. it

Τροπολογία 227
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 
αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 
ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 
διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ
πραγματοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς τους 
οποίους αφορά η επένδυση, καθώς και, 
κατά περίπτωση, αξιοποιεί την 
εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της 
Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 228
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 
αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 
ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 
διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 
αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 
ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 
διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
καθώς και εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης.

Or. fr
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Τροπολογία 229
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 
αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 
ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 
διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 
αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 
ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των κοινωνικών 
εταίρων, των εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που καθίστανται 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας 
ΕΤΣΕ μπορούν να παρέχουν τη 
συνεισφορά τους, ιδίως με τη μορφή 
μετρητών ή εγγυήσεων αποδεκτών από 
την ΕΤΕπ. Άλλα τρίτα μέρη μπορούν να 
συνεισφέρουν μόνον σε μετρητά.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 231
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που καθίστανται 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΤΣΕ 
μπορούν να παρέχουν τη συνεισφορά τους, 
ιδίως με τη μορφή μετρητών ή εγγυήσεων 
αποδεκτών από την ΕΤΕπ. Άλλα τρίτα 
μέρη μπορούν να συνεισφέρουν μόνον σε 
μετρητά.

3. Τα κράτη μέλη που καθίστανται 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΤΣΕ 
μπορούν να παρέχουν τη συνεισφορά τους, 
ιδίως με τη μορφή μετρητών ή εγγυήσεων 
αποδεκτών από την ΕΤΕπ. Άλλα τρίτα 
μέρη μπορούν να συνεισφέρουν μόνον σε 
μετρητά. Χρηματοδοτικές συνεισφορές 
από τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών εισφορών 
σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν 
λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 
κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής 
προσαρμογής στο πλαίσιο του 
προληπτικού και διορθωτικού σκέλους 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Σε περίπτωση υπέρβασης της 
τιμής αναφοράς του ελλείμματος, η 
Επιτροπή δεν κινεί διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). Ομοίως, 
δεν κινείται διαδικασία σε περίπτωση που 
εκτιμάται υπέρβαση της τιμής αναφοράς 
του χρέους, εφόσον αυτό οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στις εισφορές στο 
ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 232
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α

Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επενδύσεις

Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επενδύσεις
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1. Το ΕΤΣΕ παρέχει στήριξη, μέσω της 
υλοποίησης δραστηριοτήτων υψηλής 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, 
προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, καθώς και των στόχων που 
προβλέπει η Συνθήκη όσον αφορά την 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και τον περιορισμό 
των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ εξασφαλίζουν 
ότι η στήριξη από το ΕΤΣΕ είναι συνεπής 
με τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης, τις 
οριζόντιες αρχές που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου και τις προτεραιότητες της 
Ένωσης, καθώς και συμπληρωματική 
προς άλλα μέσα της Ένωσης.

Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΣΕ συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και με το 
εθνικό δίκαιο που αφορά την εφαρμογή 
του.

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ εξασφαλίζουν 
την αποτελεσματικότητα του ΕΤΣΕ κατά 
την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
προσδιορισμός του οικονομικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους 
που επιτυγχάνεται μέσω της στήριξης του 
ΕΤΣΕ, χρησιμοποιούνται κατάλληλοι 
δείκτες.

Η διαχείριση των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ που 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ 
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες της ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις οριζόντιες και τομεακές 
πολιτικές. Όλα τα έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 
καλύπτονται από τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες του μηχανισμού καταγγελιών 
της ΕΤΕπ και του μνημονίου 
συνεννόησης με τον Ευρωπαίο 
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Διαμεσολαβητή.

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ εξασφαλίζουν 
ότι λαμβάνονται υπόψη και προωθούνται 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου. Λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για 
την πρόληψη κάθε διάκρισης. 
Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη η 
δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με 
αναπηρίες.

3. Οι στόχοι του ΕΤΣΕ επιδιώκονται στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προώθησης από την Ένωση του στόχου 
της διαφύλαξης, της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ εξασφαλίζουν 
ότι διατίθεται στήριξη για τους στόχους 
όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, και 
ότι το 20% του προϋπολογισμού της 
Ένωσης κατευθύνεται στους στόχους 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 233
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 
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στόχους δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 
εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο.

στόχους δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο
διορίζεται έπειτα από ανοικτή και 
διαφανή διαδικασία επιλογής. Το 
διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα από τα 
μέλη του ως πρόεδρο.

Or. en

Τροπολογία 234
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους δυνάμει του άρθρου 5
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 
εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο.

1. Στο πλαίσιο της εντολής που 
ανατίθεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η 
συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει, σύμφωνα 
με το άρθρο 2α, τον στρατηγικό 
προσανατολισμό, τα επενδυτικά κριτήρια,
τη στόχευση, τη στρατηγική κατανομή των 
στοιχείων του ενεργητικού και 
επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής 
πολιτικής των έργων τα οποία μπορεί να 
στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ κινδύνου 
του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους στόχους 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Το 
διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα από τα 
μέλη του ως πρόεδρο.

Or. en

Τροπολογία 235
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 
εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο.

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ, το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ και τον προβλεπόμενο 
αριθμό νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα 
με τους στόχους δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 
εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο.

Or. en

Τροπολογία 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους δυνάμει του άρθρου 5
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 
εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο.

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2, υπό τον όροι της εκ των 
προτέρων έγκρισης των κριτηρίων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τον 
καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής του 
ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς 
δείκτες των ευρωπαϊκών περιοχών που 
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πλήττονται από μεγάλους θύλακες
ανεργίας·Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 
ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη το Κοινοβούλιο κατά τον καθορισμό της 
επενδυτικής πολιτικής του ΕΤΣΕ. Θα ήταν σκόπιμο για το Κοινοβούλιο να εκφράσει τη 
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η επιλογή των έργων.
Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικοί δείκτες για τον 
καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των έργων.

Τροπολογία 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 
εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο.

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 
στρατηγικό προσανατολισμό, τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 
και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 
μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 
κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 
εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο. 
Αυτό το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να 
είναι κατηγορηματικά διαφανές, 
ανεξάρτητο και δημοκρατικό.

Or. it
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Τροπολογία 238
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οι κατευθυντήριες γραμμές και τα 
κριτήρια της επιτροπής παρακολούθησης 
θα προσαρμόζονται στις πραγματικές 
ανάγκες των επενδυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 
επενδυτών και των ΜΜΕ που αναζητούν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που 
απαιτούν τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων και τη διαβούλευση με 
την επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 239
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων.

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που εκπροσωπούν την 
Επιτροπή περιλαμβάνονται άτομα με 
αποδεδειγμένη πείρα όσον αφορά την 
πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική 
πολιτική.
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Τροπολογία 240
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων.

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που εκπροσωπούν την 
Επιτροπή περιλαμβάνονται άτομα με 
αποδεδειγμένη πείρα όσον αφορά την 
πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική 
πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 241
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων.

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου αποτελούνται κατά ½ από 
εκπροσώπους της Ένωσης, οι οποίοι 
εκλέγονται με μυστική ψήφο από το 



PE551.867v01-00 26/89 AM\1053204EL.doc

EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, κατά ¼ από εκπροσώπους 
της ΕΤΕπ και κατά ¼ από εκπροσώπους 
της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι 
εκπροσωπούν ιδίως ευρωπαϊκές 
πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς των κοινωνικών υποθέσεων, 
του περιβάλλοντος και της φορολογικής 
δικαιοσύνης, καθώς και κοινωνικούς 
εταίρους. Εκτός από τις παραπάνω 
ποσοστώσεις, στο διοικητικό συμβούλιο 
συμμετέχει τουλάχιστον ένας 
εκπρόσωπος της πλατφόρμας της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 242
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων.

2. Στον βαθμό που οι μόνοι 
συνεισφέροντες στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση 
και η ΕΤΕπ, ο αριθμός των μελών και των 
ψήφων εντός του διοικητικού συμβουλίου 
κατανέμεται βάσει του αντίστοιχου 
μεγέθους των εισφορών με τη μορφή 
μετρητών ή εγγυήσεων, με την προσθήκη 
τουλάχιστον τριών εκπροσώπων των 
κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, εκ των οποίων δύο από 
ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
ως πλήρη μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 243
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων.

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 
στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 
αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 
του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 
βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 
εισφορών με την μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που εκπροσωπούν την 
Επιτροπή περιλαμβάνονται άτομα με 
αποδεδειγμένη πείρα όσον αφορά την 
πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική 
πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που 
εκπροσωπούν την Επιτροπή 
περιλαμβάνονται άτομα με αποδεδειγμένη 
πείρα όσον αφορά την πολιτική 
απασχόλησης και την κοινωνική 
πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 245
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 
αποφάσεις με συναίνεση.

Το διοικητικό συμβούλιο καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις 
να λαμβάνονται συναινετικά. Εάν το 
διοικητικό συμβούλιο δεν είναι σε θέση 
να αποφασίσει συναινετικά εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται από τον 
πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο
λαμβάνει απόφαση με απλή πλειοψηφία.
Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση που έχει 
καταψηφιστεί από τους κοινωνικούς
εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 246
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 
συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 
παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 
των ψήφων εντός του διοικητικού 
συμβουλίου βασίζονται στο αντίστοιχο 
μέγεθος των εισφορών των 
συνεισφερόντων με τη μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Ο αριθμός των μελών και των 
ψήφων της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου.

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 
συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 
παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 
των ψήφων εντός του διοικητικού 
συμβουλίου βασίζονται στην αρχή της 
μίας ψήφου ανά μέλος. Ο αριθμός των 
μελών και των ψήφων της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου.

Or. pl

Τροπολογία 247
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



AM\1053204EL.doc 29/89 PE551.867v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 
συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 
παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 
των ψήφων εντός του διοικητικού 
συμβουλίου βασίζονται στο αντίστοιχο 
μέγεθος των εισφορών των 
συνεισφερόντων με τη μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Ο αριθμός των μελών και των 
ψήφων της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου.

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 
συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 
παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 
των ψήφων εντός του διοικητικού 
συμβουλίου βασίζεται στο αντίστοιχο 
μέγεθος των εισφορών των 
συνεισφερόντων με τη μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει 
το 20% των μελών του συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 248
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 
συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 
παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 
των ψήφων εντός του διοικητικού 
συμβουλίου βασίζονται στο αντίστοιχο 
μέγεθος των εισφορών των 
συνεισφερόντων με τη μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Ο αριθμός των μελών και των 
ψήφων της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου.

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 
συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 
παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 
των ψήφων εντός του διοικητικού 
συμβουλίου βασίζονται στο αντίστοιχο 
μέγεθος των εισφορών των 
συνεισφερόντων με τη μορφή μετρητών ή 
εγγυήσεων. Ο αριθμός των μελών και των 
ψήφων της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου. Επίσης, 
συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις 
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, εκ των οποίων δύο 
από ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, ως πλήρη μέλη με δικαίωμα 
ψήφου.

Or. en
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Τροπολογία 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 250
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ.

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 
για τυχόν διαφορές επί της ετήσιας 
έκθεσης.

Or. pl

Τροπολογία 251
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
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καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ. καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ ή οι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ.

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ. Όταν 
συμβεί αυτό, η αιτιολόγηση της 
αρνητικής ψήφου θα πρέπει να δηλώνεται 
ενώπιον των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται σκόπιμο να επιτραπεί το δικαίωμα του βέτο, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση για 
την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Τροπολογία 253
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ.

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 
καταψηφίσει η Επιτροπή, η ΕΤΕπ ή οι 
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Or. en
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Τροπολογία 254
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ για ανανεώσιμη καθορισμένη 
θητεία τριών ετών.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ για ανανεώσιμη καθορισμένη 
θητεία τριών ετών. Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διαφάνειας, θα 
πρέπει να εξετάζονται προφορικά από την 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την έναρξη και στη 
μέση της θητείας.

Or. fr

Τροπολογία 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ για ανανεώσιμη καθορισμένη 
θητεία τριών ετών.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 
της ΕΤΕπ, υπό τον όρο της εκ των 
προτέρων δεσμευτικής γνωμοδότησης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα 
με τις αρχές της διαφάνειας, της 
ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας, για 
καθορισμένη θητεία τριών ετών.

Or. it
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Τροπολογία 256
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
και ο διευθύνων σύμβουλος εγκρίνονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
παρέχουν αποδείξεις για την απουσία 
τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 257
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων που 
είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών 
πράξεων σύμφωνα με τις επενδυτικές 
πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση 
της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης 
της ΕΕ για πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 5, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 
τους τοποθεσία.

5. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων που 
είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών 
πράξεων σύμφωνα με τις επενδυτικές 
πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση 
της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης 
της ΕΕ για πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
5.

Or. en

Τροπολογία 258
Jutta Steinruck
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στη 
χρηματοδότηση έργων και διορίζονται από 
το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών. Τουλάχιστον ένα από τα διορισμένα 
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 αποφάσεων της επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 259
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
τον διευθύνοντα σύμβουλο. Οι 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν 
υψηλό επίπεδο σχετικής πρακτικής 
εμπειρίας στην χρηματοδότηση και 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
για ανανεώσιμη θητεία καθορισμένης 
διάρκειας τριών ετών.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από
δέκα εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στη 
χρηματοδότηση έργων, και είναι 
εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών στα κράτη μέλη καθώς 
και με κοινωνικά ζητήματα. Διορίζονται 
από το διοικητικό συμβούλιο για 
ανανεώσιμη θητεία καθορισμένης 
διάρκειας τριών ετών.

Or. pl
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Τροπολογία 260
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών. Ένας από τους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες που διορίζονται στην 
επιτροπή επενδύσεων είναι ειδικός στις 
κοινωνικές πολιτικές. Ο εν λόγω 
εμπειρογνώμονας είναι υπεύθυνος για την 
αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου 
των υποβαλλόμενων έργων, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ότι τα έργα που 
λαμβάνουν στήριξη από το ταμείο 
συμβάλλουν στους κοινωνικούς στόχους 
της ΕΕ και είναι επωφελή για το σύνολο 
της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 261
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας
στην χρηματοδότηση και διορίζονται από 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες πρέπει να αποδείξουν 
ότι διαθέτουν εμπειρία όσον αφορά 
τουλάχιστον έναν από τους πέντε στόχους 
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το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και
υψηλό επίπεδο σχετικής εμπειρίας στη 
χρηματοδότηση έργων. Δύο 
εμπειρογνώμονες διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο, δύο από την 
πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών
για καλύτερες επενδύσεις, ένας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένας από το 
Συμβούλιο, για ανανεώσιμη θητεία 
καθορισμένης διάρκειας τριών ετών. Τα 
μέλη της επιτροπής επενδύσεων 
εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 262
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας
στην χρηματοδότηση και διορίζονται από 
το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής εμπειρίας στη 
χρηματοδότηση έργων και διορίζονται από 
το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών. Τουλάχιστον ένας από τους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διορίζονται στην επιτροπή επενδύσεων 
είναι ειδικός στις κοινωνικές πολιτικές. Ο 
εν λόγω εμπειρογνώμονας είναι 
υπεύθυνος για την αξιολόγηση του
κοινωνικού αντικτύπου των 
υποβαλλόμενων έργων, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα έργα που λαμβάνουν 
στήριξη από το ταμείο συμβάλλουν στους 
κοινωνικούς στόχους της ΕΕ και είναι 
επωφελή για το σύνολο της κοινωνίας.
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Or. en

Τροπολογία 263
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στη 
χρηματοδότηση έργων και τη 
μακροοικονομία και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και είναι σε θέση να 
προσδιορίσουν τα σχέδια που είναι πιο 
πιθανό να είναι σε θέση να λύσουν μεγάλα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας ενός έτους.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η γνώση και η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναγκαία 
ικανότητα για τον προσδιορισμό των έργων που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση των μεγάλων κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων που αφορούν την ΕΕ.
Επιπλέον, η θητεία των εμπειρογνωμόνων θα είναι μονοετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Τροπολογία 265
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στη 
χρηματοδότηση έργων, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τις πολιτικές συνοχής και 
απασχόλησης, και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
τον διευθύνοντα σύμβουλο. Οι 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν 
υψηλό επίπεδο σχετικής πρακτικής 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 
έξι εμπειρογνώμονες, που επιλέγονται με 
βάση τις αρχές της διαφάνειας, της 
ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της 
δημοκρατίας, και τον διευθύνοντα 
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εμπειρίας στην χρηματοδότηση και 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
για ανανεώσιμη θητεία καθορισμένης 
διάρκειας τριών ετών.

σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας στην 
χρηματοδότηση και διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών. Μεταξύ των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων της επιτροπής 
επενδύσεων διορίζεται ένας ειδικός σε 
θέματα κοινωνικής πολιτικής. Ο 
εμπειρογνώμονας αυτός είναι υπεύθυνος 
για την αξιολόγηση των κοινωνικών 
επιπτώσεων των υποβαλλομένων έργων 
για να εξασφαλισθεί ότι τα έργα που 
χρηματοδοτούνται στηρίζουν τους 
στόχους της ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 267
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι εμπειρογνώμονες παρέχουν 
αποδείξεις για την απουσία τυχόν 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
τις επενδυτικές πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας από τους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες που διορίζονται στην 
επιτροπή επενδύσεων είναι ειδικός στους 
τομείς της πολιτικής απασχόλησης και 
της κοινωνικής πολιτικής. Ο εν λόγω 
εμπειρογνώμονας είναι υπεύθυνος για την 
αξιολόγηση του αντικτύπου στην 
απασχόληση και του κοινωνικού 
αντικτύπου των υποβαλλόμενων έργων, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα έργα 
που λαμβάνουν στήριξη από το ταμείο 
συμβάλλουν στους κοινωνικούς στόχους 
της ΕΕ και είναι επωφελή για το σύνολο 
της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 269
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 
λαμβάνονται με συναίνεση.

Or. en

Τροπολογία 270
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή Επενδύσεων οργανώνει 
εταιρική σχέση με τις αρμόδιες εθνικές, 
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περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και τους σχετικούς φορείς που 
αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των 
πολιτών. Οι εν λόγω εταίροι συμμετέχουν 
στην εξέταση και την έγκριση πράξεων 
για τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 271
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πλατφόρμα της κοινωνίας των 
πολιτών για καλύτερες επενδύσεις 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 
ΕΤΣΕ διαθέτει πλατφόρμα της κοινωνίας 
των πολιτών για καλύτερες επενδύσεις, με 
αρμοδιότητα την παρακολούθηση των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
πράξεων του ΕΤΣΕ. Η πλατφόρμα της 
κοινωνίας των πολιτών αντανακλά τη 
δομή της επιτροπής επενδύσεων. Τα μέλη 
της πλατφόρμας προτείνονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και εγκρίνονται με 
ψηφοφορία. Η πλατφόρμα της κοινωνίας 
των πολιτών διαθέτει δικαίωμα 
αρνησικυρίας για κάθε πράξη για την 
οποία υπάρχει εύλογη αμφιβολία όσον 
αφορά την τήρηση των απαιτήσεων και 
των περιορισμών του άρθρου 5, καθώς 
και για κάθε πράξη για την οποία υπάρχει 
υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων για 
οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου ή της επιτροπής επενδύσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν συγκεκριμένο συμφέρον να υποστηρίζουν ορισμένα 
είδη πράξεων, για περιφερειακούς, τομεακούς ή άλλους λόγους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο 
να υπάρχει ένα ελεγκτικό όργανο.

Τροπολογία 272
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ρήτρα διαφάνειας

Οι αποδοχές και τα επιδόματα που 
λαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, της επιτροπής επενδύσεων ή 
της πλατφόρμας της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και οι αποδοχές και τα 
επιδόματα των διευθυντικών στελεχών 
του ΕΤΣΕ, δημοσιοποιούνται πλήρως 
στις τριμηνιαίες εκθέσεις. Οι τριμηνιαίες 
εκθέσεις πρέπει επίσης να καλύπτουν το 
ζήτημα της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 273
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ρήτρα σχετικά με την ισότητα των 
φύλων

Η οδηγία (ΧΧΧΧ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 



AM\1053204EL.doc 43/89 PE551.867v01-00

EL

εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
(2012/0299/COD) εφαρμόζεται σε κάθε 
διαδικασία διορισμού, επιλογής ή 
πρόσληψης των οργάνων του ΕΤΣΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων είναι επίσης 
ιδιαίτερα σημαντική για το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι η ισόρροπη 
κατανομή των φύλων θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δομή των επενδύσεων.

Τροπολογία 274
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης, προσπαθούν να διασφαλίσουν 
βιωσιμότητα και στηρίζουν έναν από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:

Or. fr

Τροπολογία 275
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Κάθε 
σχετική πράξη είναι συνεπής με τις 
πολιτικές της Ένωσης και στηρίζει 
τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω 
γενικούς στόχους και έναν από τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»:

Or. en

Τροπολογία 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και στηρίζουν οιονδήποτε από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:
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Or. en

Τροπολογία 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τους στόχους 
των προτεραιοτήτων κοινωνικής 
πολιτικής της ΕΕ, και την ενσωμάτωση 
κοινωνικών προϋποθέσεων και 
προϋποθέσεων ισότητας, και στηρίζουν 
οιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς 
στόχους:

Or. en

Τροπολογία 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
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διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

διενέργεια χρηματοδοτικών και
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και στηρίζουν οιονδήποτε από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:

Or. en

Τροπολογία 279
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και στηρίζουν οιονδήποτε από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:

Or. en

Τροπολογία 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης - η μείωση του δείκτη ανεργίας 
αποτελεί βασικό κριτήριο κατά την 
επιλογή των σχεδίων - και στηρίζουν 
οιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς 
στόχους:

Or. es

Τροπολογία 281
Siôn Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 
πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
Ένωσης, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και στηρίζουν οιονδήποτε από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:
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Or. en

Τροπολογία 282
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 
στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 
βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 
ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 
υποδομές·

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 
στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 
βιομηχανικά και τουριστικά κέντρα·
ενέργεια, ιδίως ενεργειακές διασυνδέσεις·
και ψηφιακές υποδομές·

Or. hr

Τροπολογία 283
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 
στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 
βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 
ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 
υποδομές·

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 
στους τομείς των μεταφορών· ενέργεια, 
ιδίως ενεργειακές διασυνδέσεις· και 
ψηφιακές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 284
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α



AM\1053204EL.doc 49/89 PE551.867v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 
στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 
βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 
ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 
υποδομές·

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 
στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 
βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 
ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 
υποδομές· ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε 
διασυνοριακά έργα.

Or. fr

Τροπολογία 285
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 
ανάπτυξη, την τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 
καινοτομία·

(β) επενδύσεις σε κοινωνικές πολιτικές, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την κοινωνική 
προστασία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την 
εκπαίδευση στην κοινωνική οικονομία και 
την οικονομία της αλληλεγγύης από μικρή 
ηλικία, καθώς και στην κατάρτιση, την 
υγεία, την έρευνα και ανάπτυξη, την 
τεχνολογία της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 
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ανάπτυξη, την τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 
καινοτομία·

ανάπτυξη, την τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών, την 
καινοτομία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την 
κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 287
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 
ανάπτυξη, την τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 
καινοτομία·

(β) επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την κοινωνική 
προστασία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις 
υπηρεσίες φροντίδας και την κοινωνική 
οικονομία, καθώς και στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 
ανάπτυξη, την τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 288
Siôn Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 
ανάπτυξη, την τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 
καινοτομία·

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την υγεία, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 
μακροχρόνιας περίθαλψης, την έρευνα 
και ανάπτυξη, την τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και την 
καινοτομία·
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Or. en

Τροπολογία 289
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) έργα υποδομών στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 
της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 
κοινωνικό τομέα·

(δ) έργα υποδομών στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 
της αστικής ανάπτυξης, στον κοινωνικό
τομέα και τις δημόσιες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 290
Siôn Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) έργα υποδομών στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και
της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 
κοινωνικό τομέα·

(δ) έργα υποδομών στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της 
αστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για (ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για 
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τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 
κεφάλαια κίνησης.

μικρομεσαίες και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, πέρα από εκείνες που έχουν 
μέχρι 3.000 εργαζόμενους, καινοτόμες 
νεοσύστατες επιχειρήσεις και έργα 
υψηλού κινδύνου, που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 
κεφάλαια κίνησης

Or. it

Τροπολογία 292
Siôn Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για 
τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 
κεφάλαια κίνησης.

(ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για 
τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 
κεφάλαια κίνησης. Όσον αφορά τις 
εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1, 
ποσοστό 20% της στήριξης θα πρέπει να 
δεσμεύεται για κοινωνικές επιχειρήσεις, 
με έμφαση σε έργα και δραστηριότητες 
κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 293
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) επενδύσεις σε τομείς με μεγάλες 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, με έμφαση στα μακροπρόθεσμα 
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και βιώσιμα αποτελέσματα, μεταξύ 
άλλων στον κοινωνικό τομέα και τους 
τομείς της υγείας και της φροντίδας, 
καθώς και στην κοινωνική οικονομία και 
την οικονομία της αλληλεγγύης.

Or. en

Τροπολογία 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) επενδύσεις σε τομείς με μεγάλες 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, με έμφαση στα μακροπρόθεσμα 
και βιώσιμα αποτελέσματα, μεταξύ 
άλλων στον κοινωνικό τομέα και τους 
τομείς της υγείας και της φροντίδας, 
καθώς και στην κοινωνική οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 295
Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) επενδύσεις σε τομείς με μεγάλες 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, με έμφαση στα μακροπρόθεσμα 
και βιώσιμα αποτελέσματα, μεταξύ 
άλλων στον κοινωνικό τομέα και τους 
τομείς της υγείας και της φροντίδας, 
καθώς και στην κοινωνική οικονομία

Or. en
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Τροπολογία 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) επενδύσεις υψηλής 
κοινωνικοοικονομικής απόδοσης, που 
στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
και τη δημιουργία απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 297
Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) προώθηση μιας ανάκαμψης που θα 
παρέχει πολλές θέσεις εργασίας, μέσω 
επενδύσεων σε έργα που έχουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στη 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 298
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού 
αντικτύπου στη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική, 
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κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 299
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πράξη στηρίζει τουλάχιστον έναν 
από τους παρακάτω στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:

1. αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, 
με στόχο την απασχόληση ποσοστού 75% 
των ατόμων μεταξύ 20 και 64 ετών·

2. αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα 
και ανάπτυξη και την καινοτομία, με 
στόχο να επενδύεται το 3% του ΑΕΠ της 
ΕΕ (συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων) στην έρευνα και ανάπτυξη 
και την καινοτομία·

3. βελτίωση των πολιτικών για την 
αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, 
υπό κατάλληλες συνθήκες) σε σχέση με το 
1990, την κάλυψη του 20% των 
ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20%·

4. βελτίωση της πρόσβασης και της 
παραμονής στην εκπαίδευση, μέσω 
μείωσης του ποσοστού πρόωρης 
αποχώρησης από το σχολείο κάτω από το 
10%, και αύξησης του ποσοστού 
ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τουλάχιστον στο 40% για τα 
άτομα μεταξύ 30 και 34 ετών·

5. περιορισμό της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο να 
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μειωθούν κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια τα άτομα που ζουν υπό 
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 300
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται
για τη στήριξη ειδικών επενδυτικών 
πλατφορμών και εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών, μέσω της ΕΤΕπ, για επενδυτικές 
πράξεις που πληρούν τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση 
αυτή, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 
πολιτικές όσον αφορά τις επιλέξιμες 
επενδυτικές πλατφόρμες.

Επιπλέον, η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
τη στήριξη ειδικών επενδυτικών 
πλατφορμών και εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών, μέσω της ΕΤΕπ, για επενδυτικές 
πράξεις που πληρούν τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση
αυτή, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 
πολιτικές όσον αφορά τις επιλέξιμες 
επενδυτικές πλατφόρμες. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων είναι υπεύθυνη να 
εξασφαλίζει ότι, συνολικά, τα έργα με 
εγγύηση της ΕΕ προωθούν την κοινωνική 
και περιφερειακή συνοχή σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 301
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το ΕΤΣΕ ζητεί για κάθε πράξη 
μια πρόβλεψη όσον αφορά τις 
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δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας. Όσον αφορά τις πράξεις που 
δεν παρουσιάζουν δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, πρέπει να 
αποδεικνύεται η συμβολή τους σε 
τουλάχιστον δύο από τους πέντε στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en

Τροπολογία 302
Patrick Le Hyaric

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως καθοδήγηση για την επιλογή των 
έργων που μπορούν να λάβουν στήριξη 
από το ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο 
εισάγει κοινωνικές προϋποθέσεις και 
προϋποθέσεις ισότητας στον στρατηγικό 
προσανατολισμό, στις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη στρατηγική 
κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού, και στις επιχειρησιακές 
πολιτικές και διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως καθοδήγηση για την επιλογή των 
έργων που μπορούν να λάβουν στήριξη 
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από το ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο 
εισάγει τη διάσταση του αντικτύπου στην 
απασχόληση και του κοινωνικού 
αντικτύπου, στον στρατηγικό 
προσανατολισμό, στις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη στρατηγική 
κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού, και στις επιχειρησιακές 
πολιτικές και διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 304
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγγύηση της ΕΕ δεν χορηγείται για τη 
στήριξη:

α) του παροπλισμού ή της κατασκευής 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

β) της εκμετάλλευσης και της 
επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων·

γ) αερολιμενικών υποδομών·

δ) κάθε έργου που οδηγεί σε 
μετεγκατάσταση ή απώλεια θέσεων 
εργασίας·

Η στήριξη υπό μορφή εγγύησης της ΕΕ 
δεν υποκαθιστά την ιδιωτική 
χρηματοδότηση από την αγορά και τις 
δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών για 
στόχους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο.

Or. en
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Τροπολογία 305
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το βάρος της απόδειξης για την 
εκπλήρωση των ανωτέρω επενδυτικών 
κριτηρίων το φέρει η επιτροπή 
επενδύσεων, η οποία υποχρεούται να 
απαντά δημοσίως σε αιτήματα που 
αφορούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 306
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως καθοδήγηση για την επιλογή των 
έργων που μπορούν να λάβουν στήριξη 
από το ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο 
εισάγει κοινωνικές προϋποθέσεις και 
προϋποθέσεις ισότητας στον στρατηγικό 
προσανατολισμό, στις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη στρατηγική 
κατανομή των στοιχείων του 
ενεργητικού, και στις επιχειρησιακές 
πολιτικές και διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
πολιτικών.

Or. en
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Τροπολογία 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, η ΕΤΕπ χρεώνει τους 
δικαιούχους των πράξεων 
χρηματοδότησης για την κάλυψη των 
εξόδων που σχετίζονται με το ΕΤΣΕ. Με 
την επιφύλαξη των εδαφίων 2 και 3, ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει 
καμία διοικητική δαπάνη ή άλλα τέλη της 
ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες που διεξάγονται από 
αυτήν δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 
καλύπτει καμία διοικητική δαπάνη ή άλλα 
τέλη της ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται από αυτήν δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της 
ΕΕ.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 309
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας,
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 για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 310
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.
Μια πράξη μπορεί να λάβει στήριξη τόσο 
υπό μορφή εγγύησης της ΕΕ όσο και από 
άλλα μέσα της Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι κάθε δαπάνη δεν 
λαμβάνει στήριξη από περισσότερες από 
μία πηγές.
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Or. en

Τροπολογία 311
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.
Το ΕΤΣΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη συγχρηματοδότηση έργων που 
είναι επιλέξιμα για τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Or. en

Τροπολογία 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πόροι του ταμείου εγγυήσεων που 
του παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 
είναι υπό την άμεση διαχείριση της 
Επιτροπής και επενδύονται σύμφωνα με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες 
προληπτικής εποπτείας.

4. Οι πόροι του ταμείου εγγυήσεων που 
του παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 
είναι υπό την άμεση διαχείριση της 
Επιτροπής, υπό τον όρο της εκ των 
προτέρων δεσμευτικής γνωμοδότησης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και 
επενδύονται σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής 
εποπτείας.
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Or. it

Τροπολογία 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 17 για την προσαρμογή του 
ποσού στόχου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5 κατά 10% το πολύ, 
προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τον δυνητικό κίνδυνο να 
καταπέσει η εγγύηση της ΕΕ.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 314
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 
των κρατών μελών, προάγουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 
θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 
των κρατών μελών και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
προάγουν τη δημιουργία ενός διαφανούς 
διαύλου τρεχόντων και μελλοντικών 
επενδυτικών έργων στην Ένωση. Ο 
δίαυλος έργων δεν θίγει τα τελικά έργα 
που επιλέγονται για στήριξη σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 5.

Or. hr
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Τροπολογία 315
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη
των κρατών μελών, προάγουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 
θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, βάσει 
προτάσεων των κρατών μελών, προάγουν 
τη δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 
θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 316
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη 
στήριξη των κρατών μελών, προάγουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 
θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Βάσει της εντολής που ανατίθεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο 
προάγει τη δημιουργία ενός πλήρως
διαφανούς διαύλου τρεχόντων και 
μελλοντικών επενδυτικών έργων στην 
Ένωση. Τα έργα και οι πράξεις που 
περιλαμβάνονται στον δίαυλο μπορούν να 
προταθούν από οποιοδήποτε μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου καθώς και από 
τη συνοδευτική πλατφόρμα της 
κοινωνίας των πολιτών για καλύτερες 
επενδύσεις. Ο δίαυλος έργων δεν θίγει τα 
τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5.

Or. en
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Τροπολογία 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 
των κρατών μελών, προάγουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 
θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 
των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, προάγουν τη δημιουργία 
ενός διαφανούς διαύλου τρεχόντων και 
μελλοντικών επενδυτικών έργων στην 
Ένωση

Or. it

Τροπολογία 318
Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 
των κρατών μελών, προάγουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 
θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 
των κρατών μελών, προάγουν τη 
δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 
τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 
έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 
θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 319
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες
σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές 
επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
ΕΕ.

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική και δομημένη βάση, κάθε 
διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με 
τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των 
στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 
σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές 
επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
ΕΕ.

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική, δομημένη και διαφανή βάση, 
πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και 
μελλοντικές επενδύσεις που συμβάλλουν 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 321
Ivan Jakovčić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

3. Τα κράτη μέλη, καθώς και οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, συλλέγουν, 
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τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 
σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 
επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους.

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

Or. hr

Τροπολογία 322
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 
σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 
επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους.

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 
σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 
επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 323
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 
σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 
επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους.

3. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές συλλέγουν, επικαιροποιούν 
και κυκλοφορούν, ιδίως στους 
ενδιαφερόμενους φορείς, σε τακτική και 
δομημένη βάση, πληροφορίες σχετικά με 
τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά 
σχέδια στην επικράτειά τους.

Or. en
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Τροπολογία 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 
σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 
επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους.

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 
επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 
τακτική, δομημένη και διαφανή βάση, 
πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια στην 
επικράτειά τους.

Or. it

Τροπολογία 325
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της διαφάνειας, η 
Επιτροπή, η ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη 
ζητούν τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε ετήσια βάση σχετικά με 
το περιεχόμενο του έργου του αγωγού 
Δεξαμενής Ευρωπαϊκών Επενδυτικών 
Έργων.

Or. fr

Τροπολογία 326
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά 
εξάμηνο στην Επιτροπή για τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος κανονισμού.
Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν 
καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 
επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 
συγκεντρωτική βάση.

1. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή Επενδύσεων 
του ΕΤΣΕ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
κατά περίπτωση, υποβάλλουν έκθεση ανά 
εξάμηνο στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ και του ΕΤΣΕ βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν 
καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 
επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 
συγκεντρωτική βάση. Η έκθεση θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει λεπτομερή 
ποιοτική αξιολόγηση των σχετικών 
πράξεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά 
εξάμηνο στην Επιτροπή για τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν 
καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά 
εξάμηνο στην Επιτροπή για τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν 
καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 
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παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 
επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 
συγκεντρωτική βάση.

παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 
επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 
συγκεντρωτική βάση. Η έκθεση 
συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της 
κοινής χρήσης.

Or. it

Τροπολογία 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ. Η 
έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει :

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
κατά περίπτωση, υποβάλλει εξαμηνιαία
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ. Η έκθεση δημοσιοποιείται και 
περιλαμβάνει :

Or. it

Τροπολογία 329
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) εκτίμηση του αριθμού, της 
ποιότητας και της βιωσιμότητας των 
θέσεων εργασίας που δημιουργούνται·

Or. en
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Τροπολογία 330
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) αξιολόγηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας και της συμβολής 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη στρατηγική της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 331
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 
της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 
εκροών, αποτελεσμάτων και του 
αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 
συγκεντρωτική βάση·

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 
της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 
εκροών, αποτελεσμάτων και του
οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου 
των χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
πράξεων της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένου 
του αριθμού νέων θέσεων εργασίας, σε 
συγκεντρωτική βάση·

Or. en

Τροπολογία 332
Maria João Rodrigues
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 
της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 
εκροών, αποτελεσμάτων και του 
αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 
συγκεντρωτική βάση·

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 
της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 
εκροών, αποτελεσμάτων και του 
αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 
συγκεντρωτική βάση, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 
της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 
εκροών, αποτελεσμάτων και του 
αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 
συγκεντρωτική βάση·

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 
της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 
εκροών, αποτελεσμάτων και του 
αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 
συγκεντρωτική βάση, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της μείωσης των 
κοινωνικών ανισοτήτων·

Or. es

Τροπολογία 334
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
της ΕΤΕπ·

(δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
της ΕΤΕπ και των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ όσον αφορά 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ΕΤΣΕ, είναι 
ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη εκτίμηση του αντικτύπου των επενδύσεων 
στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 336
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 
ΕΤΣΕ.

(στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 
ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου 
σχετικά με τις αποδοχές και τα 
επιδόματα που λαμβάνουν τα μέλη του 
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διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής 
επενδύσεων ή της πλατφόρμας της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τις 
αποδοχές και τα επιδόματα των 
διευθυντικών στελεχών του ΕΤΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) αξιολόγηση της συμβολής στους 
στόχους της Ένωσης και τους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση 
και τη μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 338
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) στοιχεία σχετικά με την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου, επιτροπής 
επενδύσεων, πλατφόρμας της κοινωνίας 
των πολιτών και διευθυντικών στελεχών 
του ΕΤΣΕ·

Or. en
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Τροπολογία 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) αξιολόγηση της συμβολής στους 
κοινωνικούς στόχους της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, και τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 340
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) αξιολόγηση της συμβολής στους 
κοινωνικούς στόχους και τους στόχους 
ισότητας της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, και τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και 
αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων 
που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 
και τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων, 
η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά 
περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή κάθε 
χρόνο:

3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και 
αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων 
που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 
και τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων, 
η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
παρέχουν στην Επιτροπή κάθε χρόνο:

Or. it

Τροπολογία 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή, εφόσον 
το ζητήσει, τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα 
κανονισμό.

4. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με 
τον παρόντα κανονισμό

Or. it

Τροπολογία 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, κατά περίπτωση,
παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 με 
δικά τους έξοδα.

5. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ παρέχουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 με δικά τους έξοδα.

Or. it
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Τροπολογία 344
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή περιλαμβάνει στην κοινή 
έκθεση για την απασχόληση που 
συνοδεύει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης λεπτομερή αξιολόγηση 
του άμεσου αντικτύπου που θα έχουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΣΕ, καθώς και ανάλυση των 
δευτερογενών συνεπειών των επενδύσεων 
αυτών για την απασχόληση στην 
Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος 
συμμετέχει σε ακρόαση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
επιδόσεις του ΕΤΣΕ.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από 
τον διευθύνοντα σύμβουλο να 
συμμετάσχει σε ακρόαση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
επιδόσεις του ΕΤΣΕ

Or. it

Τροπολογία 346
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθύνων σύμβουλος απαντά 
προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις 
που απευθύνονται στο ΕΤΣΕ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε κάθε 
περίπτωση εντός πέντε εβδομάδων από την 
παραλαβή της ερώτησης.

2. Ο διευθύνων σύμβουλος απαντά 
γραπτώς στις ερωτήσεις που απευθύνονται 
στο ΕΤΣΕ από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός 
πέντε εβδομάδων από την παραλαβή της 
ερώτησης.

Or. it

Τροπολογία 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει 
αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων: 18 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] η ΕΤΕπ αξιολογεί τη 
λειτουργία του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ υποβάλλει 
την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] η ΕΤΕπ αξιολογεί τη 
λειτουργία του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ υποβάλλει 
την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή·

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή και την αναθεωρεί κάθε δύο 
χρόνια.

Or. it

Τροπολογία 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων: 18 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη 
λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
χορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 9. Η Επιτροπή υποβάλλει την 
αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων: 18 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη 
λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
χορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 9. Η Επιτροπή υποβάλλει την 
αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την 
αναθεωρεί κάθε δύο χρόνια.

Or. it

Τροπολογία 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2018 και στη 
συνέχεια ανά τριετία:

2. Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2017 και στη 
συνέχεια ανά διετία:

Or. it
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Τροπολογία 351
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση 
σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ·

(α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση 
σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ και τα 
αποτελέσματά του όσον αφορά την 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
κατά περίπτωση, συνεισφέρει και παρέχει 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση και την έκθεση της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2, 
αντίστοιχα.

3. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 
συνεισφέρει και παρέχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την αξιολόγηση και την 
έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και 2, αντίστοιχα.

Or. it

Τροπολογία 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν 
τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις 
ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που 

4. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
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διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται τα 
πρακτικά αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί από τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις 
ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που 
διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται τα 
πρακτικά αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί από τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 
από την Υπηρεσία Εκδόσεων: τρία έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη 
από τυχόν σχετικές προτάσεις.

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 
από την Υπηρεσία Εκδόσεων: τρία έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συνολική αξιολόγηση της ποιότητας για 
την αξιολόγηση των πραγματικών 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
αυτού του ειδικού στρατηγικού σχεδίου
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συνοδευόμενη από τυχόν 
σχετικές προτάσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αξιολογηθεί στο σύνολό του μετά από τρία χρόνια, προκειμένου να είναι 
σε θέση να κριθεί αν έχει επιτύχει τους στόχους του ως βραχυπρόθεσμο μέσο έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 
από την Υπηρεσία Εκδόσεων: τρία έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη 
από τυχόν σχετικές προτάσεις.

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 
από την Υπηρεσία Εκδόσεων: δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη 
από τυχόν σχετικές προτάσεις.

Or. it

Τροπολογία 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές 
διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ 
δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις
της και τον τρόπο με τον οποίο 
συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2.

Σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές 
διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ 
δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
κάθε μεμονωμένη χρηματοδοτική και 
επενδυτική πράξη και τον τρόπο με τον 
οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των 
γενικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. it

Τροπολογία 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΤΕπ παρέχει στον ιστότοπό της 
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επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με το συνολικό αναμενόμενο κόστος κάθε 
έργου και το κόστος μέχρι τη δεδομένη 
στιγμή, τα ονόματα των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν σε κάθε έργο 
και τα κονδύλια που αυτοί έχουν λάβει, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την 
αναμενόμενη απόδοση κάθε έργου, στο 
πλαίσιο της συμβολής στους γενικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, και μια εκτίμηση αυτής 
της απόδοσης σε σχέση με τα πλέον 
επικαιροποιημένα στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και 
της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 
ολοκλήρωσης πράξεων που υπόκεινται 
στην εγγύηση της ΕΕ, έχει βάσιμες 
υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, 
διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή άλλης 
παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να 
πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης.

1. Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και 
της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 
ολοκλήρωσης πράξεων που υπόκεινται 
στην εγγύηση της ΕΕ, έχει βάσιμες 
υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, 
διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή οιασδήποτε 
άλλης παράνομης δραστηριότητας που 
μπορεί να πλήξει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου5, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/966 του 
Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/957 του Συμβουλίου 
για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να 
εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, 
διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή άλλη 
παράνομη δραστηριότητα σε βάρος τω ν 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε 
σχέση με πράξεις που έχουν λάβει στήριξη 
μέσω της εγγύησης της ΕΕ. Η OLAF 
δύναται να διαβιβάζει εγκαίρως στις 
αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών πληροφορίες συλλεγείσες 
κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η OLAF διενεργεί έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου(), τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου() και τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου() 
για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να 
εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, 
διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή άλλη 
παράνομη δραστηριότητα σε βάρος τω ν 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε 
σχέση με πράξεις που έχουν λάβει στήριξη 
μέσω της εγγύησης της ΕΕ. Η OLAF 
διαβιβάζει εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
πληροφορίες συλλεγείσες κατά τη διάρκεια 
των ερευνών.

__________________ __________________
5Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

5Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

6Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 
1996, σχετικά με τους ελέγχους και 
εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 

6 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.1 
1.1996, σ. 2).

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.1 
1.1996, σ. 2).

7Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
1995, σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 
23.12.1995, σ. 1).

7Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
1995, σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 
23.12.1995, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου 
είδους παράνομες δραστηριότητες, η ΕΤΕπ 
προβαίνει σε ενέργειες ανάκτησης όσον 
αφορά τις πράξεις που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση της ΕΕ.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου 
είδους παράνομες δραστηριότητες, η ΕΤΕπ 
προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια
ανάκτησης όσον αφορά τις πράξεις που 
υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
υπογράφονται σε σχέση με πράξεις που 
λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνουν ρήτρες που 
επιτρέπουν την εξαίρεση από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ και, εάν είναι αναγκαίο, τη 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 

3. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες που 
υπογράφονται σε σχέση με πράξεις που 
λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνουν ρήτρες που 
επιτρέπουν την εξαίρεση από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ και τη λήψη των ενδεδειγμένων 
μέτρων ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, 
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ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, 
διαφθοράς ή άλλης παράνομης 
δραστηριότητας σύμφωνα με τη συμφωνία 
ΕΤΣΕ, τις πολιτικές της ΕΤΕπ και τις 
ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Η 
απόφαση σχετικά με την εξαίρεση από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
σχετικές χρηματοδοτικές ή επενδυτικές 
συμφωνίες.

διαφθοράς ή οιασδήποτε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας σύμφωνα με τη συμφωνία 
ΕΤΣΕ, τις πολιτικές της ΕΤΕπ και τις 
ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Η 
απόφαση σχετικά με την εξαίρεση από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
σχετικές χρηματοδοτικές ή επενδυτικές 
συμφωνίες.

Or. it

Τροπολογία 362
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεών της, η ΕΤΕπ δεν 
στηρίζει δραστηριότητες που έχουν 
αρνητικές επιδράσεις ή επιζήμιο 
αντίκτυπο στους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ δεν συμμετέχει σε 
χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις 
που οδηγούν σε μετεγκατάσταση ή 
απώλεια θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 363
Monika Vana, Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εκτίμηση κοινωνικού αντικτύπου 
αποτελεί προϋπόθεση για κάθε 
χρηματοδοτική και επενδυτική πράξη του 
ΕΤΣΕ· κάθε εκτέλεση πράξης για την 
οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση 
κοινωνικού αντικτύπου, οδηγεί 
αυτομάτως σε παρέμβαση της 
πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους του παρόντος άρθρου.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή μόνο 
αφού ορισθεί σαφώς η περιορισμένη και 
καθορισμένη αποστολή.

Or. it

Τροπολογία 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της τριετίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
σχετικά με την άσκηση της 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο ενός έτους πό την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη
του έτους, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
σχετικά με την άσκηση της 
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εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση 
παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους 
ιδίας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη κάθε περιόδου.

εξουσιοδότησης.

Or. it

Τροπολογία 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί αμελλητί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις.
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περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. it


