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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης το επίπεδο των επενδύσεων 
στην ΕΕ μειώθηκε κατά 15% από τα ανώτατα επίπεδα του 2007. Αυτό έχει ως συνέπεια να 
παρεμποδίζονται η οικονομική ανάκαμψη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα. Το επενδυτικό χάσμα δημιουργεί 
πρόσθετο κίνδυνο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρώπη 2020, ειδικά 
όσον αφορά τον πρωταρχικό στόχο για απασχόληση του 75% του πληθυσμού ηλικίας 24-64 
έως το 2020. Στο τρίτο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-28 παρέμειναν στο 
9,7%. Επιπλέον, πάρα πολλοί νέοι Ευρωπαίοι προσεγγίζουν το όριο της φτώχιας. Τα κράτη 
μέλη, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
ιδίως την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

Παρά τη θετική επίδραση της πολιτικής για τη συνοχή, οι τρέχουσες προσπάθειες για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης δεν ήταν αρκετά επιτυχείς. Απαιτείται, λοιπόν,
νέα και συμπληρωματική πρωτοβουλία με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να χαιρετίσουμε την πρόταση για τη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που έχει τη δυνατότητα να παρέχει, σε 
σχέση με άλλα μέσα, ταχεία τόνωση της οικονομίας.

Όπως δείχνουν εμπειρικά στοιχεία, με την ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία και 
επενδυτικό επίπεδο, θα πρέπει να περιμένουμε το Ταμείο, εάν είναι καλά δομημένο και έχει 
καλή διαχείριση, να ενισχύσει την απαραίτητη μέσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
απασχόληση. Το Ταμείο αναμένεται να κινητοποιήσει 315 δις ευρώ σε βάθος τριετίας και, ως 
εκ τούτου, να δημιουργήσει 1,3 εκατομμύρια επιπλέον άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 
Ο πιθανός αντίκτυπος του Ταμείου στην απασχόληση θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, 
κυρίως τη δυνατότητά του να υποστηρίξει τα σχέδια με δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, τον βαθμό στον οποίο θα αξιοποιηθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια, τη συμβατότητά του 
με άλλα υπάρχοντα μέσα, καθώς και την έγκαιρη αποδέσμευση των κεφαλαίων και των 
συμπληρωματικών μέτρων που απευθύνονται στις αγορές εργασίας.

Δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας

Ο κύριος στόχος των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
η δημιουργία ανάπτυξης και κατάλληλες, υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας. Αυτή πρέπει 
να είναι η κύρια κατευθυντήρια αρχή στο σύνολο του εν λόγω κανονισμού. Προκειμένου να 
αξιολογηθούν οι επιδόσεις, θα πρέπει να διενεργηθεί προσεκτική εκτίμηση του αριθμού και 
της ποιότητας των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από το Ταμείο, με ιδιαίτερη έμφαση 
στον σεβασμό των όρων και προϋποθέσεων της απασχόλησης στις δημιουργούμενες θέσεις 
εργασίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσει ως χρήσιμο εργαλείο σε 
περίπτωση μελλοντικής αναθεώρησης του ΕΤΣΕ.

Για να μην εμποδίζεται το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας, τα κράτη μέλη ευνοούν 
τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προσαρμοστικότητα των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους στις ανάγκες των τομέων 



PE549.263v01-00 4/16 PA\1050420EL.doc

EL

με υψηλές επενδυτικές δυνατότητες. Οι μεταρρυθμίσεις ΔΥΑ και EURES είναι μεγάλης 
σημασίας από την άποψη αυτή.

Η στήριξη των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Οι ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ  αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ, απασχολούν 
περισσότερους από 90 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι υπεύθυνες για το 85% της 
πρόσφατης καθαρής αύξησης των θέσεων εργασίας. Συνεπώς, έχουν μεγάλες δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα πρέπει να ενισχυθούν. Η επιτυχία του ΕΤΣΕ θα 
εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο ο ιδιωτικός τομέας θα είναι πρόθυμος να επενδύσει, 
οπότε, τα κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν. Το Ταμείο θα πρέπει 
να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων στις οποίες 
τα έργα θα χρηματοδοτηθούν έτσι κι αλλιώς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στα έργα με προφίλ σχετικά υψηλού κινδύνου, καθώς και με δυνατότητα να 
καταστούν οικονομικά βιώσιμα λόγω χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ.

Συλλογή πρόσθετων κονδυλίων

Μετά την τόσο αναγκαία περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι πλέον ώρα οι ευρωπαϊκές 
χώρες να επενδύσουν. Για να μεγιστοποιηθεί το επενδυτικό δυναμικό του Ταμείου και, ως εκ 
τούτου, η δημιουργία θέσεων εργασίας, θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για τα κράτη μέλη
να συμμετάσχουν οικονομικά στο ΕΤΣΕ. Ως εκ τούτου, η χρηματοδοτική συνεισφορά των 
κρατών μελών στο ΕΤΣΕ, καθώς και ενδεχόμενη συμμετοχή σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής 
προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού ή του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου.

Συσχέτιση με άλλα υφιστάμενα εργαλεία

Η επιτυχία του ΕΤΣΕ θα εξαρτηθεί επίσης από τη δυνατότητά του να συνυπάρξει και να 
ενισχύσει ήδη υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα στην Ευρώπη, όπως τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Επενδύσεων. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα, αφενός, να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για 
να συμβάλουν στη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και, αφετέρου, να 
χρησιμοποιήσουν το ΕΤΣΕ για τη συγχρηματοδότηση έργων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων διαρθρωτικής πολιτικής.

Πρόσθετα μέτρα

Για να λειτουργήσει το ΕΤΣΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει και θα στηρίξει τα 
πρόσθετα μέτρα για να παράσχει μεγαλύτερη κανονιστική προβλεψιμότητα και την άρση των 
εμποδίων για επενδύσεις, καθιστώντας την Ευρώπη πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Επιπλέον, η μέθοδος επιλογής των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών και της
σταθερότητάς τους, τα οποία θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα να χρησιμοποιήσουν
το ταμείο στα κράτη μέλη. Αυτό θα εξασφαλίσει μια κατανομή των δημοσιονομικών πόρων 
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σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που πλήττονται περισσότερο από 
την κρίση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το επίπεδο των επενδύσεων στην 
ΕΕ έχει μειωθεί κατά 15% από το 2007 και παρεμποδίζει την οικονομική ανάκαμψη 
προκαλώντας υψηλό επίπεδο ανεργίας. Ως εκ τούτου, ένας από τους σημαντικότερους στόχους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να είναι η στήριξη σχεδίων με 
μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτό θα πρέπει να είναι μία από τις 
κατευθυντήριες αρχές σε ολόκληρη την πρόταση κανονισμού.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο στόχος των στρατηγικών 
επενδύσεων για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να 
συνεχιστεί παράλληλα με τον στόχο για 
δημιουργία μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας 
υψηλής ποιότητας με σεβασμό στους 
νομικούς όρους και τις προϋποθέσεις της 
απασχόλησης στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στη διάρκεια της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση 
κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή 
της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών 
που παρατίθενται στην στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε 
εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον 
ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση 
των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, 
εν μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 
Ιανουάριο 2013. Απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 
της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και 
διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς 
στη χρηματοδότηση βιώσιμων 
επενδυτικών έργων.

(4) Στη διάρκεια της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση 
κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή 
της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών 
που παρατίθενται στην στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε 
εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, δυστυχώς, με ανεπαρκή 
αντίκτυπο στα επίπεδα απασχόλησης και 
φτώχειας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον 
ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση 
των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, 
εν μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 
Ιανουάριο 2013. Συνεπώς, απαιτούνται 
περαιτέρω και συμπληρωματικές 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 
της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και 
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διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς 
στη χρηματοδότηση βιώσιμων 
επενδυτικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις δυνατότητες ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 
στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 
να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση. Στόχος είναι η 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης 
σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της 
αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
ήτοι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των 
υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 
Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της Ένωσης.

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 
να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 
στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση και 
να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, με σκοπό τη δημιουργία 
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Στόχος 
είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση να είναι ιδιαίτερα 
επωφελής για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ, οι οποίες 
αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων 
στην Ένωση και απασχολούν 
περισσότερους από 90 εκατομμύρια 
εργαζόμενους στην Ένωση. Είναι επίσης 
σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της 
αυξημένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης
με έδρα την ΕΕ, ήτοι επιχειρήσεις που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους. Η 
υπέρβαση των υφιστάμενων επενδυτικών 
δυσχερειών της Ευρώπης θα πρέπει να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικών Επενδύσεων θα 
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πρέπει να είναι η στήριξη σχεδίων με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτό 
θα πρέπει να είναι μία από τις κατευθυντήριες αρχές σε ολόκληρη την πρόταση κανονισμού. 
Ειδική στήριξη θα πρέπει να χορηγείται σε ΜΜΕ της ΕΕ που απασχολούν σήμερα 90 
εκατομμύρια εργαζόμενους στην ΕΕ, αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και είναι 
υπεύθυνες για το 85% της καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία χρόνια.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο αντίκτυπος του ΕΤΣΕ για την 
απασχόληση θα πρέπει να 
παρακολουθείται συστηματικά και να 
ενθαρρυνθεί περαιτέρω, ιδίως με σκοπό 
την επίτευξη παρατεταμένων κοινωνικών 
οφελών με τη μορφή βιώσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης. Αυτό θα πρέπει 
επίσης να εξασφαλίσει δίκαιη κατανομή 
της απόδοσης των επενδύσεων μεταξύ 
των επενδυτών και των εργαζομένων.
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Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΣΕ έχει ως στόχο να φέρει επιπλέον χρήματα επενδυτών στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ως 
εκ τούτου, το Ταμείο θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να αποφεύγει καταστάσεις όπου 
το Ταμείο θα χρηματοδοτεί επενδύσεις έργων που θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως. Η 
συμμετοχή του ΕΤΣΕ θα πρέπει να επιτρέπει τα επιλεγμένα έργα να καταστούν οικονομικά 
βιώσιμα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
του ΕΤΣΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεχίσουν να προβαίνουν σε 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
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να αναλαμβάνουν πρόσθετες 
πρωτοβουλίες που θα απευθύνονται στις 
εθνικές αγορές εργασίας τους, όπως 
προσαρμοσμένα προγράμματα 
κατάρτισης για να αντιστοιχούν με τις 
δεξιότητες των εργαζομένων στις 
ανάγκες των τομέων που επωφελούνται 
από το ΕΤΣΕ, ενίσχυση των υπηρεσιών 
απασχόλησης με σκοπό την προώθηση 
ενεργών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας και επί παραγγελία 
επιχειρηματικών υπηρεσιών για να 
προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις να 
επεκτείνουν και να δημιουργήσουν 
περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς και 
υποστήριξη για τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και τους 
αυτοαπασχολούμενους.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Προκειμένου να ενισχύσει τον 
αντίκτυπο του ΕΤΣΕ στην απασχόληση, 
η μέθοδος επιλογής των επενδυτικών 
σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των 
εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών, 
καθώς και τη σταθερότητά τους, στοιχεία 
που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 
ικανότητα να χρησιμοποιούν το ΕΤΣΕ
στα κράτη μέλη. Αυτό θα εξασφαλίσει 
την κατανομή των δημοσιονομικών 
πόρων σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
μελών που πλήττονται περισσότερο από 
την οικονομική κρίση.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στον ΕΤΣΕ
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Από την 
άποψη αυτή, χρηματοδοτικές συνεισφορές κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεισφορών σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν θα πρέπει να δίνουν έναυσμα για ΔΥΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 
συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 
προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών στους 
επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 
ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη 
συγχρηματοδότηση έργων που είναι 
επιλέξιμα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΣΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικό εργαλείο για επενδύσεις σε ήδη 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα των δύο εργαλείων, η συγχρηματοδότηση των έργων μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ θα 
πρέπει να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους. Ειδικά η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 
που διατίθενται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, όπως δάνεια, μπορεί να συμβάλει στην προώθηση 
σειράς σημαντικών έργων στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής, τα οποία έχουν 
μπλοκαριστεί λόγω έλλειψης δημοσίων κονδυλίων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 
για επενδύσεις εντός της Ένωσης, η 
πρόσβαση στην οποία θα πρέπει να 
ενισχυθεί από μια πολύγλωσση και πιό 
αποκεντρωμένη προσέγγιση για να 
υποστηριχθεί η αποτελεσματική διάδοση 
των πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 13

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 με έδρα στην 
Ένωση 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 να 
προωθήσει και να διασφαλίσει βιώσιμη 
και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 14

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 θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την 
Επιτροπή κατά τον καθορισμό της 
δημοσιονομικής προσαρμογής στο 
πλαίσιο του προληπτικού και 
διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε 
περίπτωση υπέρβασης της τιμής 
αναφοράς για το έλλειμμα, η Επιτροπή 
δεν πρέπει να κινήσει ΔΥΕ εάν η 
υπέρβαση οφείλεται μόνο στη συμβολή 
και είναι μικρή, ενώ αναμένεται να είναι 
και προσωρινή. Ομοίως, καμία 
διαδικασία δεν θα πρέπει να κινηθεί
εφόσον εκτιμάται υπέρβαση της τιμής 
αναφοράς του χρέους, σε περίπτωση που 
αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο 
στις εισφορές στο ΕΤΣΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο ΕΤΣΕ
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή οικονομία. Από την 
άποψη αυτή, χρηματοδοτικές συνεισφορές κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεισφορών σε πλατφόρμες επενδύσεων, δεν δίθνουν έναυσμα για ΔΥΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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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 καθώς και σε βάθος 
γνώση των αγορών εργασίας, των τομέων 
και των ειδικοτήτων τους και διορίζονται 
από το διοικητικό συμβούλιο για 
ανανεώσιμη θητεία καθορισμένης 
διάρκειας τριών ετών.

Or. en

Τροπολογία 16

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ έχει 
μειωθεί κατά 15% από το 2007, και παρεμποδίζει την οικονομική ανάκαμψη, προκαλώντας
υψηλό επίπεδο ανεργίας. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να είναι η στήριξη σχεδίων με μεγάλες δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτό θα πρέπει να είναι μία από τις κατευθυντήριες αρχές σε 
ολόκληρη την πρόταση κανονισμού. 

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
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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 μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη 
συγχρηματοδότηση έργων που είναι 
επιλέξιμα για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΣΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικό εργαλείο για επενδύσεις σε ήδη 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα των δύο εργαλείων, η συγχρηματοδότηση των έργων μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ θα 
πρέπει να λειτουργήσει και με τους δύο τρόπους. Ειδικά η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 
που διατίθενται στο πλαίσιο ΕΤΣΕ, όπως δάνεια, μπορεί να βοηθήσουν να προχωρήσει με μια 
σειρά από σημαντικά έργα στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής, τα οποία έχουν 
μπλοκαριστεί λόγω έλλειψης δημοσίων κονδυλίων.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


