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Τροπολογία 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

(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, καθώς και μέσω του 
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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.

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον 
συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της στην 
παρότρυνση και προώθηση των 
επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, εν 
μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 
Ιανουάριο 2013. Απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 
της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και 
διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς 
στη χρηματοδότηση βιώσιμων 
επενδυτικών έργων.

Or. en

Τροπολογία 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) επισημαίνει ότι η 
αποτελεσματικότητα των πρόσθετων 
επενδύσεων εξαρτάται από την 
ανταγωνιστικότητα και την 
αποδοτικότητα της οικονομίας μιας 
χώρας και από την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών μιας χώρας και, 
ως εκ τούτου, θεωρεί ότι μια χώρα πρέπει 
να είναι επιλέξιμη για να λάβει πόρους 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων μόνο εάν η Επιτροπή, κατά 
την αξιολόγηση των σχεδίων 
προϋπολογισμού των κρατών μελών, 
θεωρεί ότι:

i. η χώρα τηρεί το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή τις 
συστάσεις της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος· και

ii. η χώρα έχει σημειώσει σημαντική 



AM\1054684EL.doc 5/12 PE551.995v01-00

EL

πρόοδο ως προς την εφαρμογή των 
ειδικών συστάσεων ανά χώρα·

Or. en

Τροπολογία 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 530
Cora van Nieuwenhuizen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 
της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 
έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 
από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 
των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων εκτελεί τα καθήκοντά της με 
πλήρη ανεξαρτησία και σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθότι αυτό έχει καίρια 
σημασία για την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης και της συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα στο επενδυτικό σχέδιο. 
Η Επιτροπή Επενδύσεων δεν λαμβάνει 
εντολές από τρίτες οντότητες όσον αφορά 
την επιλογή των μεμονωμένων έργων που 
πρόκειται να χρηματοδοτήσει το ΕΤΣΕ, 
αλλά λογοδοτεί σε ένα διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΤΣΕ, το οποίο εποπτεύει 
την εκπλήρωση των στόχων του ΕΤΣΕ. Για 
να επωφεληθεί από την πείρα του ΕΤΕ, το 
ΕΤΣΕ στηρίζει τη χρηματοδότηση προς το 
ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 
μεμονωμένα έργα στους τομείς των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και μικρών 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
επιτυχής και έγκαιρη ανάπτυξη των 
χρηματοδοτούμενων έργων και, κατά 
συνέπεια, να μεγιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη, η Επιτροπή συντάσσει σχέδιο 
κανονισμού για την κρίση και την 
ανάκαμψη στην Ευρώπη, με το οποίο 
απαλλάσσονται προσωρινά τα έργα 
υποδομών που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΣΕ, από υφιστάμενες ενωσιακές 
διατάξεις που προκαλούν καθυστερήσεις 
λόγω διοικητικών διαδικασιών, κυρίως 
όσον αφορά διαδικασίες προσφυγών και 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
συμμόρφωση με την υφιστάμενη 
νομοθεσία.  Ο εν λόγω κανονισμός για την 
κρίση και την ανάκαμψη στην Ευρώπη 
θα πρέπει να οδηγεί σε συντόμευση των 
διοικητικών διαδικασιών κατά τρόπο που 
να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες 
έκτακτες συνθήκες τις οποίες 
συνεπάγεται η οικονομική κατάσταση 
στην Ευρώπη.  Η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρόταση κανονισμού για την 
κρίση και την ανάκαμψη στην Ευρώπη, 
το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 532
Cora van Nieuwenhuizen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα
διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτομία 2014-
2020, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 
προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 
που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 
Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 
αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 
χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 
αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 
επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 
αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 
δυνατό μέσω των υφιστάμενων 
προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 
της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 
χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 
συγκεκριμένους τομείς έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας, και 
υποδομών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών 
και ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι 
πόροι είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, 
σκόπιμο να ανακατευθυνθεί μέρος της 
χρηματοδότησης, που προβλέπεται 
σήμερα για τα εν λόγω προγράμματα, 
προς όφελος του ΕΤΣΕ.

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 
κονδύλια των διαφόρων Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και της κατάργησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου.

__________________ __________________
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης
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«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 
αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 
σ. 129).

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 
αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 
σ. 129).

Or. en

Αιτιολόγηση

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Τροπολογία 533
Cora van Nieuwenhuizen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Για τη μερική χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 
κονδύλια των διαφόρων Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων, που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και της κατάργησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Τροπολογία 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, και κάθε 
έτος στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει 
σε επανεξέταση της επάρκειας του 
επιπέδου του ταμείου εγγυήσεων 
λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση των 
πόρων που προκύπτει από την 
ενεργοποίηση της εγγύησης της ΕΤΕπ και 
αξιολόγηση που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 3.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, και κάθε 
έτος στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει 
σε επανεξέταση της επάρκειας του 
επιπέδου του ταμείου εγγυήσεων 
λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, κάθε μείωση 
των πόρων που προκύπτει από την 
ενεργοποίηση της εγγύησης και, αφετέρου, 
την αξιολόγηση της ΕΤΕπ που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 3.

Το αποτέλεσμα αυτής της επανεξέτασης 
σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει 
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περαιτέρω τους προϋπολογισμούς του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από την 1 Ιανουαρίου 2019, εάν ως 
αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων, 
το επίπεδο των κεφαλαίων του ταμείου 
είναι χαμηλότερο του 50% του ποσού 
στόχου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για 
έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν 
για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του 
ταμείου.

8. Από την 1 Ιανουαρίου 2019, εάν ως 
αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων, 
το επίπεδο των κεφαλαίων του ταμείου 
είναι χαμηλότερο του 50% του ποσού 
στόχου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για 
έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν 
για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του 
ταμείου.

Εάν συνταχθεί η έκθεση αυτή, το 
περιεχόμενό της σε καμία περίπτωση δεν 
επηρεάζει περαιτέρω τους 
προϋπολογισμούς του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 536
Patrizia Toia

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 

(α) ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και των 
υποδομών της, ιδίως όσον αφορά το 
σύνολο των ψηφιακών στοιχείων της και 
των στοιχείων ΤΠ, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 
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υποδομές· βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 
ενεργειακές διασυνδέσεις και υποδομές 
ύδρευσης· και ψηφιακές υποδομές, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση του χάσματος 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών·

Or. en


