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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Εδώ και πολλά χρόνια, σημαντικοί παράγοντες του πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου και 
της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν ότι πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ 
προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κενό που έχει προκύψει λόγω της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το εν λόγω επενδυτικό κενό έχει οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο 
μείωσης των δαπανών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία και να χαθεί η εμπιστοσύνη στη 
μελλοντική πρόοδο. Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Η παροχή νέων κινήτρων για την τόνωση των επενδύσεων –με στήριξη μέσω εγγυήσεων της 
ΕΕ– μπορεί να οδηγήσει στην ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επενδυτών, των δημόσιων 
αρχών και της βιομηχανίας όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη. Με την αποδέσμευση νέων 
επενδύσεων, το ΕΤΣΕ μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για έναν νέο κύκλο επενδύσεων 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών. Αυτές οι νέες 
επενδύσεις είναι απαραίτητες όχι μόνο για την επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ, αλλά 
και για τη μετατροπή της σε μια ανθεκτική και καινοτόμο κυκλική οικονομία, χωρίς 
αποκλεισμούς και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αντί να ακολουθήσουμε την πεπατημένη οδό επενδύοντας απλώς στην αντικατάσταση και τη 
συντήρηση, θα πρέπει να επενδύσουμε σε έργα, υπηρεσίες και υποδομές που θα συμβάλουν 
πραγματικά στον μετασχηματισμό της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των «νέων» 
προκλήσεων που απειλούν την ευημερία και την πρόοδό μας. Στις προκλήσεις αυτές 
περιλαμβάνονται η απώλεια ανταγωνιστικότητας, η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος, η 
εξάρτησή μας από περιορισμένους φυσικούς πόρους ζωτικής σημασίας που βρίσκονται σε 
περιοχές εκτός της Ένωσης, και η παρεπόμενη αστάθεια και έλλειψη προβλεψιμότητας των 
τιμών της ενέργειας και των φυσικών πόρων.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η ΕΕ έχει επεξεργαστεί φιλόδοξες πολιτικές 
σχετικά με την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, το 
κλίμα και την ενέργεια. Με την αναπτυξιακή στρατηγική της για την παρούσα δεκαετία 
(«Ευρώπη 2020»), η ΕΕ έθεσε ως στόχο να καταστεί μια «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία». Η στρατηγική «20/20/20» για το κλίμα και την ενέργεια, ο 
ενεργειακός χάρτης πορείας 2050 της Επιτροπής, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2020, απευθύνουν έκκληση για τη δημιουργία 
μιας πιο κυκλικής οικονομίας χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τον πραγματικό 
μετασχηματισμό των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας. Η στρατηγική για την 
ενεργειακή ένωση, που δρομολογήθηκε πρόσφατα, εστιάζει σε μια πιο διασυνδεδεμένη 
ενεργειακή αγορά, με στόχο την ενσωμάτωση και ανταλλαγή όλο και μεγαλύτερων 
ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και τονίζει τη σημασία της ενεργειακής 
απόδοσης ως πηγής ενέργειας αυτής καθαυτήν. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θεσπίστηκε 
ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την 
ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της μεταφοράς λαμπρών ιδεών από το εργαστήριο στην 
αγορά. Με την άμεση σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμιο 



PE549.399v01-00 4/42 PA\1051424EL.doc

EL

επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην επιστήμη αριστείας, τη βιομηχανική υπεροχή και την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. 

Προς το γενικό συμφέρον, το ΕΤΣΕ πρέπει να ενισχύει και να συμβάλει στην υλοποίηση των 
πολιτικών αυτών εστιάζοντας στις απαραίτητες μετασχηματιστικές επενδύσεις σε βιώσιμες 
υποδομές μεταφορών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε ψηφιακές και 
ερευνητικές υποδομές, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και την 
αποθήκευση ενέργειας και στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
τεχνολογιών στην αγορά. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγεται η εξασθένιση των πολιτικών της Ένωσης μέσω 
ανεπανόρθωτων περικοπών σε κονδύλια που συμβάλλουν στην πραγμάτωση αυτών των 
φιλοδοξιών ή μέσω της στήριξης μη βέλτιστων επενδύσεων ή επενδύσεων που 
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να καταστούν παρωχημένες πριν από τέλος της διάρκειας 
ζωής τους (λόγω ασυμβατότητας με τους μακροπρόθεσμους στόχους).

Κατά συνέπεια, η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα διατυπώσει τροπολογίες στον 
προτεινόμενο κανονισμό, με τους εξής στόχους:

1. καθιέρωση εναλλακτικής επιλογής για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 
της ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF)·
2. ένταξη της στήριξης μέσω του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για 
«έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», και συμβολή στην υλοποίηση των 
στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, εστιάζοντας σε μετασχηματιστικές επενδύσεις στους 
τομείς των μεταφορών και της ενέργειας και αποφεύγοντας επενδύσεις που οδηγούν σε 
εγκλωβισμό·

3. συμβολή στην επίτευξη των φιλοδοξιών της ενεργειακής ένωσης όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση.

Βεβαίως, η παρούσα γνωμοδότηση δίνει κυρίως έμφαση στους τομείς αποκλειστικής 
αρμοδιότητας της επιτροπής ITRE.

1. Εναλλακτική επιλογή για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων της ΕΕ

Πρέπει να τονιστεί ότι η συντάκτρια της γνωμοδότησης δεν έχει την πρόθεση να θίξει 
ζητήματα που αφορούν τη γενική φιλοσοφία της χρηματοδότησης της εγγύησης της ΕΕ από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η διαθεσιμότητα της εγγύησης της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 
εξασφαλίζεται από νομική και οικονομική άποψη, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο 
κανονισμός ΕΤΣΕ και θα υπογραφεί η συμφωνία ΕΤΣΕ μεταξύ της ΕΤΕπ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συντάκτρια αμφισβητεί τον τρόπο δημιουργίας και χρηματοδότησης του Ταμείου 
Εγγυήσεων της ΕΕ. Στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού σχετικά με το ΕΤΣΕ, η 
χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω περικοπών στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τον 
χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», σε γραμμές του προϋπολογισμού με 
τις οποίες καλύπτονται επιχορηγήσεις. Οι εν λόγω περικοπές θα επηρεάσουν την ακεραιότητα 
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των προγραμμάτων αυτών, ιδίως όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις –όπως η βασική 
έρευνα– για τις οποίες είναι δύσκολο να βρεθεί συγχρηματοδότηση από την αγορά. Οι 
προτεινόμενες περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα επηρεάσουν περισσότερο τις 
«ανοικτές προσκλήσεις» και, κατά συνέπεια, την έρευνα σε τομείς στους οποίους είναι 
εξαιρετικά απαραίτητη. Οι περικοπές σε αυτές τις γραμμές του προϋπολογισμού θα 
οδηγήσουν τελικά σε εξασθένιση του πρόσθετου δυναμικού του ΕΤΣΕ.

Η εναλλακτική επιλογή που προτείνεται στην παρούσα έκθεση είναι να μη γίνουν περικοπές 
εκ των προτέρων στα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και CEF, καθότι δεν χρειάζεται να 
αποφασιστεί εκ των προτέρων το σχέδιο χρηματοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων. 

Η χρηματοδότησή του μπορεί να εξασφαλιστεί με σταδιακές πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων οι οποίες θα αποφασίζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να 
κάνει χρήση, όπου αυτό είναι σκόπιμο, όλων των διαθέσιμων μηχανισμών ευελιξίας και των 
σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, 
ώστε οι περικοπές στο κονδύλιο για προγράμματα του τομέα 1Α να χρησιμοποιούνται μόνο 
ως λύση έκτακτης ανάγκης.

2. Ευθυγράμμιση των επενδύσεων του ΕΤΣΕ με τη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και βελτίωση της συνοχής με την πολιτική της 
Ένωσης για το περιβάλλον

Οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να συμβάλουν στη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία 
εγκρίθηκε με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2010. 
Προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός των επενδυτικών πολιτικών της Ένωσης, εγκρίθηκε 
ο κανονισμός 1303/2013, ο οποίος προβλέπει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο («ΚΣΠ»), με 
στόχο την προώθηση της αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης της Ένωσης. Αυτή η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει αντίστοιχα να εφαρμόζεται στις πράξεις και τα έργα 
που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των εγκεκριμένων στόχων για το κλίμα για το 2020, το 2030 και το 2050, και 
κατά συνέπεια να εστιάζει σε μετασχηματιστικές επενδύσεις στην απαλλαγή των τομέων των 
μεταφορών και της ενέργειας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στο κλείσιμο του 
βρόχου υλικών. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγονται επενδύσεις σε μακροπρόθεσμες 
υποδομές υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθότι υπάρχει κίνδυνος να καταστούν 
παρωχημένες πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής τους, λόγω της ανάγκης να επιτευχθούν 
οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι για το κλίμα.

3. Υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και αντιμετώπιση της «παταγώδους αποτυχίας» των 
υφιστάμενων ενεργειακών πολιτικών

Η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2015/80)) σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση τονίζει τη 
σημασία της ενεργειακής απόδοσης ως πηγής ενέργειας αυτής καθαυτήν, και δηλώνει με 
σαφήνεια ότι το ΕΤΣΕ «παρέχει τη δυνατότητα μόχλευσης σημαντικών επενδύσεων για την 
ανακαίνιση κτιρίων». Για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στην ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΣΕ, μέσω της δέσμευσης μέρους των 
χορηγούμενων εγγυήσεων για σκοπούς ενεργειακής απόδοσης, μέσω της παροχής τεχνικής 
βοήθειας για τη δημιουργία ειδικών επενδυτικών πλατφορμών για έργα συγκεντρωτικής 
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ενεργειακής απόδοσης, και μέσω της διεύρυνσης της «ρήτρας επενδύσεων» για επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση.

Η δέσμευση εγγυήσεων (τουλάχιστον το 20% των χορηγούμενων εγγυήσεων πρέπει να 
δεσμευτεί για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση) είναι απολύτως απαραίτητη 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η φιλοδοξία, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, να 
καταστεί η ενεργειακή απόδοση το «σημαντικότερο καύσιμο». Η εμπειρία του παρελθόντος 
έχει δείξει ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, η ενεργειακή απόδοση έλαβε πολύ μικρότερη 
στήριξη (8% της συνολικής στήριξης για την ενέργεια) από κάθε άλλη επιλογή ενεργειακού 
εφοδιασμού (ανανεώσιμες πηγές, ορυκτά καύσιμα, πυρηνική ενέργεια). Χωρίς δέσμευση 
πόρων, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από 
τον οργανισμό E3G όσον αφορά τις προτάσεις των κρατών μελών για το ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σχέδιο, μόνο το 5% των προτεινόμενων έργων των κρατών μελών περιλαμβάνει 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, έξυπνες πόλεις ή διαχείριση στην πλευρά της ζήτησης. Αντί να 
καταστεί η «σημαντικότερη πηγή ενέργειας», η ενεργειακή απόδοση παραμένει στην 
πραγματικότητα η τελευταία επιλογή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΟΕ, 
Fatih Birol, η ενεργειακή απόδοση εξακολουθεί να είναι μια «παταγώδης αποτυχία» στις 
ενεργειακές πολιτικές των περισσότερων κρατών, δεδομένου ότι, κατά τα δύο τρίτα, οι 
δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας 
παραμένουν αναξιοποίητες. Οι δραστηριότητες ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν συχνά 
συνδυασμό πολλών μικρότερων επενδύσεων, των οποίων η διαχείριση είναι πολύπλοκη. Αν 
αντιμετωπιστούν χωριστά, χωρίς συντονισμό, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συνεπάγονται 
υψηλό διοικητικό κόστος και κόστος συναλλαγών, και συχνά είναι δύσκολο να λάβουν 
χρηματοδότηση.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός στο πλαίσιο του ΕΚΕΣ, 
μέσω του οποίου θα παρέχεται τεχνική βοήθεια με σκοπό τη δημιουργία ειδικών επενδυτικών 
πλατφορμών σε όλη την Ευρώπη για τον συνδυασμό μικρών έργων, ιδίως όσον αφορά την 
ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος. Ο εν λόγω μηχανισμός μπορεί να αξιοποιεί την πείρα 
που έχει αποκτηθεί από την ΕΤΕπ (JESSICA) και να αντλεί διδάγματα από παραδείγματα 
επιτυχημένων εθνικών προγραμμάτων ανακαίνισης. Τα εν λόγω προγράμματα αποδεικνύουν 
τα πολλαπλά οφέλη της μαζικής ανακαίνισης: δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, 
εξαιρετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, 
στήριξη των ΜΜΕ και μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Μέσω του ΕΤΣΕ, τα οφέλη αυτά 
μπορούν να ενισχυθούν και να πολλαπλασιαστούν. 

4. Διάφορα

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει συμπεριλάβει επίσης ορισμένες τροπολογίες σχετικά με 
ζητήματα διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ. Χωρίς αμφιβολία, ως μέλος της επιτροπής που διαθέτει 
αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα έργα που θα 
λαμβάνουν στήριξη, η συντάκτρια επιθυμεί επίσης να εξασφαλίσει ότι τα έργα που 
λαμβάνουν στήριξη συμμορφώνονται όντως με τα κριτήρια και τους στόχους που 
προτείνονται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζονται ιδίως τροπολογίες σχετικά με τη σύνθεση της 
επιτροπής επενδύσεων, δεδομένου ότι η εν λόγω επιτροπή θα είναι αρμόδια για την 
καθημερινή λήψη αποφάσεων όσον αφορά τα έργα που θα λαμβάνουν στήριξη. Επιπλέον, η 
συντάκτρια πιστεύει ότι, προκειμένου το ΕΤΣΕ να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στον κανονισμό, πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν τη 
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σωστή μεταφορά των όρων αυτών στη συμφωνία που θα συνάψει η Επιτροπή με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σχετικά με τη σύσταση του ΕΤΣΕ. 

Τέλος, μερικοί ορισμοί αναφέρονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μικρές 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, οι οποίες θα πρέπει να επωφελούνται κατά κύριο λόγο από τη στήριξη του 
ΕΤΣΕ. Αυτό βασίζεται στην πεποίθηση της συντάκτριας ότι οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν 
την ειδική ικανότητα να επιφέρουν πραγματικά καινοτόμες αλλαγές που οδηγούν σε 
οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία, βελτίωση της υγείας και των συνθηκών 
καθημερινής διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ, και τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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) Ο σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
είναι διττός: αφενός, να συμβάλει στην 
επίλυση των δυσχερειών στη 
χρηματοδότηση, και στην υλοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση 
και, αφετέρου, να διασφαλίσει μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και για
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης,
καθώς και για καινοτόμες ΜΜΕ και 
καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης. Η υπέρβαση των 
υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 
Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, του 
δυναμικού καινοτομίας, της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της
αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των 
πόρων της Ένωσης μέσω της μετάβασης 
σε μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι διττός: αφενός, μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές επενδύσεις και, αφετέρου, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ΜΜΕ και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 1, 
το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 7.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 
οικονομικής και κοινωνικής
προστιθέμενης αξίας που προωθούν τη 
βιώσιμη καινοτομία, τις δεξιότητες και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο, και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις είναι ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτο. Πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις κατευθύνονται σε κατάλληλα 
έργα, τα οποία, εκτός από οικονομική, δημιουργούν και κοινωνική προστιθέμενη αξία, και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Μόνο με αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να γίνουν πραγματικές επενδύσεις στο μέλλον, οι οποίες δημιουργούν 
σταθερές θέσεις εργασίας, είναι αποδεκτές από τους Ευρωπαίους πολίτες και προσφέρουν 
διέξοδο από την τρέχουσα κρίση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Οι επενδύσεις που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει 
να συμβάλλουν στον στόχο του άρθρου 
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194 παράγραφος 1 της Συνθήκης, 
προωθώντας την ενεργειακή απόδοση, 
την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας και τη διασύνδεση των 
ενεργειακών δικτύων, καθώς και στη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2010· 
προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των επενδυτικών πολιτικών της Ένωσης, 
εγκρίθηκε ο κανονισμός 1303/2013, ο 
οποίος προβλέπει ένα κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο («ΚΣΠ»), με στόχο την 
προώθηση της αρμονικής, ισόρροπης και 
βιώσιμης ανάπτυξης της Ένωσης. Αυτή η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει 
αντίστοιχα να εφαρμόζεται στις πράξεις 
και τα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΤΣΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την 
απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη («Ευρώπη 2020»). Η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ένωση να 
κινητοποιεί όλα τα μέσα και τις πολιτικές της με συντονισμένο τρόπο. Ο κανονισμός 1303/2013 
εγκρίθηκε προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η εναρμόνιση της χρήσης των 
διαφόρων επενδυτικών ταμείων της ΕΕ, μέσω ενός «κοινού στρατηγικού πλαισίου», με στόχο 
να ενισχυθεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει 
αντίστοιχα να εφαρμόζεται στις πράξεις και τα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΤΣΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 β) Η ανακοίνωση της Επιτροπής 
(COM(2015/80)) σχετικά με την 
Ενεργειακή Ένωση τονίζει τη σημασία 
της ενεργειακής απόδοσης ως πηγής 
ενέργειας αυτής καθαυτήν, και δηλώνει 
με σαφήνεια ότι το ΕΤΣΕ «παρέχει τη 
δυνατότητα μόχλευσης σημαντικών 
επενδύσεων για την ανακαίνιση κτιρίων». 
Για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενεργειακή απόδοση μέσω της δέσμευσης 
μέρους των χορηγούμενων εγγυήσεων για 
σκοπούς ενεργειακής απόδοσης, μέσω 
της παροχής τεχνικής βοήθειας για τη 
δημιουργία ειδικών επενδυτικών 
πλατφορμών για έργα συγκεντρωτικής 
ενεργειακής απόδοσης, και μέσω της 
διεύρυνσης της «ρήτρας επενδύσεων» για 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η δέσμευση εγγυήσεων (τουλάχιστον το 20% των χορηγούμενων εγγυήσεων πρέπει να 
δεσμευτεί για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση) είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η φιλοδοξία, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, να καταστεί η 
ενεργειακή απόδοση το «σημαντικότερο καύσιμο». Κατά την τελευταία δεκαετία, η ενεργειακή 
απόδοση έλαβε πολύ μικρότερη στήριξη (8% της συνολικής στήριξης για την ενέργεια) από κάθε 
άλλη επιλογή ενεργειακού εφοδιασμού. Χωρίς προοπτική δεσμευτικών στόχων, η κατάσταση 
αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν υπάρξει δέσμευση εγγυήσεων. Είναι επίσης απαραίτητο 
να προβλέπεται ειδικός μηχανισμός τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία ειδικών πλατφορμών 
για έργα ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται επίσης στη στόχευση του ΕΤΣΕ οι μικρές και καινοτόμες 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το ΕΤΕ, παρότι είναι το προτιμητέο μέσο, ενδέχεται να 
μην είναι πάντα το κατάλληλο όχημα επενδύσεων για τις εν λόγω επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 1, το άρθρο 
5 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 7.

Τροπολογία 6

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 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 
έργα υψηλής κοινωνικής, βιώσιμης και 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας.
Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, τη
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη 
και ανταγωνιστικότητα, με στόχο την
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα 
και την ενέργεια. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις είναι ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτο. Πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις κατευθύνονται σε κατάλληλα 
έργα, τα οποία, εκτός από οικονομική, δημιουργούν και κοινωνική προστιθέμενη αξία, και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Μόνο με αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να γίνουν πραγματικές επενδύσεις στο μέλλον, οι οποίες δημιουργούν 
σταθερές θέσεις εργασίας, είναι αποδεκτές από τους Ευρωπαίους πολίτες και προσφέρουν 
διέξοδο από την τρέχουσα κρίση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Κατά την επιλογή των έργων που 
είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην ενεργειακή απόδοση· κατά 
τη λήψη αποφάσεων σχετικά με έργα 
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παραγωγής ή μεταφοράς ενέργειας, θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον οι 
στόχοι ασφάλειας εφοδιασμού δεν 
μπορούν να επιτευχθούν με πιο βιώσιμο 
και αποδοτικό σε σχέση με το κόστος 
τρόπο, μέσω μείωσης της ζήτησης 
ενέργειας ή αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης· με τον τρόπο αυτόν θα 
εξασφαλίζεται ότι τα έργα ενεργειακής 
απόδοσης θα ανταγωνίζονται ισότιμα τα 
έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της 
προσφοράς ενέργειας ή στην ανάπτυξη 
νέων υποδομών·

Or. en

Αιτιολόγηση

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Τροπολογία 8

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 ΕΤΣΕ, το οποίο 
θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 

(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 στους κλάδους 
που ορίζονται στον κανονισμό. Η 
Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να 
λογοδοτεί σε ένα διοικητικό συμβούλιο 
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των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 
από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 
το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 
αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 
τομείς των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διεπιστημονικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τα 
έργα που θα λαμβάνουν στήριξη, όλοι οι διορισμένοι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
Επενδύσεων θα πρέπει, εκτός από εμπειρία σε επενδυτικά έργα, να διαθέτουν και 
αποδεδειγμένες γνώσεις στη χρηματοδότηση έργων σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς 
που είναι επιλέξιμοι για στήριξη. Δεδομένου ότι η Επιτροπή Επενδύσεων λαμβάνει αποφάσεις 
σχετικά με τη στήριξη έργων, είναι απαραίτητο, κατά τη λήψη αποφάσεων, να υπάρχει η σχετική 
γνώση όσον αφορά την αγορά και τον κλάδο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
κάλυψη του διττού σκοπού του ΕΤΣΕ, 
είναι επιτακτική ανάγκη να διατεθεί ποσό 
ύψους 5.000.000.000 ευρώ από το ΕΤΣΕ 
στο ΕΤΕ, μέσω χρηματοδότησης της 
ΕΤΕπ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ειδικά 
προς όφελος των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και των μικρών 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
καθώς και των καινοτόμων ΜΜΕ και 
των καινοτόμων επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου το ΕΤΣΕ να είναι σε θέση να εκπληρώνει τον διττό σκοπό του, είναι σημαντικό να 
αποσαφηνιστεί ότι μέρος των εγγυήσεων πρέπει να δεσμευτεί για πρόσβαση σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου, προς όφελος των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 1, το άρθρο 
5 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 7.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα μέρη 
δύνανται να συγχρηματοδοτούν με το 
ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή 
μέσω επενδυτικών πλατφορμών που 
αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή 
θεματικούς τομείς.

(20) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα μέρη 
δύνανται να συγχρηματοδοτούν με το 
ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή 
μέσω επενδυτικών πλατφορμών που 
αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή 
θεματικούς τομείς. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται σε επενδυτικές πλατφόρμες που 
εστιάζουν σε μετασχηματιστικούς 
κλάδους υψηλής οικονομικής και 
κοινωνικής προστιθέμενης αξίας, και σε 
επενδυτικές πλατφόρμες που 
συγκεντρώνουν βιώσιμα και καινοτόμα 
έργα μικρής κλίμακας, τα οποία 
αποτελούν κυρίως πρωτοβουλίες 
περιφερειών, πόλεων και ΜΜΕ· για 
παράδειγμα, έργα ενεργειακής απόδοσης, 
όπως η ανακαίνιση του κτιριακού 
αποθέματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές πλατφόρμες αποτελούν έναν εξαιρετικό μηχανισμό για τη διοχέτευση στήριξης 
σε έργα μικρής κλίμακας, όπως έργα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία σε διαφορετική 
περίπτωση ενδέχεται να μην είχαν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ ή εταίρους από τον ιδιωτικό 
τομέα. Μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση περισσότερων 
παρόμοιων έργων μικρής κλίμακας, τα οποία αποτελούν κυρίως πρωτοβουλίες περιφερειών, 
πόλεων και ΜΜΕ, σε συσπειρώσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται μείωση του κόστους 
συναλλαγών και αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 
πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 
του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 
παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 
ανάπτυξη, την κατάρτιση και τη 
συγκέντρωση σχεδίων σε ολόκληρη την 
Ένωση, με βάση την εμπειρογνωμοσύνη 
της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 
διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 
καθώς και με βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές από έργα όπως το ELENA 
(Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής 
Ενέργειας) και το EEIF (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης). Θα 
πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο 
εισόδου για τις ερωτήσεις σχετικά με την 
τεχνική βοήθεια για επενδύσεις εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Η συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο Ταμείο 
Εγγυήσεων της ΕΕ θα εγκρίνεται 
σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο στο πλαίσιο των 
ετήσιων διαδικασιών του 
προϋπολογισμού έως το 2020. Για τον 
σκοπό αυτό, η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να κάνει 
χρήση, όπου αυτό είναι σκόπιμο, όλων 
των διαθέσιμων μηχανισμών ευελιξίας 
και των σχετικών διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΠΔΠ 
για την περίοδο 2014-2020·

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

2 διαγράφεται

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

3 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(36) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω των 
αποκλίσεων στις δημοσιονομικές τους 
δυνατότητες, αλλά μπορούν, λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων, να 
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μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω των αποκλίσεων στις 
δημοσιονομικές τους δυνατότητες, αλλά 
μπορούν, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων,

επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων,

Or. en

Τροπολογία 14

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 μέσω της 
παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων 
στην ΕΤΕπ με τους εξής τρόπους: 

- παροχή μακροπρόθεσμων, 
παραγωγικών και στρατηγικών 
επενδύσεων στην Ένωση, και

- εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, ιδίως καινοτόμες 
ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποσαφηνίζεται ο σκοπός του ΕΤΣΕ. Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ 
των προγραμματισμένων μακροπρόθεσμων επενδύσεων για έργα που πρέπει μεν να πληρούν 
τους γενικούς στόχους του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ), αλλά για τα οποία δεν 
ισχύει κάποιο όριο, και της χρηματοδοτικής στήριξης για επιχειρήσεις (άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο ε)), η οποία θα παρέχεται μέσω του ΕΤΕ (βλ. άρθρο 7), και η οποία από τη φύση της 
δεν μπορεί παρά να εστιάζεται σε ΜΜΕ και μικρές (και καινοτόμες) επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης. Η διάκριση αυτή συνάδει και με την αιτιολογική σκέψη 13.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι όροι της συμφωνίας ΕΤΣΕ 
ορίζονται από την Επιτροπή και την 
ΕΤΕπ, και εγκρίνονται από τον 
συννομοθέτη, πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ότι η συμφωνία ΕΤΣΕ 
προβλέπει την κατάλληλη εφαρμογή του 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να εγκριθεί αν το Κοινοβούλιο δεν γνωρίζει πρώτα το 
περιεχόμενο της συμφωνίας ΕΤΣΕ. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η συμφωνία 
ΕΤΣΕ, αφενός, περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις για την κατάλληλη εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και, αφετέρου, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των συννομοθετών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α

Ορισμοί
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Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

1. «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)»: επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερα από 250 άτομα, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014

2. «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης»: επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα

3. «καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης»: επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης των οποίων οι δαπάνες 
για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, 
όπως ορίζονται από τον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία, 
αντιπροσωπεύουν:

(α) τουλάχιστον 15% του συνόλου των 
λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον 
ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν από 
την πρώτη επένδυση στο πλαίσιο του 
μέτρου κρατικής ενίσχυσης για 
χρηματοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου, ή

(β) τουλάχιστον 10% του συνόλου των 
λειτουργικών δαπανών στα τρία 
τελευταία έτη πριν από την πρώτη 
επένδυση στο πλαίσιο του μέτρου 
κρατικής ενίσχυσης για χρηματοδότηση 
επιχειρηματικού κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ορίζονται κατάλληλα οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα 
κανονισμό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του αργότερα.

Τροπολογία 17

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

(ζ) απαιτήσεις που διέπουν τη χρήση της 
εγγύησης της ΕΕ, μεταξύ άλλων εντός 
συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων και με 
τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων·

(ζ) απαιτήσεις που διέπουν τη χρήση της 
εγγύησης της ΕΕ, όπως η συμμόρφωση με 
τους στόχους και τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 
5.2 και 5.2α, καθώς και συγκεκριμένα 
χρονικά πλαίσια και βασικούς δείκτες 
επιδόσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλες οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει ιδίως να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται 
στο άρθρο 5.2 και 5.2α.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 
της ΕΤΕπ, ο οποίος παρέχει 
συμβουλευτική στήριξη για επενδυτικά 
έργα, σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 5.2 και 5.2α του 
παρόντος κανονισμού.
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νομοθεσίας της ΕΕ.

Ο ΕΚΕΣ αξιοποιεί τις υφιστάμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 
της Επιτροπής και:

1. ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος και παρέχει 
στήριξη για τον εντοπισμό, την 
κατάρτιση και την ανάπτυξη επενδυτικών 
έργων· επιπλέον, παρέχει στήριξη για τη 
χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 
συγκρότηση του έργου, καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και 
συμβουλές, κατά περίπτωση, σε συναφή 
ζητήματα νομοθεσίας της ΕΕ·

2. παρέχει ειδική στήριξη σε επενδυτικές 
πλατφόρμες που εστιάζουν σε κλάδους 
υψηλής οικονομικής και κοινωνικής 
προστιθέμενης αξίας, ή συγκεντρώνουν 
σε συσπειρώσεις μικρότερα έργα, τα 
οποία αποτελούν κυρίως πρωτοβουλίες 
περιφερειών, πόλεων και ΜΜΕ·

3. καθιερώνει ειδικό μέσο παροχής 
τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία 
επενδυτικών πλατφορμών για έργα 
συγκεντρωτικής ενεργειακής απόδοσης 
σε αποκεντρωμένο επίπεδο·

4. παρέχει τεχνική και χρηματοδοτική 
στήριξη για τη χρήση του ΕΤΣΕ σε 
αποκεντρωμένα όργανα που εφαρμόζουν 
παρόμοια συστήματα τεχνικής βοήθειας 
σε τοπικό επίπεδο· 

5. ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για 
τους διαχειριστές των έργων ή τους 
παραπέμπει στα όργανα που αναφέρονται 
στο σημείο 4·

6. εξασφαλίζει τη διαρθρωτική 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν 
στο ΕΤΣΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Τροπολογία 19

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, 
και εξασφαλίζει τη συμμετοχή των 
εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού ΕΕ αριθ. 1303/2013. Ο ΕΚΕΣ 
αξιοποιεί ιδίως τις καλές πρακτικές σε 
προγράμματα όπως το ELENA 
(Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής 
Ενέργειας) και το EEIF (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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:

1. σύμφωνα με το άρθρο 5,

2. σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για 
το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, το 
2030 και το 2050, προκειμένου να μην 
τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι αυτοί και να 
μην υπάρξει εγκλωβισμός σε 
συγκεκριμένες τεχνολογίες, διαδικασίες 
παραγωγής ή υποδομές που ενδέχεται να 
καταστούν παρωχημένες·

3. με αποδείξιμη οικονομική, κοινωνική 
και βιώσιμη προστιθέμενη αξία, οι οποίες 
προωθούν τις καινοτομίες, τις δεξιότητες, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

4. ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους 
τοποθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.
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Τροπολογία 21

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
τουλάχιστον έξι ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες και τον διευθύνοντα 
σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο σχετικής πρακτικής πείρας στη
χρηματοδότηση επενδυτικών έργων στους 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.

Η Επιτροπή Επενδύσεων διορίζεται από 
το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 
θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 
ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία αποφασίζει ποια έργα λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 5.2 και 5.2α, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επαρκή αριθμό εμπειρογνωμόνων. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η 
διεπιστημονικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τα επιλέξιμα έργα σε όλους τους 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 και 5.2α. Όλοι οι διορισμένοι εμπειρογνώμονες πρέπει 
να διαθέτουν σχετική πρακτική εμπειρία και αποδεδειγμένες γνώσεις στη χρηματοδότηση έργων 
σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς αυτούς.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εστιάζουν στην προώθηση 
της μετάβασης σε μια έξυπνη και 
βιώσιμη οικονομία χωρίς εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, και εγκρίνονται 
από την επιτροπή επενδύσεων που 
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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:

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:

Or. en

Τροπολογία 23

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 μεταφορών, 
ιδιαίτερα σε βιομηχανικά κέντρα·

Or. en

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών 
ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τις 
διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
ευφυή δίκτυα σε επίπεδο διανομής και 
την αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
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dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α β) ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, 
της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
της επικοινωνίας, και της καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται επτά φορές ταχύτερα από την υπόλοιπη οικονομία και 
αποτελεί ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα μέσα για οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας υποδομές τηλεπικοινωνιών 
και ευρυζωνικού Διαδικτύου είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, πρέπει επίσης να 
εντατικοποιηθούν οι επενδύσεις για την ψηφιακή ευαισθητοποίηση και τις ψηφιακές ικανότητες 
των Ευρωπαίων πολιτών, την ψηφιακή έρευνα και ανάπτυξη, την ενίσχυση των δημιουργικών 
κλάδων στον ψηφιακό τομέα, και την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επέκταση της 
χρήσης έξυπνων ψηφιακών συσκευών και υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή.

Τροπολογία 26

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, την έρευνα και 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 
ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών 
που είναι σημαντικές για την καινοτομία·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση, η έρευνα και ανάπτυξη και η καινοτομία είναι ορισμένα από σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα της Ευρώπης, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην οικονομική ανταγωνιστικότητα 
και την ανθρώπινη ευημερία και υγεία. Οι δεξιότητες και η δημιουργικότητα των Ευρωπαίων 
αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία. Οι 
επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία αποτελούν ζωτικά στοιχεία της 
στρατηγικής για υπέρβαση της οικονομικής κρίσης, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, της ανάπτυξης νέων εξαγωγικών αγορών και της βελτίωσης της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 
και αποδοτικότητας των πόρων·

(γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και
της αποδοτικότητας των πόρων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της 
ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης στην 
πλευρά της ζήτησης και ανακαινίσεων 
κτιρίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Τροπολογία 28

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 

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

έμφαση στην ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, και της αστικής 
ανάπτυξης, καθώς και στον κοινωνικό 
τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες οικοσυστήματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα και στις πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον 
μετριασμό της. Η μελέτη «The Economics of Ecosystems and Biodiversity» (TEEB) (Οι 
οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας), που πραγματοποιήθηκε με 
τη στήριξη της Επιτροπής, καταδεικνύει την τεράστια οικονομική αξία των οικοσυστημάτων 
μας και το δυναμικό τους για την αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών προκλήσεων. Κατά 
συνέπεια, η έμφαση σε υποδομές και επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος (π.χ. δημιουργία φυσικών περιοχών κατάκλυσης ή επέκταση των δασών) είναι 
δικαιολογημένη.

Τροπολογία 29

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
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
που πραγματοποιούνται από ειδικές 
επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή οργανισμούς, 
και οι οποίες έχουν εγκριθεί από την 
επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5. Οι εν λόγω 
πράξεις συνάδουν με τις πολιτικές της 
Ένωσης και στηρίζουν τους στόχους της 
παρούσας παραγράφου, δίνοντας έμφαση 
σε μετασχηματιστικούς τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, όπως μικρής 
κλίμακας έργα ενεργειακής απόδοσης και 
αποδοτικότητας των πόρων. Το 
διοικητικό συμβούλιο καθορίζει πολιτικές 
όσον αφορά τις επιλέξιμες επενδυτικές 
πλατφόρμες και τις πράξεις ειδικών 
επενδυτικών πλατφορμών και εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή οργανισμών, 
ώστε να παρέχεται η εγγύηση της ΕΕ 
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δυνάμει του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, 
κατά τη συμμετοχή της ΕΤΕπ σε ειδικές 
επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες μπορεί να γίνεται 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, οι επενδυτικές πλατφόρμες και οι εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν την εγγύηση της ΕΕ μόνο εφόσον στηρίζονται από την 
ΕΤΕπ. Για σημαντικές επενδύσεις σε μεγαλύτερα έργα σε επίπεδο ΕΕ, η συμμετοχή της ΕΕ 
μπορεί όντως να είναι επιθυμητή. Ωστόσο, για τους συνδυασμούς έργων μικρότερης κλίμακας 
με τη χρηματοδότηση ή υπό τη διαχείριση επενδυτικών πλατφορμών και εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών ή οργανισμών, η συμμετοχή της ΕΤΕπ ενδέχεται να μην είναι πάντα απαραίτητη, εάν 
οι εν λόγω πράξεις στηρίζουν τους στόχους του παρόντος άρθρου και έχουν κριθεί επιλέξιμες 
από την Επιτροπή Επενδύσεων.

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, στις εθνικές ή 
περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες 
συμμετέχουν αρμόδιες δημόσιες αρχές, 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και 
σχετικοί φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και το Κεφάλαιο ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των οικείων ενδιαφερόμενων μερών στη σύσταση και 
τη λειτουργία εθνικών ή περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών οι οποίες στηρίζουν 
επενδύσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό. 
Είναι επιθυμητό να ακολουθηθεί παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά τις επενδυτικές πλατφόρμες 
που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ. Η συμμετοχή των εταίρων αποτελεί έναν από τους καλύτερους 
τρόπους για να βελτιωθεί ο ενστερνισμός των έργων και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα 
των επενδύσεων.
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Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 20% των χορηγούμενων 
εγγυήσεων δεσμεύεται για επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση, ιδίως μέσω 
της δημιουργίας ειδικών επενδυτικών 
πλατφορμών για την ανακαίνιση του 
κτιριακού αποθέματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται μόνο 
σε έργα και πράξεις που πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) τα έργα και οι πράξεις πρέπει να 
συμβάλλουν στη στρατηγική της Ένωσης 
για έξυπνη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη· 
συμμορφώνονται με τους στόχους του 
άρθρου 9 και με τις διατάξεις του άρθρου 
10 και του Παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·
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β) τα έργα και οι πράξεις πρέπει να 
προωθούν τη μετάβαση σε μια έξυπνη και 
βιώσιμη οικονομία χωρίς εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, και συνάδουν με 
τους συμφωνημένους στόχους της ΕΕ για 
το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, το 
2030 και το 2050· 

γ) τα έργα και οι πράξεις που λαμβάνουν 
στήριξη από ειδικές επενδυτικές 
πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες και οργανισμούς, πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας του διοικητικού 
συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 5.2· οι πολιτικές και τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας του διοικητικού 
συμβουλίου δεν δύνανται να αποκλίνουν 
από τα κριτήρια των στοιχείων α) και β) 
του παρόντος άρθρου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διατύπωση σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας δίνεται μεγαλύτερη καθοδήγηση όσον 
αφορά τον τρόπο επίτευξης των γενικών στόχων του άρθρου 5.2. Στο στοιχείο α) γίνεται 
αναφορά στους θεματικούς στόχους και το «κοινό στρατηγικό πλαίσιο» του κανονισμού 
1303/2013. Εξού συνάγεται ότι το ΕΤΣΕ αποτελεί την ολοκληρωμένη και συντονισμένη 
προσέγγιση της Ένωσης για αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 33

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
κάθε είδους χρηματοδότησης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 
επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 
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ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε είδους χρηματοδότηση της 
Ένωσης για τη συγχρηματοδότηση πράξεων και έργων στα οποία έχει χορηγηθεί εγγύηση της 
ΕΕ, και όχι μόνο η χρηματοδότηση που διατίθεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε 
άλλης μορφής μέσο χρηματοδότησης ή 
μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου.
Τα μέσα αυτά χορηγούνται, αποκτώνται ή 
εκδίδονται για πράξεις που διενεργούνται 
στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών πράξεων μεταξύ κράτους 
μέλους και τρίτης χώρας, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και, εφόσον η 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί 
βάσει υπογεγραμμένης συμφωνίας που 
ούτε έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί·

(α) δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε 
άλλης μορφής μέσο χρηματοδότησης ή 
μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, 
μεταξύ άλλων μέσω εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή οργανισμών ή 
επενδυτικών πλατφορμών. Τα μέσα αυτά 
χορηγούνται, αποκτώνται ή εκδίδονται για 
πράξεις που διενεργούνται στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών 
πράξεων μεταξύ κράτους μέλους και 
τρίτης χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και, εφόσον η χρηματοδότηση 
της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί βάσει 
υπογεγραμμένης συμφωνίας που ούτε έχει 
λήξει ούτε έχει ακυρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο (β) χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο 
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ΕΤΕ που του δίνει τη δυνατότητα να 
αναλαμβάνει δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις, οποιασδήποτε άλλης μορφής 
μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα 
κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού 
ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου. Τα μέσα 
αυτά χορηγούνται, αποκτώνται ή 
εκδίδονται για πράξεις που διενεργούνται 
στην Ένωση, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και εφόσον η χρηματοδότηση 
της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί βάσει 
υπογεγραμμένης συμφωνίας που ούτε έχει 
λήξει ούτε έχει ακυρωθεί·

ΕΤΕ που του δίνει τη δυνατότητα να 
αναλαμβάνει δάνεια, εγγυήσεις, 
αντεγγυήσεις, οποιασδήποτε άλλης μορφής 
μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα 
κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού 
ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ 
άλλων μέσω εθνικών αναπτυξιακών 
τραπεζών ή οργανισμών ή επενδυτικών 
πλατφορμών. Τα μέσα αυτά χορηγούνται, 
αποκτώνται ή εκδίδονται για πράξεις που 
διενεργούνται στην Ένωση, σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και εφόσον η 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί 
βάσει υπογεγραμμένης συμφωνίας που 
ούτε έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από 
κράτη μέλη και από εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή οργανισμούς 
που κατατάσσονται στον δημόσιο τομέα 
ή ενεργούν για λογαριασμό του Δημοσίου, 
σε έργα, πράξεις ή επενδυτικές 
πλατφόρμες που είναι επιλέξιμα δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται 
έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του 
άρθρου 5 παράγραφος 1) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1466/97 και κατά την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97. 
Αποτελούν χρηματοδοτικές συνεισφορές 
για την επίτευξη των στόχων πολιτικής 
της Ένωσης και θεωρούνται σχετικός 
παράγοντας κατά την έννοια του άρθρου 
2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1467/97, ώστε οι εν λόγω 
χρηματοδοτικές συνεισφορές να μην 
οδηγούν σε υπέρβαση της τιμής 
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αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 126 
παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.

Κατά παρέκκλιση από την κατεύθυνση 
που παρείχε η Επιτροπή με την 
ανακοίνωση COM(2015)12, της 13ης 
Ιανουαρίου 2015, όσον αφορά την 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, τα 
κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 
της «ρήτρας επενδύσεων» για επενδύσεις 
σε ειδικές επενδυτικές πλατφόρμες που 
δημιουργούνται για τη χρηματοδότηση 
πράξεων και έργων ενεργειακής 
απόδοσης και είναι επιλέξιμες δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, εφόσον:

i) η απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο 
στόχο ή τη συμφωνημένη πορεία 
δημοσιονομικής προσαρμογής προς 
αυτόν δεν οδηγεί σε υπέρβαση της τιμής 
αναφοράς για έλλειμμα 3% του ΑΕΠ και 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφάλειας·

ii) προκύπτει όντως αύξηση των 
επιπέδων επενδύσεων.

Στην περίπτωση αυτή η «ρήτρα 
επενδύσεων» εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη αρνητικής αύξησης του 
ΑΕΠ ή ελάχιστου αρνητικού κενού 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 
ανέρχεται σε ποσό ίσο προς 
16 000 000 000 ευρώ, εκ των οποίων
μέγιστο ποσό 2 500 000 000 ευρώ μπορεί 
να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της 
ΕΤΕπ στο ΕΤΕ σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 8 παράγραφος 9, οι σωρευτικές 
πληρωμές από την Ένωση δυνάμει της 
εγγύησης προς την ΕΤΕπ δεν υπερβαίνουν 
το ποσό της εγγύησης.

1. Η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 
ανέρχεται σε ποσό ίσο προς 
16 000 000 000 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 
2 500 000 000 ευρώ διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στο ΕΤΕ 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, για τους 
σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1. Με 
την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 
9, οι σωρευτικές πληρωμές από την Ένωση 
δυνάμει της εγγύησης προς την ΕΤΕπ δεν 
υπερβαίνουν το ποσό της εγγύησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής ή ευελιξία όσον αφορά τη δέσμευση κονδυλίων 
από το ΕΤΣΕ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση επενδυτικού 
κινδύνου για ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, 
το ποσό-στόχος καλύπτεται με σταδιακές 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προς 
το ταμείο εγγυήσεων οι οποίες 
αποφασίζονται στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα 
μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό 
1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
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την περίοδο 2014-2020, ιδίως στα άρθρα 
11, 13 και 14, καθώς και, εφόσον είναι 
απαραίτητο και ως λύση έκτακτης 
ανάγκης, μέσω της δυνατότητας –σε 
πλήρη συμμόρφωση με τα σημεία 17 και 
18 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013– για ανακατανομή 
πόρων στο πλαίσιο του τομέα 1Α, εφόσον 
αποδειχθεί ότι οι πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων δεν επαρκούν για τα 
προγράμματα αυτά. Η χρηματοδότηση 
του Ταμείου Εγγυήσεων, τόσο από άποψη 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων όσο 
και από άποψη πιστώσεων πληρωμών 
εξετάζεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ
2014-2020, η οποία πρόκειται να 
ξεκινήσει το αργότερο στα τέλη του 2016, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού 1311/2013 του Συμβουλίου, 
της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, με τη 
συμμετοχή εταίρων σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, σε τακτική και δομημένη βάση, 
πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια στην 
επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εισήγαγε την αρχή της εταιρικής σχέσης με πολύ θετικό 
και βιώσιμο τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς. Καθιερώνει τον θεσμό των τοπικών και 
περιφερειακών εταίρων, με στόχο την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε τοπικό και τομεακό 
επίπεδο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και τη δημόσια αποδοχή των έργων. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εν λόγω εταίρων κατά τον 
εντοπισμό, τη συγκέντρωση και την παρουσίαση των έργων που είναι επιλέξιμα για στήριξη.

Τροπολογία 40

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 οικονομικής και 
κοινωνικής 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, 
συμπεριλαμβανομένων του αντικτύπου 
στη δημιουργία μελλοντοστραφών, 
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο, της βιώσιμης μετάβασης και 
απαλλαγής της οικονομίας της ΕΕ από 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, της 
διατήρησης και ενίσχυσης της 
βιωσιμότητας των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, του περιορισμού της
εξάρτησης της ΕΕ από ενεργειακούς και 
φυσικούς πόρους, και της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και του δυναμικού 
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καινοτομίας της οικονομίας της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να προωθεί και να στηρίζει έργα ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση της 
Ένωσης σε μια βιώσιμη οικονομία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Κατά την 
αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας και της αποτελεσματικότητας του ΕΤΣΕ, πρέπει να 
αξιολογείται η πρόοδος που συντελείται όσον αφορά τη μετάβαση της Ένωσης σε μια βιώσιμη 
οικονομία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της εκτίμησης του αντικτύπου των 
επενδύσεων στις παραμέτρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών πράξεών της, η ΕΤΕπ 
δεν στηρίζει δραστηριότητες που 
εμποδίζουν την πορεία της Ένωσης προς 
μια βιώσιμη πρόοδο· στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΤΕπ δεν συμμετέχει σε έργα τα οποία 
οδηγούν σε εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες 
τεχνολογίες, διαδικασίες παραγωγής ή 
υποδομές που ενδέχεται να καταστούν 
παρωχημένες καθότι δεν συνάδουν με 
τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και 
το κλίμα για το 2020, το 2030 και το 
2050·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα για το 2020, το 
2030 και το 2050, πρέπει σήμερα να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και να πραγματοποιηθούν 
οι κατάλληλες επενδύσεις. Το ΕΤΣΕ αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για την προώθηση και τη 
στήριξη των έργων που είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση της Ένωσης σε μια βιώσιμη 
οικονομία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη έργων τα οποία 
οδηγούν σε εγκλωβισμό σε τεχνολογίες, διαδικασίες παραγωγής ή υποδομές που δεν έχουν θέση 
σε μια βιώσιμη οικονομία της Ένωσης χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, είναι 
αντιπαραγωγική και οδηγεί σε μη ανακτήσιμες δαπάνες, παρωχημένα έργα και απώλεια 
κονδυλίων της ΕΕ.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
Κανονισμός 1291/2014
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 8. Η χρηματοδότηση του 
Ταμείου Εγγυήσεων δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί κατά την έγκριση του κανονισμού 
ΕΤΣΕ. Μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει ήδη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στην έρευνα 
και ανάπτυξη και την καινοτομία, με σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Έχει εγκριθεί μετά από 
μακρά νομοθετική διαδικασία κατά την οποία προσδιορίστηκαν προσεκτικά οι τομείς 
προτεραιότητας, τα διάφορα μέσα και οι αποδέκτες, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μια λεπτή 
ισορροπία.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
Κανονισμός 1316/2013
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 8. Η χρηματοδότηση του 
Ταμείου Εγγυήσεων δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί κατά την έγκριση του κανονισμού 
ΕΤΣΕ. Μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. 

Το CEF συμβάλλει ήδη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στις υποδομές ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, με σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Έχει εγκριθεί μετά από 
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μακρά νομοθετική διαδικασία κατά την οποία προσδιορίστηκαν προσεκτικά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος και τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός 1291/2014
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 8. Η χρηματοδότηση του 
Ταμείου Εγγυήσεων δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί κατά την έγκριση του κανονισμού 
ΕΤΣΕ. Μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει ήδη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στην έρευνα 
και ανάπτυξη και την καινοτομία, με σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Έχει εγκριθεί μετά από 
μακρά νομοθετική διαδικασία κατά την οποία προσδιορίστηκαν προσεκτικά οι τομείς 
προτεραιότητας, τα διάφορα μέσα και οι αποδέκτες, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μια λεπτή 
ισορροπία.


