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Τροπολογία 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 58
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και κρατών 
μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αποκλίσεις στην ενιαία αγορά. Στην 
κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί το 
γεγονός ότι η ικανότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν κρατική ενίσχυση 

(1) Βάσει της οικονομικής πρόβλεψής 
της για την άνοιξη του 2020, οι εκτιμήσεις 
της Επιτροπής, που απορρέουν από 
δεδομένα σε επίπεδο επιχειρήσεων, 
υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες για 
αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά 
σε περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Επιπλέον, σύμφωνα με την 
οικονομική πρόβλεψη της Επιτροπής για 
το καλοκαίρι του 2020, θα υπάρξει 
σημαντικά μεγαλύτερη συρρίκνωση της 
οικονομίας της ΕΕ το 2020 και λιγότερο 
ισχυρή ανάκαμψη το 2021 από ό,τι είχε 
προβλεφθεί αρχικά, γεγονός το οποίο θα 
οδηγήσει σε ακόμη βαθύτερη ύφεση με 
ευρύτερες αποκλίσεις. Σύμφωνα με ένα 
σενάριο ακραίων καταστάσεων, το οποίο 
προβλέπει μείωση του ΑΕγχΠ κατά -
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διαφέρει σημαντικά. 15,5 % για το 2020, ο άμεσος αντίκτυπος 
στο μετοχικό κεφάλαιο όλων των 
ανώνυμων εταιρειών (εισηγμένων και μη) 
στην Ένωση θα ανερχόταν σε 1,2 τρισ. 
EUR. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, αυτές οι 
ανεπάρκειες κεφαλαίων θα οδηγήσουν σε 
παρατεταμένη περίοδο χαμηλότερων 
επενδύσεων και πολύ υψηλότερης 
ανεργίας. Ο αντίκτυπος των κεφαλαιακών 
ελλειμμάτων θα είναι ανομοιόμορφος 
μεταξύ τομέων και κρατών μελών, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ακόμη 
μεγαλύτερες αποκλίσεις στην ενιαία 
αγορά. Στην κατάσταση αυτή έρχεται να 
προστεθεί το γεγονός ότι η ικανότητα των 
κρατών μελών να παρέχουν κρατική 
ενίσχυση διαφέρει σημαντικά.

Or. en

Τροπολογία 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και κρατών 

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω των 
οικονομικών επιπτώσεων των εθνικών 
και περιφερειακών περιοριστικών μέτρων 
ως απάντηση στην πανδημία Covid-19 
μπορεί να ανέρχονται σε 720 δισ. EUR 
περίπου για το 2020. Το ποσό αυτό μπορεί 
να αυξηθεί σε περίπτωση που τα 
περιοριστικά μέτρα χρειαστεί είτε να 
παραμείνουν σε ισχύ για διάστημα 
μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ή 
αναγκαίο είτε να επιβληθούν εκ νέου λόγω 
αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων, πιο 
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μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αποκλίσεις στην ενιαία αγορά. Στην 
κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί το 
γεγονός ότι η ικανότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν κρατική ενίσχυση 
διαφέρει σημαντικά.

κερδοσκοπικών επενδύσεων, καθώς οι 
επενδυτές θα συνεχίσουν να αναζητούν 
αποδόσεις στην αγορά, το οποίο θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική 
διόγκωση των τιμών των περιουσιακών 
στοιχείων και αύξησης της ανεργίας. Ο 
αντίκτυπος των κεφαλαιακών ελλειμμάτων 
θα είναι ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων 
και κρατών μελών, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν περαιτέρω αποκλίσεις 
στην ενιαία αγορά, πέρα από τις 
προϋπάρχουσες καταστροφικές συνέπειες 
του ενιαίου νομίσματος. Στην κατάσταση 
αυτή έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι 
τα θεσμικά πλαίσια και οι πολιτικές 
δημοσίων δαπανών διαφέρουν πολύ 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 60
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και 

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Εάν η κυριαρχία των 
κρατών μελών στον οικονομικό και 
δημοσιονομικό τομέα περιοριστεί, αυτά 
τα κεφαλαιακά ελλείμματα μπορούν να 
οδηγήσουν σε παρατεταμένη περίοδο 
συρρίκνωσης των επενδύσεων και αύξησης 
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κρατών μελών, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν αποκλίσεις στην ενιαία 
αγορά. Στην κατάσταση αυτή έρχεται να 
προστεθεί το γεγονός ότι η ικανότητα των 
κρατών μελών να παρέχουν κρατική 
ενίσχυση διαφέρει σημαντικά.

της ανεργίας.

Or. en

Τροπολογία 61
Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και κρατών 
μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αποκλίσεις στην ενιαία αγορά. Στην 
κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί το 
γεγονός ότι η ικανότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν κρατική ενίσχυση 
διαφέρει σημαντικά.

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, η πηγή των οποίων πρέπει 
να αναφέρεται σωστά και να 
αποκαλύπτεται δεόντως στο κοινό, 
υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες για 
αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και κρατών 
μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αποκλίσεις στην ενιαία αγορά. Στην 
κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί το 
γεγονός ότι η ικανότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν κρατική ενίσχυση 
διαφέρει σημαντικά.
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Τροπολογία 62
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και κρατών 
μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αποκλίσεις στην ενιαία αγορά. Στην 
κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί το 
γεγονός ότι η ικανότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν κρατική ενίσχυση 
διαφέρει σημαντικά.

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων, 
αύξησης της ανεργίας και εκτεταμένων 
επιχειρηματικών αποτυχιών. Ο 
αντίκτυπος των κεφαλαιακών ελλειμμάτων 
θα είναι ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων 
και κρατών μελών, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν αποκλίσεις στην ενιαία 
αγορά. Στην κατάσταση αυτή έρχεται να 
προστεθεί το γεγονός ότι η ικανότητα των 
κρατών μελών να παρέχουν κρατική 
ενίσχυση και στήριξη της φερεγγυότητας 
διαφέρει σημαντικά.

Or. en

Τροπολογία 63
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο βασικός στόχος του Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας είναι η 
διατήρηση θέσεων εργασίας και η 
πρόληψη εκτεταμένων επιχειρηματικών 
αποτυχιών στην Ένωση, ενώ παράλληλα 
στοχεύει στην προστασία της ενιαίας 
αγοράς και στην ενίσχυση της συνοχής. Η 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας θα 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
ανακεφαλαιοποίησης εταιρειών που είναι 
βιώσιμες μακροπρόθεσμα, αλλά 
αντιμετωπίζουν κινδύνους φερεγγυότητας 
λόγω της πανδημίας COVID-19. Η ΕΤΕπ 
θα πρέπει να στοχεύει στη μεγιστοποίηση 
του ποσού των ιδιωτικών επενδύσεων 
που κινητοποιούνται στο πλαίσιο του 
Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας, 
δεδομένου ότι είναι ένα μέσο του ΕΤΣΕ 
που βασίζεται στην αγορά, προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τις επενδυτικές ανάγκες 
της Ένωσης, δεδομένων των σοβαρών 
οικονομικών προκλήσεων που έθεσε η 
πανδημία COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 64
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η διευθύνουσα επιτροπή του 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να καθορίσει όρια 
γεωγραφικής συγκέντρωσης για να 
διασφαλίσει ότι η κατανομή των 
επενδύσεων τηρεί αυτές τις αρχές. Καθώς 
η κατάσταση εξελίσσεται με ταχείς 
ρυθμούς, τα όρια της γεωγραφικής 
συγκέντρωσης μπορούν να 
επανεξεταστούν υπό το πρίσμα της 
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εξέλιξης των επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19 σε ολόκληρη την Ένωση. Η εν 
λόγω στήριξη της ανακεφαλαιοποίησης 
αποσκοπεί στην αποφυγή του 
κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς που 
βασίζεται και αποτελεί αδυναμία σε 
περίπτωση μείζονος συστημικής 
οικονομικής κρίσης, στην αλληλεξάρτηση 
των εθνικών οικονομιών.

Or. en

Τροπολογία 65
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η στήριξη θα πρέπει να παρέχει 
νέα ρευστότητα με τη μορφή στήριξης σε 
μετοχικό κεφάλαιο στις επιχειρήσεις που 
πλήττονται από την πανδημία και να 
βοηθήσει τις εταιρείες και τους 
εργαζομένους να αντιμετωπίσουν την 
κρίση χωρίς τις αρνητικές παρενέργειες 
της αύξησης του εταιρικού δανεισμού. Το 
ΜΣΦ θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη 
των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη στα 
οποία οι κρατικές ενισχύσεις ήταν πιο 
περιορισμένες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί πιο συμμετρική ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(1α) Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι 
αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της 
COVID-19, ενδέχεται να τεθούν σε 
κίνδυνο οι προσπάθειες για την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον. Θα 
πρέπει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας να συμβάλλει στη 
διασφάλιση συνεχούς προόδου με 
γνώμονα την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή και την υλοποίηση των 
ΣΒΑ, το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενσωμάτωση των δράσεων για το 
κλίμα και στην επίτευξη του στόχου του 
50 % για το ΠΔΠ 2021-2027 όσον αφορά 
την ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών· 
επομένως, θα πρέπει τουλάχιστον το 50 % 
της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργων με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, με γνώμονα την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο 
έως το 2040.

Or. en

Τροπολογία 68
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται με αυτόν, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση του πρωτοφανούς 
αντικτύπου της κρίσης COVID-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται με αυτόν, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση του πρωτοφανούς 
αντικτύπου των εθνικών και 
περιφερειακών περιοριστικών μέτρων ως 
απάντηση στην πανδημία COVID-19. Οι 
εν λόγω πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

Or. en

Τροπολογία 69
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] 
και εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται με αυτόν, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση του πρωτοφανούς 
αντικτύπου της κρίσης COVID-19. Οι εν 

(2) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
έλλειμμα κεφαλαίου των εταιρειών, ιδίως 
των ΜΜΕ, και ο αντίκτυπός του από την 
άποψη των επενδύσεων και της 
απασχόλησης, θα πρέπει να εφαρμοστούν 
το συντομότερο δυνατόν στοχευμένα και 
αποτελεσματικά μέτρα ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για την 
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λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].»

αντιμετώπιση του πρωτοφανούς 
κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της 
κρίσης COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17-21 
Ιουλίου 2020 δεν περιλαμβάνουν το Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας στα μέσα 
που συνθέτουν τη δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης. Αυτή είναι μια λυπηρή 
απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, η οποία κατέστει 
αναγκαία λόγω της απόφασης να δοθεί 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση 
άλλων τομέων. Ωστόσο, η στήριξη ειδικά 
για τις ΜΜΕ θα συνεχίσει να είναι 
αναγκαία σε πολλά κράτη μέλη και ιδίως 
σε μικρότερα κράτη μέλη, των οποίων η 
δημοσιονομική ικανότητα είναι πιο 
περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Οι επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν θέματα ρευστότητας 
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ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε 
δημόσια στήριξη και να γίνουν στόχοι 
επενδυτών ιδιωτικών κεφαλαίων από 
τρίτες χώρες. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
σημαντική απειλή για τη δύναμη των 
ευρωπαϊκών οικονομιών και τις 
καινοτόμες ικανότητες πολλών κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Οι φερέγγυες επιχειρήσεις που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
ρευστότητας εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν άλλες προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εμποδίων 
πρόσβασης στην αγορά και κανονιστικών 
επιβαρύνσεων, οι οποίες εξακολουθούν να 
θέτουν αυτές τις εταιρείες σε κίνδυνο 
κατάρρευσης, εάν η οικονομική 
ανάκαμψη κλονιστεί.

Or. en

Τροπολογία 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Δεδομένης της σημασίας 
εξασφάλισης της ανταγωνιστικής θέσης 
των ευρωπαϊκών εταιρειών, των 
περιουσιακών στοιχείων και της 
καινοτόμου ικανότητας, καθώς και της 
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ανάγκης στήριξης των κρατών μελών σε 
ολόκληρη την Ένωση μέσω της στήριξης 
των εθνικών οικονομιών τους και κατ’ 
επέκταση της ενιαίας αγοράς, η πρόταση 
για το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας 
παραμένει σημαντική παρέμβαση σε 
περίπτωση που ανακύψει ανάγκη για 
περαιτέρω μέσα ενίσχυσης της 
ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 74
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση. Το 
Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας θα 
πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε αυτόν 
τον στόχο και δεν θα πρέπει να 
ασχολείται με δευτερεύοντες στόχους 
(π.χ. στον τομέα της φορολογίας).

Or. en

Τροπολογία 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς και/ή 
χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια ή 
με τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
τουριστικό τομέα που υπέστη σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες λόγω της 
πανδημίας COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 76
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που πλήττονται 
από την οικονομική κρίση ως απόρροια 
της πανδημίας, καθώς και πολύ μικρές και 
μικρές εταιρείες με προϋπάρχουσες 
δυσκολίες που επιδεινώθηκαν περαιτέρω 
λόγω της πανδημίας, οι οποίες δεν 
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προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες της πανδημίας Covid-19 στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας, των οποίων η 
ανακεφαλαιοποίηση θα αποδειχθεί 
απαραίτητη και που δεν δύνανται να 
λάβουν επαρκή στήριξη, το οποίο δεν έχει 
ακόμη αποδειχθεί με βάση κοινά 
κριτήρια, με χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς ή με τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη, προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στις σοβαρές οικονομικές 
συνέπειες της πανδημίας Covid-19 στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις, και δη ΜΜΕ, 
που έχουν πληγεί από την οικονομική 
κρίση ως απόρροια της πανδημίας και που 
δεν δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη 
με χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με 
τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 79
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις, και δη ΜΜΕ, 
που έχουν πληγεί από την οικονομική 
κρίση ως απόρροια της πανδημίας και που 
δεν δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη 
με χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με 
τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στην Ένωση.

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός αποζημίωσης 
για τις ζημίες που προκλήθηκαν μετά τα 
περιοριστικά μέτρα ή για την έξοδο από 
την αγορά, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες των εθνικών και περιφερειακών 
περιοριστικών μέτρων ως απάντηση στην 
πανδημία Covid-19 στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 81
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Σκοπός του Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας είναι να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία ούτως ώστε να 
μπορέσουν να γίνουν φορείς ανάκαμψης, 
να διασφαλίσουν τα επίπεδα 
απασχόλησης και να αντισταθμίσουν τις 
αναμενόμενες στρεβλώσεις στην ενιαία 
αγορά, δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι 
εταιρείες, εξ ορισμού, το ίδιο επίπεδο 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς και ορισμένα κράτη μέλη μπορεί 
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να μην διαθέτουν επαρκή δημοσιονομικά 
μέσα για να παράσχουν κατάλληλη 
στήριξη στις επιχειρήσεις που την έχουν 
ανάγκη. Η δυνατότητα λήψης εθνικών 
μέτρων για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας των επιχειρήσεων μπορεί 
συνεπώς να διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών και τομέων να 
προκαλέσει άνισους όρους ανταγωνισμού. 
Επιπλέον, καθώς υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος οι επιπτώσεις της έξαρσης της 
νόσου COVID-19 να είναι μακροχρόνιες 
και, σε κάποιον βαθμό, απρόβλεπτες, 
αυτή η έλλειψη ικανότητας να βοηθηθούν 
βιώσιμες επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει 
σε συστημικές στρεβλώσεις, 
δημιουργώντας νέες ανισότητες ή 
παγιώνοντας τις υπάρχουσες. Δεδομένης 
της ισχυρής αλληλεξάρτησης που 
χαρακτηρίζει την οικονομία της Ένωσης, 
η οικονομική επιβράδυνση σε ένα τμήμα 
της Ένωσης ή σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα θα είχε αρνητικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις στις διασυνοριακές αλυσίδες 
εφοδιασμού ή σε άλλους τομείς, 
αντίστοιχα, και επομένως στην οικονομία 
της Ένωσης συνολικά. Αντιστρόφως, για 
τον ίδιο λόγο, η στήριξη σε ένα τμήμα της 
Ένωσης ή σε έναν συγκεκριμένο τομέα θα 
είχε επίσης θετικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις στις διασυνοριακές αλυσίδες 
εφοδιασμού ή σε άλλους τομείς, 
αντίστοιχα, και επομένως στην οικονομία 
της Ένωσης συνολικά.

Or. en

Τροπολογία 82
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας προορίζεται να στηρίξει 
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τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
ύφεσης, προκειμένου να προωθήσει την 
οικονομική ανάκαμψη. Υπό αυτήν την 
έννοια, είναι υψίστης σημασίας η 
διασφάλιση των επιπέδων απασχόλησης 
σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, το 
ΜΣΦ είναι καίριας σημασίας για την 
εξισορρόπηση των στρεβλώσεων που 
συμβαίνουν ήδη στην ενιαία αγορά, 
δεδομένου ότι ορισμένα βασικά κράτη 
μέλη με χαμηλότερα επίπεδα χρέους και 
υψηλότερα δημοσιονομικά περιθώρια 
έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στη 
στήριξη των εταιρειών τους σε σύγκριση 
με τις υπερχρεωμένες περιφερειακές 
χώρες. Δεδομένου του κινδύνου 
διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ 
πλουσιότερων και φτωχότερων κρατών 
μελών λόγω του αντίκτυπου της 
πανδημίας COVID-19, το ΜΣΦ πρέπει να 
σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να 
υποστηρίζει τα τελευταία και να προάγει 
τη σύγκλιση εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 83
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, δεδομένου 
ότι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
99 % των επιχειρήσεων στην Ένωση και 
η οικονομική τους αξία είναι σημαντική 
και καίρια. Οι ΜΜΕ έχουν πληγεί 
ιδιαίτερα από την κρίση COVID 19, η 
οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έπληξε 
οικονομικά έως το 90 % των ΜΜΕ στην 
Ένωση, κυρίως στους τομείς των 
υπηρεσιών, της μεταποίησης, των 
οικοδομών, του τουρισμού, του 
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πολιτισμού και της δημιουργίας. Βασικός 
στόχος του Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας είναι η διατήρηση θέσεων 
εργασίας στον τομέα των ΜΜΕ, καθώς 
και η συνέχιση της προώθησης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 
με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Σκοπός του Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας είναι να βοηθήσει τις 
βιώσιμες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία ούτως ώστε 
να μπορέσουν να γίνουν φορείς 
ανάκαμψης, να διασφαλίσουν τα βιώσιμα 
επίπεδα απασχόλησης και να 
αντισταθμίσουν τις αναμενόμενες 
στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 85
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το ΜΣΦ θα πρέπει να μεριμνήσει 
ώστε η δημόσια στήριξη να διασφαλίσει 
θέσεις εργασίας, να αποφύγει τη 
συγκέντρωση της αγοράς και να θέσει τις 
επιχειρήσεις σε μια πορεία ανάπτυξης 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
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Συμφωνία, τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη και τη 
στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 86
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Σημειώνει ότι όσο περισσότερο 
συνεχίζεται η πανδημία COVID-19 τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τη 
βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών, 
ιδίως των ΜΜΕ. Θεωρεί ότι, καθώς 
εξελίσσεται η πανδημία, ενδέχεται να 
χρειαστεί να αυξηθεί η εγγύηση της ΕΕ 
στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας για να ανταποκριθεί στις 
συνεχιζόμενες προκλήσεις που 
προκύπτουν από την πανδημία.

Or. en

Τροπολογία 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας, η πλειονότητα των 
οποίων θα πρέπει να είναι ΜΜΕ, θα 
πρέπει να είναι εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
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μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Δεν θα 
πρέπει να ανήκουν σε όμιλο με 
θυγατρικές χωρίς πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα σε χώρα που 
περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας και θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στην 
Ένωση κατά τη διάρκεια της στήριξης. 
Θα πρέπει επίσης, για τουλάχιστον δύο 
έτη μετά την υπαγωγή τους στο 
καθεστώς, να αναστείλουν τη διανομή 
μερισμάτων, την καταβολή πριμ και την 
επαναγορά μετοχών. Θα πρέπει να ασκούν 
δραστηριότητες για την υποστήριξη των 
στόχων που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να έχουν βιώσιμο 
επιχειρηματικό μοντέλο με μόχλευση 
κάτω από το πενταπλάσιο του κεφαλαίου 
τους και να μην θεωρούνταν ήδη 
προβληματικές υπό τους όρους του 
πλαισίου κρατικών ενισχύσεων7 στο τέλος 
του 2019 ούτε να εμπλέκονταν ή να 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, φοροαποφυγής, 
φορολογικής απάτης ή φοροδιαφυγής. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19, καθώς και από 
τα ραγδαία αυξανόμενα ποσοστά 
ανεργίας, και/ή όπου η διαθεσιμότητα 
κρατικής στήριξης της φερεγγυότητας 
είναι περισσότερο περιορισμένη. Θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη σε 
επιχειρήσεις μόνο έως το αναμενόμενο 
ύψος των λογιστικών ζημιών που 
σχετίζονται με την κρίση COVID-19.

_________________
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7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό και 
καθοριστική παρουσία στην Ένωση, υπό 
την έννοια ότι έχουν σημαντικές 
δραστηριότητες όσον αφορά προσωπικό, 
μεταποίηση, έρευνα και ανάπτυξη ή άλλες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στην 
Ένωση. Θα πρέπει να ασκούν 
δραστηριότητες για την υποστήριξη των 
στόχων που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να έχουν βιώσιμο 
επιχειρηματικό μοντέλο και να μην 
θεωρούνταν ήδη προβληματικές υπό τους 
όρους του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων7 
στο τέλος του 2019. Η στήριξη θα πρέπει 
να εστιάζει σε επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
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περιορισμένη. περιορισμένη. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προσθετικότητά του (η 
χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια δεν 
θα είχε πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό 
χωρίς την υποστήριξη του ΕΤΣΕ), το 
μέσο θα λαμβάνει επίσης υπόψη την 
ανισότητα των αγορών μετοχικών τίτλων 
στην Ευρώπη. Τέλος, θα ήταν θεμιτό να 
μην αποκλείονται αυτόματα εταιρείες που 
ήταν ήδη προβληματικές, κατά την 
έννοια των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στο τέλος του 2019, πριν από 
την έναρξη της πανδημίας, οι οποίες θα 
ήταν σε χειρότερη θέση από τις εταιρείες 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, 
παρόλο που αυτός ο ορισμός δεν 
προδικάζει μια εταιρεία που έχει πληγεί 
ανεπανόρθωτα.

_________________ _________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 89
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
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μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει επίσης να στοχεύει 
εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί 
πρόσφατα, πριν από τέλη του 2020, και 
που έχουν αποκτήσει ή διαχειρίζονται 
περιουσιακά στοιχεία ή υποκαταστήματα 
προβληματικών επιχειρήσεων υπό τους 
όρους του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 
ήδη από τα τέλη του 2019, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί 
αλλαγή διοίκησης. Πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις που ήταν ήδη 
προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι 
ήταν επιλέξιμες για κρατική ενίσχυση 
βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη 
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης7a. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
δυνατότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς είναι 
περισσότερο περιορισμένες.

_________________ _________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
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(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1). (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
7α Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής 
Μαρτίου 2020, σχετικά με το προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-
19.

Or. en

Τροπολογία 90
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Οι εταιρείες 
που είναι εγγεγραμμένες σε υπεράκτιες 
δικαιοδοσίες θα πρέπει να εξαιρούνται 
από οποιαδήποτε δημόσια στήριξη. Θα 
πρέπει να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
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περιορισμένη. την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη. Επιπλέον, οι εταιρείες που 
υποστηρίζονται βάσει αυτού του 
προγράμματος θα πρέπει να 
απαγορεύεται να απολύουν εργαζομένους 
ή να μειώνουν τους μισθούς.

_________________ _________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 91
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν στήριξη 
μόνο αυτές οι εταιρείες που επηρεάζεται 
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υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

πράγματι από τη διασπορά της Covid-19, 
οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν στήριξης 
θα πρέπει να έχουν βιώσιμο 
επιχειρηματικό μοντέλο και πρέπει να 
είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δεν ήταν 
ήδη προβληματικές υπό τους όρους του 
πλαισίου κρατικών ενισχύσεων7 στο τέλος 
του 2019. Η στήριξη θα πρέπει να εστιάζει 
σε επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

_________________ _________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 92
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
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ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο 
και να μην θεωρούνταν ήδη 
προβληματικές υπό τους όρους του 
πλαισίου κρατικών ενισχύσεων7 στο τέλος 
του 2019. Η στήριξη θα πρέπει να εστιάζει 
σε επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
είναι οικονομικά βιώσιμες 
μακροπρόθεσμα και να μην θεωρούνταν 
ήδη προβληματικές υπό τους όρους του 
πλαισίου κρατικών ενισχύσεων7 στο τέλος 
του 2019. Η στήριξη θα πρέπει να εστιάζει 
σε επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη, και παράλληλα να 
διασφαλίζει ισορροπημένη γεωγραφική 
κατανομή σε ολόκληρη την Ένωση.

_________________ _________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 

(4) Οι βιώσιμες επιχειρήσεις που 
τυγχάνουν στήριξης από το Μέσο Στήριξης 
της Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
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μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει μόνο σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

_________________ _________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
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δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 όσον αφορά την 
επίδραση των περιοριστικών μέτρων στο 
ΑΕγχΠ.

_________________ _________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(4α) Το διοικητικό συμβούλιο θα 
πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένα όρια 
γεωγραφικής συγκέντρωσης για το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας, 
σύμφωνα με τους δείκτες και την 
μεθοδολογία που έχει θεσπίσει η 
Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται, 
αντίστοιχα, ότι το μεγαλύτερο τμήμα της 
εγγύησης της ΕΕ υπό το Μέσο Στήριξης 
της Φερεγγυότητας στηρίζει επιλέξιμες 
επιχειρήσεις σε κράτη μέλη και τομείς 
που υπέστησαν τα μεγαλύτερα 
οικονομικά πλήγματα λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και ότι το 
μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω εγγύησης 
στηρίζει επιλέξιμες επιχειρήσεις στα 
κράτη μέλη στα οποία η δυνατότητα 
κρατικής στήριξης της φερεγγυότητας 
είναι περισσότερο περιορισμένη. Οι 
δείκτες και η μεθοδολογία που καθορίζει 
η Επιτροπή θα πρέπει να είναι συνεπείς 
με την κλείδα κατανομής που 
εφαρμόζεται στον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας1α. Τα 
όρια επανεξετάζονται σε τακτική βάση 
και επικαιροποιούνται ώστε να 
αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη των 
οικονομικών επιπτώσεων της COVID-19 
και/ή επακόλουθα κύματα του ιού.
_________________
1α Κανονισμός του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της 
ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-
19 

Or. en

Τροπολογία 96
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το διοικητικό συμβούλιο θα 
πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένα όρια 
γεωγραφικής και τομεακής 
συγκέντρωσης για το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας, σύμφωνα με τους 
δείκτες και την μεθοδολογία που έχει 
θεσπίσει η Επιτροπή, ώστε να 
εξασφαλίζεται, αντίστοιχα, ότι το 
μεγαλύτερο τμήμα της εγγύησης της ΕΕ 
υπό το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας στηρίζει επιλέξιμες 
επιχειρήσεις σε κράτη μέλη και τομείς 
που υπέστησαν τα μεγαλύτερα 
οικονομικά πλήγματα λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και ότι το 
μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω εγγύησης 
στηρίζει επιλέξιμες επιχειρήσεις στα 
κράτη μέλη στα οποία η δυνατότητα 
κρατικής στήριξης της φερεγγυότητας 
και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
μέσω της αγοράς είναι περισσότερο 
περιορισμένες. Τα όρια μπορούν να 
επικαιροποιούνται συν τω χρόνω με 
γνώμονα τις επιπτώσεις της COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το διοικητικό συμβούλιο θα 
πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένα όρια 
γεωγραφικής συγκέντρωσης για το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας, 
σύμφωνα με τους δείκτες και την 
μεθοδολογία που έχει θεσπίσει η 
Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται, 
αντίστοιχα, ότι η εγγύηση της ΕΕ υπό το 
Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας 
στηρίζει μόνο επιλέξιμες επιχειρήσεις σε 
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κράτη μέλη και τομείς που υπέστησαν τα 
μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα λόγω 
της πανδημίας COVID-19 και ότι η εν 
λόγω εγγύηση στηρίζει μόνο επιλέξιμες 
επιχειρήσεις στα κράτη μέλη στα οποία η 
δυνατότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Υπογραμμίζει ότι σε καμία 
περίπτωση, το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται δόλια ως κρατική 
ενίσχυση για τα κράτη μέλη που δεν 
διαχειρίστηκαν τα δημόσια οικονομικά 
τους τα τελευταία χρόνια, και ως εκ 
τούτου έχουν μικρότερο δημοσιονομικό 
περιθώριο να παρέχουν κρατικές 
ενισχύσεις. Αυτό θα αποτελούσε κίνητρο 
για τα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν 
χρηστές δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά 
να κερδοσκοπούν επί των μελλοντικών 
προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης της 
ΕΕ, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως 
από εκείνα τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν 
χρηστές δημοσιονομικές πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ως αντάλλαγμα στην 
ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών που 
είναι απαραίτητη για να ξεπεράσουν την 
κρίση και για λόγους δικαιοσύνης, οι 
διευθυντές ή τα στελέχη των εταιρειών 
που επωφελούνται από το μέσο στήριξης 
της φερεγγυότητας θα πρέπει να 
περιορίσουν τις σταθερές αποδοχές τους 
για τα έτη 2020 και 2021 με βάση τις 
σταθερές αποδοχές τους για το 2019.

Or. en

Τροπολογία 100
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συμπεριλάβει σαφείς προτεραιότητες 
σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή, την 
τομεακή σύνθεση και το μέγεθος των 
επιχειρήσεων που πρόκειται να λάβουν 
στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη, τη 
στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης και 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 101
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η στήριξη που παρέχεται υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας θα 
πρέπει να επιτρέπει υψηλότερο βαθμό 
κινδύνου από τις κανονικές πράξεις της 
ΕΤΕπ. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται 
μόνο υπό το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας για δραστηριότητες που 
συνάδουν με τις πολιτικές της Ένωσης 
και τις θεμελιώδεις αξίες που απορρέουν 
από τη Συνθήκη.

Or. en

Τροπολογία 102
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι εταιρείες που επωφελούνται 
από χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ μέσω του 
σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας θα 
πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς 
στις καταβολές μερισμάτων και στις 
αμοιβές και τα πριμ των στελεχών, 
καθώς και να μην επιτρέπεται να 
προβαίνουν σε επαναγορά μετοχών κατά 
τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 103
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προκειμένου να υπάρχει ένα όσο 
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το δυνατόν πιο ευέλικτο μέσο, δεν θα 
πρέπει να πραγματοποιείται γεωγραφική 
διάθεση κεφαλαίων στο πλαίσιο του εν 
λόγω μέσου.

Or. en

Τροπολογία 104
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας θα πρέπει να 
επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς που 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις ρευστότητας και κεφαλαίου 
κίνησης, όπως δραστηριότητες παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, 
τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή, 
μεταφορές, μεταποίηση, νεοφυείς 
επιχειρήσεις και εταιρείες χονδρικής και 
λιανικής.

Or. en

Τροπολογία 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η Επιτροπή Επενδύσεων του 
κανονισμού Invest EU θα πρέπει να είναι 
αρμόδια για τη χορήγηση της εγγύησης 
της ΕΕ επίσης δυνάμει του παρόντος 
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κανονισμού μετά τη σύστασή της.

Or. en

Τροπολογία 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Κατά την επιλογή επιλέξιμων 
εταιρειών, η Επιτροπή Επενδύσεων θα 
πρέπει να εξετάσει δεόντως εάν η 
εταιρεία ή η μητρική εταιρεία της 
θυγατρικής της ΕΕ έχει λάβει ξένες 
επιδοτήσεις από τη στιγμή της έξαρσης 
της πανδημίας της COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Το διοικητικό συμβούλιο θα 
πρέπει να καθορίζει τις αναγκαίες 
απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο της 
δικαιούχου εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν εφαρμοστέα ζητήματα δημόσιας 
τάξης ή ασφάλειας.

Or. en
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Τροπολογία 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
66 436 320 000 EUR ώστε να 
δημιουργηθεί το τρίτο σκέλος του ΕΤΣΕ 
—το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας— υπό το οποίο θα πρέπει 
να παρέχεται η στήριξη για τη 
φερεγγυότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
66 436 320 000 EUR ώστε να 
δημιουργηθεί το τρίτο σκέλος του ΕΤΣΕ 
—το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας— υπό το οποίο θα πρέπει 
να παρέχεται η στήριξη για τη 
φερεγγυότητα.

(5) Η εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
66 436 320 000 EUR ώστε να 
δημιουργηθεί το τρίτο σκέλος του ΕΤΣΕ 
—το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας— υπό το οποίο θα πρέπει 
να παρέχεται η στήριξη για τη 
φερεγγυότητα. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
δημοσιοποιεί όλα τα δεδομένα σχετικά με 
τα έργα που χρηματοδοτούνται, 
προκειμένου να καθίσταται εφικτή η 
εκτίμηση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των επενδύσεών της.

Or. fr
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Τροπολογία 110
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
66 436 320 000 EUR ώστε να 
δημιουργηθεί το τρίτο σκέλος του ΕΤΣΕ 
—το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας— υπό το οποίο θα πρέπει 
να παρέχεται η στήριξη για τη 
φερεγγυότητα.

(5) Η εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
66 436 320 000 EUR ώστε να 
δημιουργηθεί το τρίτο σκέλος του ΕΤΣΕ 
—το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας— υπό το οποίο θα πρέπει 
να παρέχεται η στήριξη για τη 
φερεγγυότητα. Το εν λόγω ποσό μπορεί να 
χρειαστεί να αυξηθεί περαιτέρω ανάλογα 
με το πώς εξελίσσεται η πανδημία και τις 
προκλήσεις που παρουσιάζει για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες.

Or. en

Τροπολογία 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η τροφοδότηση προβλέψεων για 
την εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί 
αντίστοιχα. Δεδομένης της υψηλής 
επικινδυνότητας των επενδυτικών και 
χρηματοδοτικών πράξεων υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας, το συνολικό 
ποσοστό τροφοδότησης προβλέψεων του 
ΕΤΣΕ θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί σε 
45,8 %.

διαγράφεται

Or. en



PE655.933v01-00 42/150 AM\1211825EL.docx

EL

Τροπολογία 112
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Με την επιφύλαξη των προνομιών 
του Συμβουλίου σε σχέση με την 
εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), οποιεσδήποτε 
συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από 
ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν 
ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής 
κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό 
ενός κράτους μέλους, στο ΕΤΣΕ, 
θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές 
πλατφόρμες, φορείς ειδικού σκοπού ή 
ταμεία καθώς και άλλες ρυθμίσεις που 
έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του 
σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας, θα 
πρέπει κατ’ αρχήν να αντιμετωπίζονται 
ως τακτικές κρατικές δαπάνες για τους 
σκοπούς του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και δεν θα πρέπει να 
τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ποσό της εγγύησης της ΕΕ που 
διατίθεται στο πλαίσιο του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας αναμένεται να 
κινητοποιήσει επενδύσεις έως και 
300 000 000 000 EUR στην πραγματική 
οικονομία.

(7) Το ποσό της εγγύησης της ΕΕ που 
διατίθεται στο πλαίσιο του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας αναμένεται να 
κινητοποιήσει επενδύσεις έως και 
300 000 000 000 EUR στην πραγματική 
οικονομία. Θα είναι απαραίτητη η 
επανεξέταση των αποτελεσμάτων της εν 



AM\1211825EL.docx 43/150 PE655.933v01-00

EL

λόγω στήριξης από το Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που έχουν συσταθεί από 
τον Όμιλο ΕΤΕπ ή από εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες που, με τη σειρά 
τους, επενδύουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, η στήριξη μπορεί 
να διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων 
ταμείων υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο από τον 
Όμιλο ΕΤΕπ ή εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες, ειδικά με σκοπό να 
επωφεληθούν από την εγγύηση της ΕΕ 
ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση 
οποιασδήποτε άμεσης παρέμβασης από 
εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα 
σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων και σε συνεργασία με 
ιδιωτικούς επενδυτές για τη στήριξη 
επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να 
αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση του 
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ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 
Εντός ενός έτους από την έναρξη 
λειτουργίας του Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας και κατά τη διάρκεια των 
τριών επόμενων ετών, θα πρέπει η 
Επιτροπή να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα και την 
καταλληλότητα του εν λόγω Μέσου ως 
προς την επίτευξη των κύριων στόχων 
του, συμπεριλαμβανομένου του 
αντικτύπου του στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 115
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Οι 
επιχειρήσεις που τυγχάνουν στήριξης θα 
πρέπει, ωστόσο, να δεσμευτούν να μην 
πραγματοποιούν απολύσεις, ούτε να 
καταβάλλουν μερίσματα κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου. 
Επιπλέον, η στήριξη που παρέχεται δεν 
θα πρέπει να αντιβαίνει στη Συμφωνία 
του Παρισιού. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
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τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 116
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. Θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από τον 
Όμιλο ΕΤΕπ στην άμεση στήριξη των 
επιχειρήσεων. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
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την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 117
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη και 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
στήριξη μπορεί να διοχετευτεί σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις χωρίς 
γραφειοκρατικές δυσκολίες. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
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πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
ευελιξία δεδομένης της ανάγκης για 
διαφορετικές λύσεις στα διάφορα κράτη 
μέλη. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση από τον 
Όμιλο ΕΤΕπ ή εγγύηση ή επένδυση σε 
υφιστάμενα ταμεία υπό ανεξάρτητη 
διαχείριση ή σε φορείς ειδικού σκοπού 
που, με τη σειρά τους, επενδύουν σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η 
στήριξη μπορεί να διοχετεύεται μέσω 
νεοσύστατων ταμείων υπό ανεξάρτητη 
διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαροι 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
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του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ είναι 
τράπεζα των κρατών μελών και όχι 
θεσμικό όργανο της ΕΕ· εξακολουθεί να 
δεσμεύεται πλήρως για την ανεξαρτησία 
της ΕΤΕπ και των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου της στη λήψη κατάλληλων 
επενδυτικών αποφάσεων· παραιτείται 
από οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση 
στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και τις 
στρατηγικές τους.

Or. en

Τροπολογία 120
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα ταμεία συμμετοχών, οι φορείς 
ειδικού σκοπού, οι επενδυτικές 
πλατφόρμες και οι εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα θα πρέπει να 
παρέχουν μετοχικό ή οιονεί μετοχικό 
κεφάλαιο (όπως υβριδικό χρέος, 
προνομιούχες μετοχές ή µετατρέψιµο 
µετοχικό κεφάλαιο) σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, μη περιλαμβανομένων 
οντοτήτων που έχουν στόχο την εξαγορά 
(ή κεφάλαιο αντικατάστασης) με σκοπό 

(9) Τα ταμεία συμμετοχών, οι φορείς 
ειδικού σκοπού, οι επενδυτικές 
πλατφόρμες και οι εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα θα πρέπει να 
παρέχουν μετοχικό ή οιονεί μετοχικό 
κεφάλαιο (όπως υβριδικό χρέος, 
προνομιούχες μετοχές ή µετατρέψιµο 
µετοχικό κεφάλαιο) σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, μη περιλαμβανομένων 
οντοτήτων που έχουν στόχο την εξαγορά 
(ή κεφάλαιο αντικατάστασης) με σκοπό 
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Η 
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την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. δημόσια στήριξη του ιδιωτικού τομέα 
εγείρει αναπόφευκτα το ζήτημα του 
ηθικού κινδύνου· η διαφάνεια και η 
συμβατότητα των κινήτρων θα είναι 
καίριας σημασίας για την αποτροπή του 
εν λόγω κινδύνου. Τα μακροπρόθεσμα 
μετοχικά μέσα κρίνονται ενδεδειγμένα για 
την αποφυγή της υπερβολικής εταιρικής 
μόχλευσης και για τη διατήρηση της 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Or. en

Τροπολογία 121
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα ταμεία συμμετοχών, οι φορείς 
ειδικού σκοπού, οι επενδυτικές 
πλατφόρμες και οι εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα θα πρέπει να 
παρέχουν μετοχικό ή οιονεί μετοχικό 
κεφάλαιο (όπως υβριδικό χρέος, 
προνομιούχες μετοχές ή µετατρέψιµο 
µετοχικό κεφάλαιο) σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, μη περιλαμβανομένων 
οντοτήτων που έχουν στόχο την εξαγορά 
(ή κεφάλαιο αντικατάστασης) με σκοπό 
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

(9) Το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας διασφαλίζει ότι τα ταμεία 
συμμετοχών, οι φορείς ειδικού σκοπού, οι 
επενδυτικές πλατφόρμες και οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα 
μπορούν να παρέχουν μετοχικό ή οιονεί 
μετοχικό κεφάλαιο (όπως υβριδικό χρέος, 
προνομιούχες μετοχές ή µετατρέψιµο 
µετοχικό κεφάλαιο, εξαρτημένα δάνεια 
και άλλα μέσα που είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλα για την παροχή στήριξης της 
φερεγγυότητας στις ΜΜΕ) σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, μη περιλαμβανομένων 
οντοτήτων που έχουν στόχο την εξαγορά 
(ή κεφάλαιο αντικατάστασης) με σκοπό 
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα ταμεία συμμετοχών, οι φορείς 
ειδικού σκοπού, οι επενδυτικές 
πλατφόρμες και οι εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα θα πρέπει να 
παρέχουν μετοχικό ή οιονεί μετοχικό 
κεφάλαιο (όπως υβριδικό χρέος, 
προνομιούχες μετοχές ή µετατρέψιµο 
µετοχικό κεφάλαιο) σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, μη περιλαμβανομένων 
οντοτήτων που έχουν στόχο την εξαγορά 
(ή κεφάλαιο αντικατάστασης) με σκοπό 
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

(9) Τα ταμεία συμμετοχών, οι φορείς 
ειδικού σκοπού, οι επενδυτικές 
πλατφόρμες και οι εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα θα πρέπει να 
παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, μη περιλαμβανομένων 
οντοτήτων που έχουν στόχο την εξαγορά 
(ή κεφάλαιο αντικατάστασης) με σκοπό 
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και 
μη περιλαμβανομένων του οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου και της 
χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια· 
οι εν λόγω επενδύσεις δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για πράξεις εκτός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 123
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
και τους στόχους της Ένωσης, όπως η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Συμφωνία του 
Παρισιού, η αρχή της «μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης», ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, η 
δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα το αργότερο έως το 2050 και η 
στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η 
στήριξη θα πρέπει επίσης να στοχεύει σε 
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διασυνοριακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, και δη τους στόχους της για 
το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και το 2050, 
τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
καθώς και την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη, τη 
στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια 
βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη, και τη 
στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η 
στήριξη θα πρέπει επίσης να στοχεύει σε 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 

(10) Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.
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όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
και η στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η 
στήριξη θα πρέπει επίσης να στοχεύει σε 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Λόγω της διασύνδεσης της 
οικονομίας της Ένωσης, η στήριξη σε 
διασυνοριακές δραστηριότητες θα πρέπει 
επίσης να στοχεύει στην αποτροπή 
πιθανών δευτερογενών επιπτώσεων και 
στη μεγιστοποίηση των οφελών των 
διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 127
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
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της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, η στρατηγική για τις ΜΜΕ με 
στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη, 
και η νέα βιομηχανική στρατηγική για μια 
πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. Η στήριξη 
θα πρέπει επίσης να στοχεύει σε 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 128
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, της δημόσιας υγείας, και ιδίως 
της έρευνας ή της νέας κινητικότητας 
στο μέλλον που θα διασφαλίσει το 
υδρογόνο. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
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τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η διαφύλαξη της απασχόλησης 
και η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται 
πλήρως με τις τρέχουσες προτεραιότητες 
πολιτικής και τους στόχους της Ένωσης, 
όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
η στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η 
στήριξη θα πρέπει επίσης να στοχεύει σε 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Θα πρέπει οι μεγάλες επιχειρήσεις 
που επωφελούνται από το ΜΣΦ να 
υποχρεούνται να υλοποιούν δεσμευτικά 
σχέδια μετάβασης, όπου περιγράφεται 
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αναλυτικά πώς ευθυγραμμίζουν τις 
οικονομικές τους δραστηριότητες με τους 
στόχους της Ένωσης για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Θα πρέπει αυτά τα σχέδια 
μετάβασης να περιλαμβάνουν κατάλληλη 
διακυβέρνηση όσον αφορά τον κίνδυνο 
βιωσιμότητας και να διασφαλίζουν ότι 
όλες οι μελλοντικές δαπάνες κεφαλαίου 
χρησιμοποιούνται για βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με 
το πλαίσιο της ΕΕ για τη διευκόλυνση 
των βιώσιμων επενδύσεων. Θα πρέπει να 
προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση 
δραστηριοτήτων που προσκρούουν σε 
οποιονδήποτε περιβαλλοντικό στόχο, 
καθώς και τον μετασχηματισμό των εν 
λόγω δραστηριοτήτων, εντός 
προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, 
ώστε να έχουν ουδέτερο ή χαμηλό 
αντίκτυπο. Τα σχέδια θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν μέτρα διατήρησης 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, την ισότητα 
των φύλων και στόχους εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να υπόκεινται σε απλουστευμένες και 
αναλογικές υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι διασυνοριακές δραστηριότητες 
θα πρέπει να αποδεικνύουν την 
προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά τις 
αλυσίδες εφοδιασμού για την ενιαία 
αγορά, προκειμένου να αποφεύγονται 
απροσδόκητα αποτελέσματα.

Or. en
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Τροπολογία 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Θα πρέπει οι επιχειρήσεις που 
επωφελούνται από το ΜΣΦ να 
δεσμεύονται να τηρούν την αρχή της ίσης 
αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για 
εργασία ίσης αξίας και να την 
εφαρμόζουν, καθώς και να 
περιλαμβάνουν στα σχέδια μετάβασης 
δράσεις ώστε να δίνεται προτεραιότητα –
εφόσον κρίνεται αναγκαίο και στο μέτρο 
του δυνατού– στην πρόωρη 
συνταξιοδότηση, στη βραχυπρόθεσμη 
εργασία ή σε ισοδύναμα μέτρα, και όχι 
στις απολύσεις και στην ελαστικοποίηση 
και την επισφάλεια των θέσεων εργασίας. 
Θα πρέπει επίσης οι επιχειρήσεις που 
επωφελούνται από το ΜΣΦ να 
δεσμευτούν όσον αφορά την κατάρτιση 
και τη σχετική επανακατάρτιση των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας θα πρέπει να αποφασιστούν 
έως το τέλος του 2024 και τουλάχιστον το 
60 % των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων πρέπει να 

(11) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας θα πρέπει να αποφασιστούν 
έως το τέλος του 2023 και τουλάχιστον το 
60 % των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων πρέπει να 



AM\1211825EL.docx 57/150 PE655.933v01-00

EL

αποφασιστεί έως το τέλος του 2022, ώστε 
να είναι εφικτή η ταχεία αντίδραση στην 
οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας 
Covid-19.

αποφασιστεί έως το τέλος του 2021, ώστε 
να είναι εφικτή η ταχεία αντίδραση στην 
οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας 
Covid-19.

Or. en

Τροπολογία 135
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τουλάχιστον το 70 % της 
χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας θα 
πρέπει να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να μπορεί να διοχετεύει τη 
στήριξη στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να συμμετάσχει σε μία ή 
περισσότερες πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου 
του ΕΤΕ, προκειμένου να του δώσει τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να 
στηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομία και 
την ανάκαμψή της. Η Ένωση θα πρέπει να 
είναι σε θέση να διατηρήσει το συνολικό 
μερίδιό της στο κεφάλαιο του ΕΤΕ. Θα 
πρέπει να προβλεφθεί επαρκές 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για τον σκοπό 

(12) Για να διασφαλιστεί η σταθερή και 
βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η πολιτική παρέμβαση σε 
επενδυτικές αποφάσεις, επομένως η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες 
πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). 
Η Ένωση θα πρέπει να μειώσει σταδιακά 
και γρήγορα το συνολικό μερίδιό της στο 
κεφάλαιο του ΕΤΕ.



PE655.933v01-00 58/150 AM\1211825EL.docx

EL

αυτό στο αναθεωρημένο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την τρέχουσα 
περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να μπορεί να διοχετεύει τη 
στήριξη στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να συμμετάσχει σε μία ή 
περισσότερες πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου 
του ΕΤΕ, προκειμένου να του δώσει τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να στηρίζει 
την ευρωπαϊκή οικονομία και την 
ανάκαμψή της. Η Ένωση θα πρέπει να 
είναι σε θέση να διατηρήσει το συνολικό 
μερίδιό της στο κεφάλαιο του ΕΤΕ. Θα 
πρέπει να προβλεφθεί επαρκές 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για τον σκοπό 
αυτό στο αναθεωρημένο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την τρέχουσα 
περίοδο.

(12) Για να μπορεί να διοχετεύει τη 
στήριξη στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), η Επιτροπή θα πρέπει, αφού λάβει 
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε μία ή 
περισσότερες πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου 
του ΕΤΕ, προκειμένου να του δώσει τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να στηρίζει 
την ευρωπαϊκή οικονομία και την 
ανάκαμψή της. Η Ένωση θα πρέπει να 
είναι σε θέση να διατηρήσει το συνολικό 
μερίδιό της στο κεφάλαιο του ΕΤΕ. Θα 
πρέπει να προβλεφθεί επαρκές 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για τον σκοπό 
αυτό στο αναθεωρημένο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την τρέχουσα 
περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αποφευχθούν οι 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και να 
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μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία και στην 
απασχόληση, οι εταιρείες που 
επωφελούνται από χρηματοδότηση του 
ΕΤΣΕ μέσω του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας θα πρέπει να υπόκεινται 
σε περιορισμούς όσον αφορά τις 
πληρωμές μερισμάτων, την καταβολή 
ανώτατων αμοιβών και την επαναγορά 
μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
της εγγύησης.

Or. en

Τροπολογία 139
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε κατάχρηση και να 
μεγιστοποιηθεί η επίδραση στην 
πραγματική οικονομία και στην 
απασχόληση, ενδέχεται να τεθούν 
προσωρινοί περιορισμοί στην πληρωμή 
από την Επιτροπή Επενδύσεων για τις 
εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις 
που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το 
ΕΤΣΕ μέσω του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κεφάλαια που διοχετεύονται μέσω του σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η επιβίωση της εταιρείας, επομένως ενδέχεται να 
απαιτούνται προσωρινοί περιορισμοί στην πληρωμή.

Τροπολογία 140
Hélène Laporte
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό 
ύψους 100 000 000 EUR για τη στήριξη 
της σύστασης και της διαχείρισης 
επενδυτικών ταμείων, φορέων ειδικού 
σκοπού και επενδυτικών πλατφορμών 
στα κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που δεν 
διαθέτουν ανεπτυγμένες αγορές 
επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και για 
τη στήριξη του πράσινου και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από 
το σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό 
ύψους 100 000 000 EUR για τη στήριξη 
της σύστασης και της διαχείρισης 
επενδυτικών ταμείων, φορέων ειδικού 
σκοπού και επενδυτικών πλατφορμών στα 
κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που δεν 
διαθέτουν ανεπτυγμένες αγορές 
επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και για τη 
στήριξη του πράσινου και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που 
χρηματοδοτούνται από το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας.

(13) Θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό 
ύψους 100 000 000 EUR για τη στήριξη 
της σύστασης, της διαχείρισης και της 
παρακολούθησης επενδυτικών ταμείων, 
φορέων ειδικού σκοπού και επενδυτικών 
πλατφορμών στα κράτη μέλη, ιδίως σε 
εκείνα που δεν διαθέτουν ανεπτυγμένες 
αγορές επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και 
για τη στήριξη του πράσινου και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από 
το σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 142
Frances Fitzgerald
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό 
ύψους 100 000 000 EUR για τη στήριξη 
της σύστασης και της διαχείρισης 
επενδυτικών ταμείων, φορέων ειδικού 
σκοπού και επενδυτικών πλατφορμών στα 
κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που δεν 
διαθέτουν ανεπτυγμένες αγορές 
επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και για τη 
στήριξη του πράσινου και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που 
χρηματοδοτούνται από το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας.

(13) Θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό 
ύψους 150 000 000 EUR για τη στήριξη 
της σύστασης και της διαχείρισης 
επενδυτικών ταμείων, φορέων ειδικού 
σκοπού και επενδυτικών πλατφορμών στα 
κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που δεν 
διαθέτουν ανεπτυγμένες αγορές 
επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και για τη 
στήριξη του πράσινου και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που 
χρηματοδοτούνται από το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους Ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ 
θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον 
αντίκτυπο και τις πράξεις του Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τον αριθμό των πράξεων που 
εκτελούνται, τη γεωγραφική και τομεακή 
κάλυψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών ενδείξεων 
στο συνολικό ποσοστό απασχόλησης που 
διατηρούν ή δημιουργούν οι επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν στήριξη της 
φερεγγυότητας. Κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου και ο 
εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να 
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συμμετέχουν σε ακροάσεις και να 
απαντούν σε ερωτήσεις εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την κατάσταση του ταμείου 
εγγυήσεων.

Or. en

Τροπολογία 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή Επενδύσεων του 
κανονισμού InvestEU θα πρέπει να είναι 
αρμόδια για τη χορήγηση της εγγύησης 
της ΕΕ επίσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού μετά τη σύστασή της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή Επενδύσεων του 
κανονισμού InvestEU θα πρέπει να είναι 
αρμόδια για τη χορήγηση της εγγύησης της 
ΕΕ επίσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού μετά τη σύστασή της.

(14) Η Επιτροπή Επενδύσεων του 
κανονισμού InvestEU θα πρέπει να είναι 
αρμόδια για τη χορήγηση της εγγύησης της 
ΕΕ επίσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού μετά τη σύστασή της. 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκής 
εμπειρογνωμοσύνη και επιλογές, θα 
πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική 
υποεπιτροπή για το σκέλος στήριξης της 
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φερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η στήριξη που χορηγείται υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοιες για τη 
συνέχιση των προσπαθειών 
καταπολέμησης της φοροαποφυγής, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της απάτης και της 
κατάχρησης και για την διαφύλαξη της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Ως εκ τούτου, οι οντότητες που 
επωφελούνται από τη στήριξη ή οι 
χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές ή τα 
εγκεκριμένα επιλέξιμα οχήματα που 
εκτελούν έργα υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας δεν θα συστήνονται ή 
ελέγχονται από μετόχους σε δικαιοδοσίες 
που αναφέρονται στην οικεία πολιτική 
της Ένωσης για τις μη συνεργαζόμενες 
δικαιοδοσίες, ή δικαιοδοσίες που 
προσδιορίζονται ως τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου οι οποίες παρουσιάζουν 
στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά 
καθεστώτα καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2015/849. Η ΕΤΕπ θα πρέπει 
να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τα συνεχή μέτρα που λαμβάνονται για τον 
εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης.
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Or. en

Τροπολογία 147
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή, τον αντίκτυπο και τις 
δραστηριότητες του Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η κατάλληλη δημοκρατική 
λογοδοσία. Η ΕΤΕπ θα πρέπει, 
ειδικότερα, να παρέχει λεπτομέρειες 
σχετικά με τον αριθμό των πράξεων που 
εκτελέστηκαν, τη γεωγραφική κάλυψη σε 
ολόκληρη την Ένωση, το ύψος της 
στήριξης που παρασχέθηκε σε ΜΜΕ και 
τον τρόπο με τον οποίο το Μέσο 
ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης, όπως η Πράσινη Συμφωνία 
της ΕΕ και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος 
της Ευρώπης. Κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου και ο 
εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε ακροάσεις και να 
απαντούν σε ερωτήσεις εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την κατάσταση του ταμείου 
εγγυήσεων.

Or. en

Τροπολογία 148
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 
προς τους Ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ 
θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον 
αντίκτυπο και τις πράξεις του Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τον αριθμό των πράξεων που 
εκτελούνται, τη γεωγραφική και τομεακή 
κάλυψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις εργασίας 
που διατηρούνται λόγω της πρόσβασης 
στο σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας. 
Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου και ο 
εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε ακροάσεις και να 
απαντούν σε ερωτήσεις εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την κατάσταση του ταμείου 
εγγυήσεων.

Or. en

Τροπολογία 149
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
υψηλός βαθμός δημοκρατικής 
λογοδοσίας και διαφάνειας, η ΕΤΕπ θα 
πρέπει να καταρτίζει ετήσια έκθεση 
σχετικά με τη διάθεση των κονδυλίων 
στο πλαίσιο του ΜΣΦ. Κατόπιν 
αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος 
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του διοικητικού συμβουλίου και ο 
εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμοι για ακροάσεις για να 
υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την 
πορεία του μέσου.

Or. en

Τροπολογία 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η στήριξη που παρέχεται υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας θα 
πρέπει να συμβάλλει ενεργά στη 
διατήρηση των υψηλότερων δυνατών 
επιπέδων απασχόλησης ή να διατίθεται 
σε εταιρείες που προσφέρουν σαφείς 
ευκαιρίες για επανεκπαίδευση σε 
περίπτωση που δεν μπορεί να διατηρηθεί 
το επίπεδο απασχόλησης προ της 
πανδημίας.

Or. en

Τροπολογία 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Για να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς και 
να διασφαλιστεί η επαρκής κατανομή 
των επενδύσεων που εγγυάται το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας, ο Όμιλος 
ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει σε ετήσια 
βάση πρόσβαση σε έναν κατάλογο 
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τελικών δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να συμπληρωθούν τα 
μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με τον 
προσδιορισμό εκείνων των κρατών μελών 
και τομέων που υπέστησαν τα 
μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα και 
εκείνων των κρατών μελών στα οποία η 
δυνατότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, σε 
σχέση με τον καθορισμό δεικτών και της 
μεθοδολογίας για την εφαρμογή αυτών. 
Οι δείκτες και η μεθοδολογία που θα 
καθορίσει η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνάδουν με την κλείδα κατανομής που 
εφαρμόζεται στον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
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κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «‘‘επιχειρήσεις’’: για τους σκοπούς 
του σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας 
επιχειρήσεις, εταιρείες έργου, συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλες 
νομικές δομές.»

(9) «‘‘επιχειρήσεις’’: για τους σκοπούς 
του σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας 
επιχειρήσεις, εταιρείες έργου, συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλες 
νομικές δομές που έχουν συσταθεί στα 
κράτη μέλη, με σεβασμό προς τις 
θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και το 
κράτος δικαίου.»

Or. en

Τροπολογία 154
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «‘‘επιχειρήσεις’’: για τους σκοπούς 
του σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας 
επιχειρήσεις, εταιρείες έργου, συμπράξεις 

(9) «‘‘επιχειρήσεις’’: για τους σκοπούς 
του σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ, εταιρείες έργου, 
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δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλες 
νομικές δομές.»

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και άλλες νομικές δομές.»

Or. en

Τροπολογία 155
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης.»

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και ασκούν την πλειονότητα των 
δραστηριοτήτων τους εντός της Ένωσης 
και οι οποίες δεν εμπλέκονται σε 
φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.»

Or. en

Τροπολογία 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης.»

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ 
που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 
50 % της παρεχόμενης στήριξης.»

Or. en
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Τροπολογία 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης.»

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης, οι οποίες υπέστησαν πλήγματα 
λόγω της πανδημίας COVID-19.»

Or. en

Τροπολογία 158
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης.»

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ.»

Or. en

Τροπολογία 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
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Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) της τιμολόγησης των 
δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, που 
πρέπει να είναι σύμφωνη με την πολιτική 
τιμολόγησης της ΕΤΕπ· για το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας, μπορούν να 
συμφωνηθούν άλλες ρυθμίσεις·

iv) της τιμολόγησης των 
δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, που 
πρέπει να είναι σύμφωνη με την πολιτική 
τιμολόγησης της ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο v

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 4, το σημείο v) του 
στοιχείου α) της παραγράφου 2 
τροποποιείται ως εξής:

v) των διαδικασιών για τη συμβολή, 
με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου αριθ. 
5 για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων που προσαρτάται 
στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ και τα προνόμια της 
ΕΤΕπ που απορρέουν από αυτό, στη 
μείωση του κόστους χρηματοδότησης της 
πράξης που βαρύνει τον δικαιούχο της 
χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ μέσω του 
ΕΤΣΕ, ειδικότερα με την προσαρμογή της 
αμοιβής για την εγγύηση της ΕΕ, όπου 
είναι αναγκαίο, ιδίως σε περιπτώσεις όπου 
ακραίες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές δεν επιτρέπουν την υλοποίηση ενός 
βιώσιμου έργου ή όπου χρειάζεται για τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας επενδυτικών 
πλατφορμών ή για τη χρηματοδότηση 
έργων σε τομείς ή περιοχές που 
αντιμετωπίζουν σημαντική αστοχία της 

«v) των διαδικασιών για τη συμβολή, 
με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου αριθ. 
5 για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων που προσαρτάται 
στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ και τα προνόμια της 
ΕΤΕπ που απορρέουν από αυτό, στη 
μείωση του κόστους χρηματοδότησης της 
πράξης που βαρύνει τον δικαιούχο της 
χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ μέσω του 
ΕΤΣΕ, ειδικότερα με την προσαρμογή της 
αμοιβής για την εγγύηση της ΕΕ, όπου 
είναι αναγκαίο, ιδίως σε περιπτώσεις όπου 
ακραίες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές δεν επιτρέπουν την υλοποίηση ενός 
βιώσιμου έργου ή όπου χρειάζεται για τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας επενδυτικών 
πλατφορμών ή για τη χρηματοδότηση 
εταιρειών και έργων σε τομείς ή περιοχές 
που αντιμετωπίζουν σημαντική αστοχία 
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αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης των 
επενδύσεων, στον βαθμό που τούτο δεν 
επηρεάζει σημαντικά την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση για την τροφοδότηση του 
Ταμείου Εγγυήσεων·»

της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης 
των επενδύσεων, στον βαθμό που τούτο 
δεν επηρεάζει σημαντικά την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση για την τροφοδότηση του 
Ταμείου Εγγυήσεων·»

Or. en

(02015R1017)

Τροπολογία 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη σε ταμεία, φορείς ειδικού 
σκοπού, επενδυτικές πλατφόρμες ή άλλες 
ρυθμίσεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.

– στήριξη σε ταμεία, φορείς ειδικού 
σκοπού, επενδυτικές πλατφόρμες ή άλλες 
ρυθμίσεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ιδίως εκείνες που 
διευκολύνουν τις επενδύσεις σε κράτη 
μέλη και τομείς που υπέστησαν τα 
μεγαλύτερα πλήγματα λόγω της 
πανδημίας COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη σε ταμεία, φορείς ειδικού – στήριξη σε ταμεία, φορείς ειδικού 



AM\1211825EL.docx 73/150 PE655.933v01-00

EL

σκοπού, επενδυτικές πλατφόρμες ή άλλες 
ρυθμίσεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.

σκοπού, επενδυτικές πλατφόρμες ή άλλες 
ρυθμίσεις που έχουν συσταθεί από τον 
Όμιλο ΕΤΕπ ή από εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 5, το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 τροποποιείται ως εξής:

Σύμφωνα με τις επενδυτικές 
κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος ΙΙ, το διοικητικό συμβούλιο 
προσαρμόζει το μίγμα έργων ανά τομέα 
και χώρα, με βάση διαρκή παρακολούθηση 
της εξέλιξης των συνθηκών της αγοράς 
στα κράτη μέλη και του επενδυτικού 
περιβάλλοντος, προκειμένου να συμβάλλει 
στην υπέρβαση αποτυχιών της αγοράς και 
καταστάσεων υποαξιοποίησης 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
προβλημάτων οφειλόμενων σε 
χρηματοπιστωτικό κερματισμό. Κατά την 
εν λόγω προσαρμογή, το διοικητικό 
συμβούλιο αποφεύγει προσεγγίσεις που 
ενέχουν κινδύνους μεγαλύτερους του 
αναγκαίου.

«Σύμφωνα με τις επενδυτικές 
κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος ΙΙ, το διοικητικό συμβούλιο 
προσαρμόζει το μίγμα έργων ανά τομέα 
και χώρα, με βάση διαρκή παρακολούθηση 
της εξέλιξης των συνθηκών της αγοράς 
στα κράτη μέλη και του επενδυτικού 
περιβάλλοντος, προκειμένου να συμβάλλει 
στην υπέρβαση αποτυχιών της αγοράς και 
καταστάσεων υποαξιοποίησης 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
προβλημάτων οφειλόμενων σε 
χρηματοπιστωτικό κερματισμό και, για 
τους σκοπούς του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, να λάβει υπόψη τον 
αντίκτυπο της παράτασης ή της 
επανεμφάνισης της πανδημίας COVID-
19. Κατά την εν λόγω προσαρμογή, το 
διοικητικό συμβούλιο αποφεύγει 
προσεγγίσεις που ενέχουν κινδύνους 
μεγαλύτερους του αναγκαίου.

Or. en
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(32015R1017)

Τροπολογία 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 5, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, το διοικητικό συμβούλιο 
προσαρμόζει το μίγμα έργων προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι παρέχεται 
προτεραιότητα στη στήριξη επιχειρήσεων 
οι οποίες έχουν μεγάλες δυνατότητες για 
πράσινο ή ψηφιακό μετασχηματισμό.»

Or. en

Τροπολογία 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·»

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19, υπό τον 
όρο ότι τα επίπεδα μόχλευσης των εν 
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λόγω επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν το 
πενταπλάσιο των κεφαλαίων τους·»

Επιπλέον, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες:
- εφαρμόζουν σχέδια σύμφωνα με την 
καθοδήγηση που αναφέρεται στο τμήμα 6 
στοιχείο δ) του παραρτήματος II·
- συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
διασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
18 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852·
- δεν έχουν εμπλακεί σε νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
φοροαποφυγή, φορολογική απάτη ή 
φοροδιαφυγή, ούτε αποτελούν επί του 
παρόντος αντικείμενο σχετικής έρευνας ή 
δίωξης· επιχειρήσεις με ενοποιημένο 
κύκλο εργασιών άνω των 
750 000 000 EUR εκπονούν και 
δημοσιοποιούν δωρεάν έκθεση με τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
89 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2013/89/ΕΕ·
- δεν ανήκουν σε όμιλο με θυγατρικές 
χωρίς πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα σε χώρα που 
περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας·
- δεν προβαίνουν στην καταβολή 
μερισμάτων, την ενίσχυση αποθεματικών, 
την παροχή πριμ ή την επαναγορά 
μετοχών για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών 
αφότου επωφεληθούν από στήριξη στο 
πλαίσιο του ΜΣΦ·

_________________ _________________
8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
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Or. en

Τροπολογία 166
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·»

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19. Οι 
εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξουν τη βιωσιμότητα του 
επιχειρηματικού τους μοντέλου έως τα 
τέλη του 2019, εφόσον τους ζητηθεί.

_________________ _________________
8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 167
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·»

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που είναι οικονομικά 
βιώσιμες μακροπρόθεσμα και δεν ήταν 
ήδη προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·»

_________________ _________________
8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·»

«Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
βιώσιμων επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·»

_________________ _________________
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8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο:
«Η Επιτροπή καταρτίζει χωριστό πίνακα 
αποτελεσμάτων ειδικά για το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας, 
προκειμένου να παράσχει ένα πλαίσιο 
αξιολόγησης για τα ταμεία, τους φορείς 
ειδικού σκοπού, τις επενδυτικές 
πλατφόρμες ή άλλες ρυθμίσεις που έχουν 
συσταθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή από 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας, 
προκειμένου να βαθμολογεί τις δυνάμει 
δικαιούχους επιχειρήσεις υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας για τους 
σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 12 
του παρόντος κανονισμού. Επιλέξιμες για 
στήριξη στο πλαίσιο του ΜΣΦ είναι 
μόνον οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν 
ελάχιστη βαθμολογία συνολικά και για 
κάθε επιμέρους τμήμα. Ο εν λόγω 
πίνακας αποτελεσμάτων παρέχει 
ειδικότερα ένα πλαίσιο για την 
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αξιολόγηση των σχεδίων που 
αναφέρονται στο τμήμα 6 σημείο δ του 
παραρτήματος II, επιπλέον των τυπικών 
χρηματοοικονομικών συντελεστών και 
δεικτών που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της εμπορικής βιωσιμότητας 
και των προοπτικών της επιχείρησης. Ο 
πίνακας, ο οποίος αποτελεί εργαλείο που 
επιτρέπει στην Επιτροπή Επενδύσεων να 
δίνει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της 
εγγύησης της ΕΕ για πράξεις, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης που 
παρέχεται υπό το σκέλος της 
φερεγγυότητας σε συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις με υψηλότερη βαθμολογία 
και προστιθέμενη αξία, δημοσιοποιείται 
μετά την υπογραφή του έργου. Η 
δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες. Τα ταμεία, οι 
φορείς ειδικού σκοπού, οι επενδυτικές 
πλατφόρμες ή άλλες ρυθμίσεις που έχουν 
συσταθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή από 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
παρέχουν κατά κανόνα μέσα οιονεί 
εταιρικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις με 
μέση ή χαμηλή βαθμολογία πάνω από το 
ελάχιστο όριο όσον αφορά τους δείκτες 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
της οικονομικής βιωσιμότητας και των 
προοπτικών της επιχείρησης. Η στήριξη 
παρέχεται σε επιχειρήσεις που υπόκεινται 
σε υποχρέωση δημοσίευσης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 19α ή το άρθρο 
29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σε τιμές και 
υπό όρους που δεν παρέχουν πλεονέκτημα 
στην εταιρεία και υπό μορφή συνήθους 
εταιρικού κεφαλαίου.»

Or. en

Τροπολογία 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

β) είναι συνεπή με τις πολιτικές της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
στόχου για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, και την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

β) είναι συνεπή με τις πολιτικές της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
στόχου για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και τον πράσινο και ψηφιακό 
μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι επιμέρους πράξεις των 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών 
μπορούν να περιορίζονται σε ένα 
ελάχιστο μέγεθος στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
πράξεων υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.»

3. Παρέχεται στήριξη σε 
επιχειρήσεις μόνο έως το αναμενόμενο 
ύψος των λογιστικών ζημιών που 
σχετίζονται με την κρίση COVID-19.»

Or. en

Τροπολογία 172
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι επιμέρους πράξεις των 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών 
μπορούν να περιορίζονται σε ένα ελάχιστο 
μέγεθος στο πλαίσιο χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας.

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι επιμέρους πράξεις των 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών 
πρέπει να περιορίζονται σε ένα ελάχιστο 
μέγεθος στο πλαίσιο χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 
τροποποιείται ως εξής:

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι 
το ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο καθορίζει, για τον 
σκοπό της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, 
σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2:

«2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι 
το ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, με ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών, το οποίο καθορίζει, 
για τον σκοπό της χρήσης της εγγύησης 
της ΕΕ, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2:»

Or. en

Τροπολογία 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 7 
τροποποιείται ως εξής:

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ 
θα διαθέτει Επιτροπή Επενδύσεων 
υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών έργων 
σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές του 
ΕΤΣΕ και για την έγκριση της παροχής 
στήριξης μέσω της εγγύησης της ΕΕ για 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ σχετικές με 
έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 6 και 9, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
αυτών των έργων. Επιπλέον, η Επιτροπή 
Επενδύσεων είναι το αρμόδιο όργανο για 
την έγκριση των δραστηριοτήτων με 
επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα.

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ 
θα διαθέτει Επιτροπή Επενδύσεων 
υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών έργων 
σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές του 
ΕΤΣΕ και για την έγκριση της παροχής 
στήριξης μέσω της εγγύησης της ΕΕ για 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ σχετικές με 
έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 6 και 9, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
αυτών των έργων, με εξαίρεση τα έργα 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας η γεωγραφική θέση των 
οποίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
προς εξέταση. Επιπλέον, η Επιτροπή 
Επενδύσεων είναι το αρμόδιο όργανο για 
την έγκριση των δραστηριοτήτων με 
επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα.

Or. en

(32015R1017)

Τροπολογία 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 7 παράγραφος 8, 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
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πρώτο εδάφιο:
«Όταν χρειάζεται ειδική ανάλυση και 
εμπειρογνωμοσύνη, η Επιτροπή 
Επενδύσεων επικουρείται από ειδική 
υποεπιτροπή· θα πρέπει να συσταθεί 
υποεπιτροπή για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας μόλις τεθεί σε ισχύ ο 
παρών κανονισμός.»

Or. en

Τροπολογία 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο θ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7β) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 
παράγραφος 8, το στοιχείο θ) 
τροποποιείται ως εξής:

i) των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας·

«i) των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένων των 
κλάδων των ενδυμάτων και της μόδας·»

Or. en

Τροπολογία 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 7 παράγραφος 8 τρίτο 
εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο 
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στοιχείο:
«ιβ α) του τουρισμού και της 
φιλοξενίας·»

Or. en

Τροπολογία 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 14

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7δ) Στο άρθρο 7 παράγραφος 14, το 
πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

14. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφοι 1 έως 3 και παράγραφος 5 
όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με την κατάρτιση πίνακα 
αποτελεσμάτων δεικτών τον οποίο θα 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή Επενδύσεων για 
να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και 
διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της 
πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ. 
Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ετοιμάζονται σε εντατικό διάλογο με την 
ΕΤΕπ.

«14. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφοι 1 έως 3 και παράγραφος 5 
όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με την κατάρτιση πίνακα 
αποτελεσμάτων δεικτών τον οποίο θα 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή Επενδύσεων για 
να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και 
διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της 
πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ 
και τον περαιτέρω προσδιορισμό τον 
πίνακα αποτελεσμάτων που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α του άρθρου 6. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ετοιμάζονται σε εντατικό διάλογο με την 
ΕΤΕπ.»

Or. en

(02015R1017)

Τροπολογία 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
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εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης 
μπορούν να λάβουν στήριξη από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.»

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης 
μπορούν να λάβουν στήριξη από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.» Η διευθύνουσα επιτροπή 
καθορίζει τις αναγκαίες απαιτήσεις 
σχετικά με τον τελικό έλεγχο της 
επιχείρησης που λαμβάνει στήριξη 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εφαρμοστέα 
ζητήματα δημόσιας τάξης ή ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης 
μπορούν να λάβουν στήριξη από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.»

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
ασκούν την πλειονότητα των 
δραστηριοτήτων τους εντός της Ένωσης 
μπορούν να λάβουν στήριξη από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.»

Or. en
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Τροπολογία 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης 
μπορούν να λάβουν στήριξη από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.»

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης υπό 
τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 
6 μπορούν να λάβουν στήριξη από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.»

Or. en

Τροπολογία 182
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγική περίοδος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο άρθρο 9, η εισαγωγική 
περίοδος του τρίτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν 
με τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9 και της 
στρατηγικής για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης10, 
στηρίζουν μια χωρίς αποκλεισμούς και 
συμμετρική ανάκαμψη μετά την 
πανδημία της COVID-19, ενώ 
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υποστηρίζουν οποιονδήποτε από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:»
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Τροπολογία 183
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9 και της στρατηγικής 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης10, στηρίζουν μια 
χωρίς αποκλεισμούς και συμμετρική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-
19, ενώ υποστηρίζουν οποιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:»

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές και τους στόχους της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας9, των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της 
Συμφωνίας του Παρισιού, της αρχής της 
«μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης», του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, της δίκαιης μετάβασης σε 
μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα το αργότερο έως 
το 2050, της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής για την Ευρώπη9a και της 
στρατηγικής για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης10, 
στηρίζουν μια χωρίς αποκλεισμούς και 
συμμετρική ανάκαμψη μετά την πανδημία 
της COVID-19, ενώ υποστηρίζουν 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω 
γενικούς στόχους:»

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9α COM(2020) 102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.
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Or. en

Τροπολογία 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9 και της στρατηγικής 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης10, στηρίζουν μια 
χωρίς αποκλεισμούς και συμμετρική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-
19, ενώ υποστηρίζουν οποιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:»

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές, τους στόχους και τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης, και δη τους 
ενωσιακούς στόχους για το κλίμα όπως 
καθορίζονται στον [κανονισμός (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας («ευρωπαϊκός νόμος για 
το κλίμα»)], συμπεριλαμβανομένων του 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της 
ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας9 και της στρατηγικής για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης10, στηρίζουν μια χωρίς 
αποκλεισμούς και συμμετρική ανάκαμψη 
μετά την πανδημία της COVID-19, ενώ 
υποστηρίζουν οποιονδήποτε από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:»

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Τροπολογία 185
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9 και της στρατηγικής 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης10, στηρίζουν μια 
χωρίς αποκλεισμούς και συμμετρική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-
19, ενώ υποστηρίζουν οποιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:»

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9, της στρατηγικής 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης10, της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ με στόχο μια 
βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη και της 
νέας βιομηχανικής στρατηγικής για μια 
πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη, στηρίζουν 
μια χωρίς αποκλεισμούς και συμμετρική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-
19, ενώ υποστηρίζουν οποιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:»

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Τροπολογία 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9 και της στρατηγικής 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης10, στηρίζουν μια 
χωρίς αποκλεισμούς και συμμετρική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-
19, ενώ υποστηρίζουν οποιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:»

«Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9, του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
στρατηγικής για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης10, 
στηρίζουν μια χωρίς αποκλεισμούς και 
συμμετρική ανάκαμψη μετά την πανδημία 
της COVID-19, ενώ υποστηρίζουν 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω 
γενικούς στόχους:»
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_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Τροπολογία 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(10α) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 9 
παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος του 
στοιχείου β) τροποποιείται ως εξής:

β) ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
Ενεργειακής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, και τα πλαίσια 
του 2020, του 2030 και του 2050 για το 
κλίμα και την ενέργεια, ιδίως μέσω:

«β) ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
Ενεργειακής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, και τα πλαίσια 
του 2020, του 2030 και του 2050 για το 
κλίμα και την ενέργεια, της νέας 
Πράσινης Συμφωνίας και της 
δανειστικής πολιτικής της ΕΤΕπ στον 
τομέα της ενέργειας, ιδίως μέσω:

Or. en

Τροπολογία 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(10α) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 9 
παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος του 
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στοιχείου γ) τροποποιείται ως εξής:
γ) ανάπτυξη των υποδομών και του 
εξοπλισμού μεταφορών, καθώς και των 
καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των 
μεταφορών, ιδίως μέσω:

γ) ανάπτυξη των υποδομών και του 
εξοπλισμού μεταφορών, καθώς και των 
καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των 
μεταφορών, καθώς και μετασχηματισμός 
του τομέα των μεταφορών προς την 
κλιματική ουδετερότητα, ιδίως μέσω:

Or. en

Τροπολογία 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο ζ – σημείο iv

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(10α) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 9 
παράγραφος 2, το στοιχείο ζ) σημείο vi) 
τροποποιείται ως εξής:

vi) του τουρισμού. «vi) του τουρισμού και της 
φιλοξενίας.»

Or. en

(32015R1017)

Τροπολογία 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 40 
% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο 

α) επιδιώκει να προσδιορίσει σε 
μεταγενέστερο στάδιο ένα εύλογο 
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σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έλαβαν χώρα στην 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων 
Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την 
κλιματική αλλαγή (COP21). Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

ποσοστό της χρηματοδότησης από το 
ΕΤΣΕ, το οποίο είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί ποσοτικά επί του 
παρόντος, στο σκέλος υποδομής και 
καινοτομίας να διοχετεύεται στην 
υποστήριξη έργου με συνιστώσες που 
συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έλαβαν 
χώρα στην 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων 
Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την 
κλιματική αλλαγή (COP21). Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

Or. en

Τροπολογία 191
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 40 
% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο 
σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έλαβαν χώρα στην 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων 
Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την 
κλιματική αλλαγή (COP21). Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 

α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 40 
% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο 
σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, τη Συμφωνία του 
Παρισιού και την αρχή της «μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης». Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
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για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

Or. en

Τροπολογία 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 
40 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ 
στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έλαβαν χώρα στην 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων 
Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την 
κλιματική αλλαγή (COP21). Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 
80 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ 
στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έλαβαν χώρα στην 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων 
Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την 
κλιματική αλλαγή (COP21). Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

Or. en

Τροπολογία 193
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και στους 
τομείς που πλήττονται οικονομικά 
περισσότερο από την πανδημία Covid-19,

β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και στους 
τομείς που πλήττονται οικονομικά 
περισσότερο από την πανδημία Covid-19, 
καθώς και ισορροπημένη γεωγραφική 
κατανομή της στήριξης σε όλα τα κράτη 
μέλη. Το διοικητικό συμβούλιο 
παρακολουθεί τακτικά τη γεωγραφική 
και τομεακή κάλυψη της στήριξης και 
επικαιροποιεί τα όρια διαφοροποίησης 
και συγκέντρωσης, όπου απαιτείται, 
σύμφωνα με το παράρτημα II τμήμα 8 
στοιχείο β,

Or. en

Τροπολογία 194
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και στους 
τομείς που πλήττονται οικονομικά 
περισσότερο από την πανδημία Covid-19,

β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεσμεύονται να 
μην καταφύγουν σε απολύσεις και να 
παραιτηθούν από την καταβολή 
μερισμάτων κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου, στα κράτη μέλη και 
στους τομείς που πλήττονται οικονομικά 
περισσότερο από την πανδημία Covid-19,

Or. fr
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Τροπολογία 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και στους 
τομείς που πλήττονται οικονομικά 
περισσότερο από την πανδημία Covid-19,

β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων, και δη ΜΜΕ, στα κράτη 
μέλη και στους τομείς που πλήττονται 
οικονομικά περισσότερο από την πανδημία 
Covid-19,

Or. en

Τροπολογία 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, 
προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο β 
α)
β α) διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 
50 % της χρηματοδότησης στο σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας δαπανάται 
για τη στήριξη δραστηριοτήτων που 
κρίνονται περιβαλλοντικά βιώσιμες 
σύμφωνα με τον κανονισμό για την 
ταξινόμηση.
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Or. en

Τροπολογία 197
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη στα οποία η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη στα οποία η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη. Το μέσο δεν καλύπτει 
άμεσα ή έμμεσα έργα που αφορούν 
ορυκτά καύσιμα.

Or. fr

Τροπολογία 198
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη στα οποία η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και τους 
τομείς όπου η δυνατότητα κρατικής 
στήριξης της φερεγγυότητας και η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς είναι περισσότερο περιορισμένες.
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Or. en

Τροπολογία 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη στα οποία η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων, και δη ΜΜΕ, στα κράτη 
μέλη στα οποία η διαθεσιμότητα κρατικής 
στήριξης της φερεγγυότητας είναι 
περισσότερο περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 200
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη στα οποία η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων, και δη ΜΜΕ, στα κράτη 
μέλη στα οποία η διαθεσιμότητα κρατικής 
στήριξης της φερεγγυότητας είναι 
περισσότερο περιορισμένη.

Or. en
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Τροπολογία 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, 
προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο γ 
α):
γ α) διασφαλίζει ότι παρέχεται τεχνική 
βοήθεια σε κράτη μέλη και σε 
επιχειρήσεις, και δη ΜΜΕ, ώστε να 
διευκολύνεται η ευρεία κατανομή και 
απορρόφηση της χρηματοδότησης υπό το 
Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας, με τη 
χρήση υφιστάμενων μέσων του ΕΤΣΕ, 
όπως ο ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 
συμβουλών (EIAH)·

Or. en

Τροπολογία 202
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, 
προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο γ 
α):
γ α) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ 
στο σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται με τρόπο που στοχεύει 
στη στήριξη των επιχειρήσεων στα κράτη 
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μέλη στα οποία οι κρατικές ενισχύσεις 
ήταν πιο περιορισμένες από την αρχή της 
πανδημίας COVID-19, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια πιο συμμετρική 
ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 203
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, 
προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο γ 
α):
γ α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 
70% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ 
στο σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
να διοχετεύεται στην υποστήριξη 
επιλέξιμων μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361 της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 204
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, 
προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο γ 
β):
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γ β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ 
στο σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει 
θέσεις εργασίας, να αποφύγει τη 
συγκέντρωση της αγοράς και να θέσει τις 
επιχειρήσεις σε μια πορεία ανάπτυξης 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη και τη 
στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, 
προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο γ 
β):
γ β) διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση 
από το ΕΤΣΕ στο σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας χρησιμοποιείται ώστε να 
υποστηρίζονται επιλέξιμες επιχειρήσεις οι 
οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στους 
στόχους για το κλίμα και την ενέργεια στα 
κράτη μέλη που έχουν δεσμευτεί να 
υλοποιήσουν τον στόχο για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο 
έως το 2040

Or. en

Τροπολογία 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει, όπου 
απαιτείται, αναλυτική καθοδήγηση 
αναφορικά με τα στοιχεία α) έως γ).»

Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει, όπου 
απαιτείται, αναλυτική καθοδήγηση 
αναφορικά με τα στοιχεία α) έως γ).» Οι 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
που δεν συνάδουν με την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα δεν 
είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 207
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 9, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«7α. Δικαιούχοι που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ δεν 
μπορούν να προβαίνουν σε καταβολές 
μερισμάτων, ούτε σε επαναγορά μετοχών. 
Η αμοιβή οποιουδήποτε μέλους της 
διοίκησης δικαιούχου που λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ δεν 
υπερβαίνει το σταθερό τμήμα της 
αμοιβής του εν λόγω μέλους στις 31 
Δεκεμβρίου 2019. Για οποιονδήποτε 
γίνεται μέλος της διοίκησης από την 
λήψη και μετά της χρηματοδότησης του 
ΕΤΣΕ, το όριο που ισχύει είναι η 
χαμηλότερη σταθερή αμοιβή 
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οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. Σε καμία περίπτωση 
δεν καταβάλλονται πριμοδοτήσεις ή άλλα 
μεταβλητά ή κατά σύγκριση στοιχεία 
αποδοχών.»

Or. en

Τροπολογία 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 9, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«7α. Δικαιούχοι που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ δεν 
μπορούν να προβαίνουν σε καταβολές 
μερισμάτων, σε καταβολές προαιρετικών 
τοκομεριδίων, ούτε σε επαναγορά 
μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
της εγγύησης. Η αμοιβή οποιουδήποτε 
μέλους της διοίκησης δικαιούχου που 
λαμβάνει χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ 
δεν υπερβαίνει το σταθερό τμήμα της 
αμοιβής του εν λόγω μέλους στις 31 
Δεκεμβρίου 2019. Για οποιονδήποτε 
γίνεται μέλος της διοίκησης από την 
λήψη και μετά της χρηματοδότησης του 
ΕΤΣΕ, το όριο που ισχύει είναι η 
χαμηλότερη σταθερή αμοιβή 
οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. Σε καμία περίπτωση 
δεν καταβάλλονται πριμοδοτήσεις ή άλλα 
μεταβλητά ή κατά σύγκριση στοιχεία 
αποδοχών.»

Or. en
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Τροπολογία 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 9, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«7α. Δικαιούχοι που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ δεν 
μπορούν να προβαίνουν σε καταβολές 
μερισμάτων, σε καταβολές προαιρετικών 
τοκομεριδίων, ούτε σε επαναγορά 
μετοχών. Η αμοιβή οποιουδήποτε μέλους 
της διοίκησης δικαιούχου που λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ δεν 
υπερβαίνει το σταθερό τμήμα της 
αμοιβής του εν λόγω μέλους στις 31 
Δεκεμβρίου 2019. Για οποιονδήποτε 
γίνεται μέλος της διοίκησης από την 
λήψη και μετά της χρηματοδότησης του 
ΕΤΣΕ, το όριο που ισχύει είναι η 
χαμηλότερη σταθερή αμοιβή 
οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. Σε καμία περίπτωση 
δεν καταβάλλονται πριμοδοτήσεις ή άλλα 
μεταβλητά ή κατά σύγκριση στοιχεία 
αποδοχών.»

Or. en

Τροπολογία 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) χρηματοδότηση ή εγγυήσεις από 
την ΕΤΕπ στο ΕΤΕ που του δίνει τη 
δυνατότητα να αναλαμβάνει δάνεια, 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, οποιοσδήποτε 
άλλο μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα 
κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού 
ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων υπέρ εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, 
επενδυτικών πλατφορμών, ταμείων ή 
φορέων ειδικού σκοπού·

β) χρηματοδότηση ή εγγυήσεις από 
την ΕΤΕπ στο ΕΤΕ που του δίνει τη 
δυνατότητα να αναλαμβάνει δάνεια, 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, οποιοσδήποτε 
άλλο μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα 
κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού 
ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων υπέρ εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, 
επενδυτικών πλατφορμών, ή ταμείων ή 
φορέων ειδικού σκοπού που έχουν 
συσταθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή από 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εγγυήσεις της ΕΤΕπ σε εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, σε 
επενδυτικές πλατφόρμες, ταμεία ή φορείς 
ειδικού σκοπού βάσει αντεγγύησης της 
εγγύησης της ΕΕ.

γ) εγγυήσεις της ΕΤΕπ σε εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, σε 
επενδυτικές πλατφόρμες, ή ταμεία ή 
φορείς ειδικού σκοπού που έχουν 
συσταθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή από 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες βάσει 
αντεγγύησης της εγγύησης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, το ΕΤΕ μπορεί να χορηγεί 
εγγυήσεις σε ταμεία και φορείς ειδικού 
σκοπού.

Στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, το ΕΤΕ μπορεί να χορηγεί 
εγγυήσεις σε ταμεία και φορείς ειδικού 
σκοπού που έχουν συσταθεί από τον 
Όμιλο ΕΤΕπ ή από εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες.

Or. en

Τροπολογία 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1, το πρώτο 
εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών 
Συμβουλών (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 να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 
Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει την 
παροχή στοχευμένης υποστήριξης για τη 
χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 
συγκρότηση του έργου, τη χρήση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη 
χρήση συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, και την παροχή 
πληροφοριών, κατά περίπτωση, για 
συναφή ζητήματα δικαίου της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 

«Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών 
Συμβουλών (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 να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 
συμβουλευτικός κόμβος για τη 
χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 
Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει την 
παροχή στοχευμένης υποστήριξης για τη 
χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 
συγκρότηση του έργου, τη χρήση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη 
χρήση συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, και την παροχή 
πληροφοριών, κατά περίπτωση, για 
συναφή ζητήματα δικαίου της Ένωσης, και 
για τους σκοπούς τους σκέλους στήριξης 
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τις ανάγκες των κρατών μελών που έχουν 
λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, 
καθώς και της κατάστασης στους 
διάφορους τομείς.

της φερεγγυότητας, για τη σύσταση, τη 
διάρθρωση και τη διαχείριση φορέων 
ειδικού σκοπού, ταμείων, επενδυτικών 
πλατφορμών και άλλων φορέων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις ανάγκες των κρατών μελών που έχουν 
λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, 
καθώς και της κατάστασης στους 
διάφορους τομείς.

Or. en

(32017R2396)

Τροπολογία 214
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1, το δεύτερο 
εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική 
βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-
Μ και την αστική κινητικότητα. Παρέχει 
επίσης υποστήριξη στην εκπόνηση έργων 
στον τομέα της δράσης για το κλίμα και 
της κυκλικής οικονομίας ή συνιστωσών 
τους, ιδίως στο πλαίσιο της διάσκεψης του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 
(COP21), στην εκπόνηση έργων στον 
τομέα της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και 
στην εκπόνηση των έργων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση.

«Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική 
βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-
Μ και την αστική κινητικότητα. Παρέχει 
επίσης υποστήριξη στην εκπόνηση έργων 
στον τομέα της δράσης για το κλίμα και 
της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στη 
μετάβαση σε μια δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα το αργότερο έως το 2050 ή 
συνιστωσών τους, ιδίως στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
Συμφωνίας του Παρισιού, της αρχής της 
«μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης» και 
στην εκπόνηση έργων στον τομέα της 
ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στην 
εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο 
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άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 
δεύτερη περίπτωση.»

Or. en

Τροπολογία 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) η παράγραφος 6α τροποποιείται 
ως εξής:

Προκειμένου να αναπτυχθεί ευρεία 
γεωγραφική κάλυψη των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση και να 
επιτευχθεί η μόχλευση τοπικής γνώσης 
σχετικά με το ΕΤΣΕ, εγκαθίσταται τοπική 
παρουσία του ΕΚΕΣ, όπου είναι αναγκαία 
και με συνεκτίμηση των υφισταμένων 
καθεστώτων υποστήριξης, για την παροχή 
απτής, προορατικής, εξατομικευμένης 
βοήθειας επιτόπου. Αυτό αφορά ιδίως 
κράτη μέλη ή περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την 
ανάπτυξη των έργων στο πλαίσιο του 
ΕΤΣΕ. Ο ΕΚΕΣ συμβάλλει στη μεταφορά 
γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και εξασφαλίζει τη συνεχή 
συγκέντρωση πραγματογνωσίας σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

«Προκειμένου να αναπτυχθεί ευρεία 
γεωγραφική κάλυψη των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση και να 
επιτευχθεί η μόχλευση τοπικής γνώσης 
σχετικά με το ΕΤΣΕ, εγκαθίσταται τοπική 
παρουσία του ΕΚΕΣ, όπου είναι αναγκαία 
και με συνεκτίμηση των υφισταμένων 
καθεστώτων υποστήριξης, για την παροχή 
απτής, προορατικής, εξατομικευμένης 
βοήθειας επιτόπου. Αυτό αφορά ιδίως 
κράτη μέλη ή περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την 
ανάπτυξη των έργων στο πλαίσιο του 
ΕΤΣΕ και για τους σκοπούς τους σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας, σε κράτη 
μέλη που υπέστησαν τα μεγαλύτερα 
οικονομικά πλήγματα λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Ο ΕΚΕΣ 
συμβάλλει στη μεταφορά γνώσης σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 
εξασφαλίζει τη συνεχή συγκέντρωση 
πραγματογνωσίας σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.»

Or. en

(32017R2396)
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Τροπολογία 216
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσό έως και 100 000 000 EUR διατίθεται 
για την κάλυψη δαπανών, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας για τη σύσταση και τη διαχείριση 
ταμείων, φορέων ειδικού σκοπού, 
επενδυτικών πλατφορμών και λοιπών 
φορέων για τους σκοπούς του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας, μεταξύ 
άλλων για τη στήριξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και 
εστιάζεται ειδικά στα κράτη μέλη με 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μετοχικών 
τίτλων. Η τεχνική βοήθεια είναι επίσης 
διαθέσιμη για να στηριχθεί ο πράσινος και 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του εν λόγω σκέλους.

Ποσό έως και 150 000 000 EUR διατίθεται 
για την κάλυψη δαπανών, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας για τη σύσταση και τη διαχείριση 
ταμείων, φορέων ειδικού σκοπού, 
επενδυτικών πλατφορμών και λοιπών 
φορέων για τους σκοπούς του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας, μεταξύ 
άλλων για τη στήριξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και 
εστιάζεται ειδικά στα κράτη μέλη με 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μετοχικών 
τίτλων και σε ταμεία, επενδυτικές 
πλατφόρμες και φορείς ειδικού σκοπού 
που παρέχουν στήριξη σε ΜΜΕ. Η 
τεχνική βοήθεια είναι επίσης διαθέσιμη για 
να στηριχθεί ο πράσινος και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εν 
λόγω σκέλους, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Ποσό έως και 100 000 000 EUR διατίθεται 
για την κάλυψη δαπανών, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας για τη σύσταση και τη διαχείριση 
ταμείων, φορέων ειδικού σκοπού, 
επενδυτικών πλατφορμών και λοιπών 
φορέων για τους σκοπούς του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας, μεταξύ 
άλλων για τη στήριξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και 
εστιάζεται ειδικά στα κράτη μέλη με 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μετοχικών 
τίτλων. Η τεχνική βοήθεια είναι επίσης 
διαθέσιμη για να στηριχθεί ο πράσινος 
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του εν λόγω σκέλους.

Ποσό έως και 100 000 000 EUR διατίθεται 
για την κάλυψη δαπανών, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας για τη σύσταση και τη διαχείριση 
ταμείων, φορέων ειδικού σκοπού, 
επενδυτικών πλατφορμών και λοιπών 
φορέων που έχουν συσταθεί από τον 
Όμιλο ΕΤΕπ ή από εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες για τους σκοπούς του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας, μεταξύ 
άλλων για τη στήριξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και 
εστιάζεται ειδικά στα κράτη μέλη με 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μετοχικών 
τίτλων. Η τεχνική βοήθεια εστιάζει επίσης 
στην υποστήριξη του πράσινου και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του εν λόγω σκέλους.

Or. en

Τροπολογία 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(26α) Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το 
στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:

γ) εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι 
πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των 
γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 
2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του 
επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους 
τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και 
καινοτομίας, και των μεταφορών 
(συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και 
της αστικής κινητικότητας), των 
τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής 
υποδομής, και της ενεργειακής απόδοσης·

«γ) εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι 
πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των 
γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 
2, ιδίως της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της στρατηγικής για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος 
της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης 
αξιολόγησης του επιπέδου επενδύσεων του 
ΕΤΣΕ στους τομείς της έρευνας, της 
ανάπτυξης και καινοτομίας, και των 
μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των 
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ΔΕΔ-Μ και της αστικής κινητικότητας), 
των τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής 
υποδομής, και της ενεργειακής απόδοσης·»

Or. en

Τροπολογία 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας υποβάλλεται χωριστή 
έκθεση, κατά περίπτωση και όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία εγγυήσεων.

Για τις πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας υποβάλλεται χωριστή 
έκθεση, κατά περίπτωση και όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία εγγυήσεων. Η 
εν λόγω υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, αναλυτική εκτίμηση της 
συμβολής στην πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση των επιχειρήσεων που 
επωφελούνται από το καθεστώς, κατά 
περίπτωση, με βάση τα σχέδια 
μετάβασης που κατάρτισαν οι 
υποστηριζόμενες επιχειρήσεις.
Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις 
υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας και παρακολούθηση με 
γνώμονα την ελαχιστοποίηση των 
δυσμενών επιπτώσεων και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών για τους 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
στόχους της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι οντότητες που ζητούν 
χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων 
γραμμών που θα εκπονήσει η Επιτροπή. 
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το 
ποσοστό χρηματοδότησης σε 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 3 
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του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 σχετικά με 
τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση 
των βιώσιμων επενδύσεων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2088 και προσδιορίζουν το 
περιεχόμενο των σχεδίων που 
αναφέρονται στο τμήμα 6 στοιχείο δ του 
παραρτήματος II. Παρέχονται 
απλουστευμένες και αναλογικές διατάξεις 
για επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση δημοσίευσης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 19α ή το άρθρο 
29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας υποβάλλεται χωριστή 
έκθεση, κατά περίπτωση και όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία εγγυήσεων.

Για τις πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας υποβάλλεται χωριστή 
έκθεση, κατά περίπτωση και όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία εγγυήσεων. 
Κάθε χρόνο, ο Όμιλος ΕΤΕπ υποβάλλει 
δημοσίως στους συννομοθέτες τον 
κατάλογο των τελικών δικαιούχων του 
σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας 
μέσω μιας βάσης δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας υποβάλλεται χωριστή 
έκθεση, κατά περίπτωση και όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία εγγυήσεων.

Για τις πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας υποβάλλεται χωριστή 
έκθεση, κατά περίπτωση και όπως 
προβλέπεται στη συμφωνία εγγυήσεων και 
περιλαμβάνονται επιπλέον τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«α) περιγραφή των μέτρων που 
λαμβάνονται για τον εντοπισμό και την 
πρόληψη δόλιων πρακτικών και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες στην επενδυτική αλυσίδα 
των επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ 
σύμφωνα με το άρθρο 21·»

Or. en

Τροπολογία 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27γ) Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«β) αξιολόγηση της συμμόρφωσης με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
τις δεσμεύσεις βάσει της Συμφωνίας του 
Παρισιού και της συμβολής σε αυτές·»

Or. en

Τροπολογία 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27δ) Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«γ) αξιολόγηση της συμβολής στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας 
της Ένωσης.»

Or. en

Τροπολογία 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Στο άρθρο 16, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2a. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 
έως 3 και 5 για να συμπληρώνει τον 
παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.»

Or. en

Τροπολογία 226
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 6, 
προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και, στη συνέχεια, 
κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, με θέμα τη διάθεση των 
κονδυλίων στο πλαίσιο του μέσου 
στήριξης της φερεγγυότητας.»

Or. en

Τροπολογία 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29α) στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το 
στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση 
σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ η 
οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στις επενδύσεις 
στην Ένωση, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην πρόσβαση των ΜΜΕ 
και των επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση·

«α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική 
έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του 
ΕΤΣΕ η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση 
του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στις βιώσιμες 
επενδύσεις στην Ένωση, στη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων εργασίας, στη 
φερεγγυότητα των επιχειρήσεων και στη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ και 
των επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση·»

Or. en

Τροπολογία 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29α) στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το 
στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

β) η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική 
έκθεση σχετικά με τη χρήση της εγγύησης 
της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου 
εγγυήσεων.

β) η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική 
έκθεση σχετικά με τη χρήση της εγγύησης 
της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου 
εγγυήσεων και τον αντίκτυπό του στην 
ανάκαμψη της Ένωσης μετά την κρίση 
COVID-19, τη φερεγγυότητα των 
επιχειρήσεων στην Ένωση, τη συμμετοχή 
στην επίτευξη του στόχου της νέας 
Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και της 
στρατηγικής για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

Or. en
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Τροπολογία 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το 
στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:
«β) η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική 
έκθεση σχετικά με τη χρήση της 
εγγύησης της ΕΕ, τη λειτουργία του 
ταμείου εγγυήσεων και τον αντίκτυπό του 
στη βιώσιμη ανάκαμψη της Ένωσης και 
στη βιώσιμη φερεγγυότητα των 
επιχειρήσεων στην Ένωση που 
επωφελούνται από την εν λόγω εγγύηση.»

Or. en

Τροπολογία 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29α) Στο άρθρο 19, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

– «Για πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, δικαιούχοι και 
χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές που 
είναι εταιρείες με ενοποιημένο κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον 50 000 000 EUR 
εκπονούν ετησίως και δημοσιοποιούν 
δωρεάν έκθεση με πληροφορίες για τη 
φορολογία εισοδήματος. Αναλυτικά ανά 
περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και 
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για κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην 
οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, η 
έκθεση περιέχει τα εξής: α) το όνομα της 
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, 
κατάλογο όλων των θυγατρικών της με 
σύντομη περιγραφή της φύσεως των 
δραστηριοτήτων τους και τις αντίστοιχες 
γεωγραφικές τοποθεσίες τους· β) τον 
αριθμό των εργαζομένων που 
απασχολούνται σε βάση ισοδύναμης 
πλήρους απασχόλησης· γ) τα ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά 
διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα· δ) το 
ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας διάκρισης 
μεταξύ του κύκλου εργασιών που 
πραγματοποιείται από συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη και του κύκλου 
εργασιών που πραγματοποιείται με μη 
συνδεδεμένα μέρη· ε) το ύψος των 
κερδών ή ζημιών προ φόρων 
εισοδήματος· στ) το ύψος του 
οφειλόμενου φόρου εισοδήματος (τρέχον 
έτος) που είναι τα τρέχοντα φορολογικά 
έξοδα τα οποία αναγνωρίζονται για τα 
φορολογητέα κέρδη ή τις ζημίες του 
οικονομικού έτους από τις επιχειρήσεις 
και τα υποκαταστήματα που είναι 
εγκατεστημένα για φορολογικούς 
σκοπούς στη σχετική περιοχή 
φορολογικής δικαιοδοσίας· ζ) το ύψος 
του φόρου εισοδήματος που 
καταβλήθηκε, ο οποίος συνίσταται στον 
φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε 
κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος από 
τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα 
που είναι εγκατεστημένα για 
φορολογικούς σκοπούς στη σχετική 
περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας· και 
η) το ποσό των συσσωρευμένων κερδών· 
θ) το δηλωθέν κεφάλαιο· ι) λεπτομέρειες 
σχετικά με τις ληφθείσες δημόσιες 
επιδοτήσεις και τις τυχόν δωρεές σε 
πολιτικούς, πολιτικές οργανώσεις ή 
πολιτικά ιδρύματα· ια) κατά πόσον η 
επιχείρηση, οι θυγατρικές επιχειρήσεις ή 
τα υποκαταστήματα επωφελούνται από 
προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση, 
από καθεστώς πλαισίων για την 
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ευρεσιτεχνία ή ισοδύναμο καθεστώς.»

Or. en

Τροπολογία 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
Αρχές χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης
1. Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές 
ή οι εγκεκριμένοι επιλέξιμοι φορείς που 
εκτελούν έργα υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας δεν έχουν δηλωτέες 
ρυθμίσεις κατά την έννοια της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου σχετικά 
με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, 
εκτός κι αν δεσμεύονται οι εν λόγω 
οντότητες να καταργήσουν τις σχετικές 
δηλωτέες ρυθμίσεις εντός δωδεκαμήνου 
από την ημερομηνία της σύμβασης 
μεταξύ ΕΤΕπ και δικαιούχου ή 
χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή. Υπό 
το σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας, 
μεγάλες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της 
οδηγίας 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου** 
σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων 
μορφών, που είναι δικαιούχοι, δεν έχουν 
δηλωτέες ρυθμίσεις κατά την έννοια της 
οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου 
σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές 
ρυθμίσεις, εκτός κι αν δεσμεύονται οι εν 
λόγω οντότητες να καταργήσουν τις 
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σχετικές δηλωτέες ρυθμίσεις εντός 
δωδεκαμήνου από την ημερομηνία της 
σύμβασης μεταξύ ΕΤΕπ και δικαιούχου ή 
χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή.
2. Σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής C (2020) 4885 final***, οι 
οντότητες που επωφελούνται από το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας δεν 
πρέπει
α) να εδρεύουν για φορολογικούς 
σκοπούς σε περιοχές δικαιοδοσίας ή να 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
περιοχών δικαιοδοσίας οι οποίες 
περιέχονται στον ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας·
β) να ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, 
από μετόχους σε περιοχές οι οποίες 
περιέχονται στον ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας, μέχρι επιπέδου 
πραγματικού δικαιούχου, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/849****·
γ) να ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, 
θυγατρικές επιχειρήσεις ή να διαθέτουν 
μόνιμες εγκαταστάσεις σε παρόμοιες 
δικαιοδοσίες· δ) να συμμετέχουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων οι 
οποίες περιέχονται στον ενωσιακό 
κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας·»

Or. en

Τροπολογία 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 2 – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
τη άμεση ή έμμεση στήριξη της 

β) Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
τη άμεση ή έμμεση στήριξη της 
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χρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων. 
Στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται επενδύσεις σε 
αναξιοποίητες ζώνες (δημιουργία 
περιουσιακών στοιχείων). Μπορούν επίσης 
να υποστηρίζονται επενδύσεις σε 
εγκαταλελειμμένες ρυπασμένες περιοχές 
(επέκταση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων). 
Στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, η χρηματοδότηση 
αποσκοπεί στη βελτίωση της 
κεφαλαιουχικής βάσης των επιχειρήσεων 
και της φερεγγυότητάς τους. Οι όροι της 
χρηματοδότησης θα πρέπει να αποτρέπουν 
τη νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Κατά κανόνα, η εγγύηση 
της ΕΕ δεν χορηγείται για τη στήριξη 
πράξεων αναχρηματοδότησης (όπως η 
αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών 
δανειοδότησης ή άλλες μορφές 
οικονομικής στήριξης για έργα που έχουν 
ήδη μερικώς ή πλήρως υλοποιηθεί), παρά 
μόνο στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης 
της φερεγγυότητας ή σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις όπου 
αποδεικνύεται ότι μια τέτοια πράξη θα 
επιτρέψει νέα επένδυση ποσού 
τουλάχιστον ισοδυνάμου με το ποσό της 
πράξης και η οποία θα πληρούσε τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και τους γενικούς 
στόχους όπως προβλέπονται αντιστοίχως 
στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

χρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων. 
Στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται επενδύσεις σε 
αναξιοποίητες ζώνες (δημιουργία 
περιουσιακών στοιχείων). Μπορούν επίσης 
να υποστηρίζονται επενδύσεις σε 
εγκαταλελειμμένες ρυπασμένες περιοχές 
(επέκταση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων). 
Στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, η χρηματοδότηση 
αποσκοπεί στη βελτίωση της 
κεφαλαιουχικής βάσης των επιχειρήσεων 
και της φερεγγυότητάς τους. Οι όροι της 
χρηματοδότησης θα πρέπει να αποτρέπουν 
τη νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων και να σχεδιάζονται με 
τρόπους που εμποδίζουν τη συγκέντρωση 
της αγοράς. Κατά κανόνα, η εγγύηση της 
ΕΕ δεν χορηγείται για τη στήριξη πράξεων 
αναχρηματοδότησης (όπως η 
αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών 
δανειοδότησης ή άλλες μορφές 
οικονομικής στήριξης για έργα που έχουν 
ήδη μερικώς ή πλήρως υλοποιηθεί), παρά 
μόνο στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης 
της φερεγγυότητας ή σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις όπου 
αποδεικνύεται ότι μια τέτοια πράξη θα 
επιτρέψει νέα επένδυση ποσού 
τουλάχιστον ισοδυνάμου με το ποσό της 
πράξης και η οποία θα πληρούσε τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και τους γενικούς 
στόχους όπως προβλέπονται αντιστοίχως 
στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 2 – στοιχείο β – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
τη άμεση ή έμμεση στήριξη της 
χρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων. 
Στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται επενδύσεις σε 
αναξιοποίητες ζώνες (δημιουργία 
περιουσιακών στοιχείων). Μπορούν επίσης 
να υποστηρίζονται επενδύσεις σε 
εγκαταλελειμμένες ρυπασμένες περιοχές 
(επέκταση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων). 
Στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, η χρηματοδότηση 
αποσκοπεί στη βελτίωση της 
κεφαλαιουχικής βάσης των επιχειρήσεων 
και της φερεγγυότητάς τους. Οι όροι της 
χρηματοδότησης θα πρέπει να αποτρέπουν 
τη νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Κατά κανόνα, η εγγύηση 
της ΕΕ δεν χορηγείται για τη στήριξη 
πράξεων αναχρηματοδότησης (όπως η 
αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών 
δανειοδότησης ή άλλες μορφές 
οικονομικής στήριξης για έργα που έχουν 
ήδη μερικώς ή πλήρως υλοποιηθεί), παρά 
μόνο στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης 
της φερεγγυότητας ή σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις όπου 
αποδεικνύεται ότι μια τέτοια πράξη θα 
επιτρέψει νέα επένδυση ποσού 
τουλάχιστον ισοδυνάμου με το ποσό της 
πράξης και η οποία θα πληρούσε τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και τους γενικούς 
στόχους όπως προβλέπονται αντιστοίχως 
στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

β) Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 
τη άμεση ή έμμεση στήριξη της 
χρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων. 
Στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται επενδύσεις σε 
αναξιοποίητες ζώνες (δημιουργία 
περιουσιακών στοιχείων). Μπορούν επίσης 
να υποστηρίζονται επενδύσεις σε 
εγκαταλελειμμένες ρυπασμένες περιοχές 
(επέκταση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων). 
Στο πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, η χρηματοδότηση 
βελτιώνει την κεφαλαιουχική βάση των 
επιχειρήσεων και της φερεγγυότητάς τους, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ. Οι όροι 
της χρηματοδότησης θα πρέπει να 
αποτρέπουν τη νόθευση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων. Κατά κανόνα, η 
εγγύηση της ΕΕ δεν χορηγείται για τη 
στήριξη πράξεων αναχρηματοδότησης 
(όπως η αντικατάσταση ισχυουσών 
συμφωνιών δανειοδότησης ή άλλες μορφές 
οικονομικής στήριξης για έργα που έχουν 
ήδη μερικώς ή πλήρως υλοποιηθεί), παρά 
μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις όπου 
αποδεικνύεται ότι μια τέτοια πράξη θα 
επιτρέψει νέα επένδυση ποσού 
τουλάχιστον ισοδυνάμου με το ποσό της 
πράξης και η οποία θα πληρούσε τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και τους γενικούς 
στόχους όπως προβλέπονται αντιστοίχως 
στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Η εγγύηση της ΕΕ στηρίζει ένα 
ευρύ φάσμα προϊόντων επιτρέποντας την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς και ενθαρρύνοντας παράλληλα 
ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα, χωρίς να 
εξοβελίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση 
από την αγορά. Εν προκειμένω, 
αναμένεται ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με 
σκοπό να επιτευχθεί συνολικός στόχος 
δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 
τουλάχιστον 500 000 000 000 EUR υπό το 
σκέλος υποδομής και καινοτομίας και υπό 
το σκέλος για τις ΜΜΕ συνδυαστικά, 
μεταξύ άλλων, με χρηματοδότηση 
διατιθέμενη μέσω του ΕΤΕ στο πλαίσιο 
πράξεων του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2 στοιχείο β), μέσω εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και 
μέσω μεγαλύτερης πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση οντοτήτων που 
απασχολούν έως και 3 000 εργαζομένους. 
Τα επιλέξιμα προϊόντα θα περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων11, δάνεια, 
εγγυήσεις/αντεγγυήσεις, ενδιάμεση 
χρηματοδότηση και χρηματοδότηση 
μειωμένης εξασφάλισης, μέσα 
κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, 
μεταξύ άλλων μέσω εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, 
επενδυτικών πλατφορμών, ταμείων ή 
φορέων ειδικού σκοπού. Στο πλαίσιο αυτό, 
προκειμένου να επιτραπεί η επένδυση σε 
έργα του ΕΤΣΕ από ένα ευρύ φάσμα 
επενδυτών, θα πρέπει να μπορεί η ΕΤΕπ να 
διαμορφώνει κατάλληλα χαρτοφυλάκια. 
Τα επιλέξιμα προϊόντα υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας συνίστανται 
σε προϊόντα που καταλήγουν στην παροχή 
επενδύσεων, μετοχικού ή οιονεί μετοχικού 

γ) Η εγγύηση της ΕΕ στηρίζει ένα 
ευρύ φάσμα προϊόντων επιτρέποντας την 
προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 
αγοράς και ενθαρρύνοντας παράλληλα 
ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα, χωρίς να 
εξοβελίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση 
από την αγορά. Εν προκειμένω, 
αναμένεται ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με 
σκοπό να επιτευχθεί συνολικός στόχος 
δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 
τουλάχιστον 500 000 000 000 EUR υπό το 
σκέλος υποδομής και καινοτομίας και υπό 
το σκέλος για τις ΜΜΕ συνδυαστικά, 
μεταξύ άλλων, με χρηματοδότηση 
διατιθέμενη μέσω του ΕΤΕ στο πλαίσιο 
πράξεων του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2 στοιχείο β), μέσω εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και 
μέσω μεγαλύτερης πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση οντοτήτων που 
απασχολούν έως και 3 000 εργαζομένους. 
Τα επιλέξιμα προϊόντα θα περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων11, δάνεια, εγγυήσεις, 
ενδιάμεση χρηματοδότηση και 
χρηματοδότηση μειωμένης εξασφάλισης, 
μέσα κεφαλαιαγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής 
ενίσχυσης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων μέσω 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών, 
ταμείων ή φορέων ειδικού σκοπού που 
έχουν συσταθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Στο 
πλαίσιο αυτό, προκειμένου να επιτραπεί η 
επένδυση σε έργα του ΕΤΣΕ από ένα ευρύ 
φάσμα επενδυτών, θα πρέπει να μπορεί η 
ΕΤΕπ να διαμορφώνει κατάλληλα 
χαρτοφυλάκια. Τα επιλέξιμα προϊόντα υπό 
το σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
συνίστανται σε προϊόντα που καταλήγουν 
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κεφαλαίου διαμεσολάβησης σε 
επιχειρήσεις και έργα, εξαιρουμένων των 
οντοτήτων που έχουν στόχο την εξαγορά 
(ή κεφάλαια αντικατάστασης) με σκοπό 
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Η 
ΕΤΕπ και το ΕΤΕ αναμένεται να παρέχουν 
χρηματοδότηση με στόχο την επίτευξη 
στόχου για επενδύσεις ύψους έως 
300 000 000 000 EUR υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας.

στην παροχή επενδύσεων, μετοχικού ή 
οιονεί μετοχικού κεφαλαίου 
διαμεσολάβησης σε επιχειρήσεις και έργα, 
εξαιρουμένων των οντοτήτων που έχουν 
στόχο την εξαγορά (ή κεφάλαια 
αντικατάστασης) με σκοπό την εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΤΕπ και το 
ΕΤΕ αναμένεται να παρέχουν 
χρηματοδότηση με στόχο την επίτευξη 
στόχου για επενδύσεις ύψους έως 
300 000 000 000 EUR υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας.

_________________ _________________
11 Τα ανωτέρω αποτελούν μη εξαντλητική 
παράθεση προϊόντων που μπορούν να 
προσφέρονται μέσω του ΕΤΣΕ.

11 Τα ανωτέρω αποτελούν μη εξαντλητική 
παράθεση προϊόντων που μπορούν να 
προσφέρονται μέσω του ΕΤΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 
ή ιδρύματα, οι επενδυτικές πλατφόρμες, τα 
ταμεία και οι φορείς ειδικού σκοπού είναι 
επιλέξιμα για κάλυψη από την εγγύηση της 
ΕΤΕπ με αντεγγύηση την εγγύηση της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 
στοιχείο γ).

δ) Οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 
ή ιδρύματα, οι επενδυτικές πλατφόρμες, τα 
ταμεία και οι φορείς ειδικού σκοπού που 
έχουν συσταθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες είναι 
επιλέξιμα για κάλυψη από την εγγύηση της 
ΕΤΕπ με αντεγγύηση την εγγύηση της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 
στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
χρηματοδότησης, εγγυήσεων ή 
επενδύσεων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή άλλες 
επενδυτικές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων, 
μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
ιδρυμάτων ή άλλων συναφών ρυθμίσεων, 
που παρέχουν επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου ή μετοχικού τύπου σε 
επιχειρήσεις.

– Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
χρηματοδότησης, εγγυήσεων ή 
επενδύσεων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή άλλες 
επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν 
συσταθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή από 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 
ιδρύματα ή άλλες συναφείς ρυθμίσεις, 
που παρέχουν επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου ή μετοχικού τύπου σε 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας εστιάζει ιδιαίτερα σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή 
επενδυτικές πλατφόρμες που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 
διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της 
Ένωσης και/ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
μεγάλες δυνατότητες για πράσινο ή 
ψηφιακό μετασχηματισμό.

– Το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας εστιάζει ιδιαίτερα σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή 
επενδυτικές πλατφόρμες που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 
διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της 
Ένωσης και/ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
μεγάλες δυνατότητες για πράσινο ή 
ψηφιακό μετασχηματισμό ή τον έχουν ήδη 
δρομολογήσει.

Or. en
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Τροπολογία 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
παρέχουν χρηματοδότηση υπό εμπορικούς 
όρους ή υπό όρους που συνάδουν με το 
προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις12, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την ευρωπαϊκή φύση του Μέσου Στήριξης 
της Φερεγγυότητας και την ανεξάρτητη 
διαχείριση των ταμείων και λοιπών 
φορέων.

– Τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
παρέχουν χρηματοδότηση υπό εμπορικούς 
όρους ή υπό όρους που συνάδουν με το 
προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις12, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την ευρωπαϊκή φύση του Μέσου Στήριξης 
της Φερεγγυότητας και την ανεξάρτητη 
διαχείριση των ταμείων και λοιπών 
φορέων. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στα ταμεία, στους φορείς ειδικού σκοπού 
ή στις επενδυτικές πλατφόρμες το 
πράττουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος III του παρόντος 
κανονισμού.

_________________ _________________
12 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19 
(C(2020)1863), όπως τροποποιήθηκε με 
την ανακοίνωση C(2020) 3156 final.

12 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19 
(C(2020)1863), όπως τροποποιήθηκε με 
την ανακοίνωση C(2020) 3156 final.

Or. en

Τροπολογία 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
παρέχουν χρηματοδότηση υπό εμπορικούς 
όρους ή υπό όρους που συνάδουν με το 
προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις12, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την ευρωπαϊκή φύση του Μέσου Στήριξης 
της Φερεγγυότητας και την ανεξάρτητη 
διαχείριση των ταμείων και λοιπών 
φορέων.

– Τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
παρέχουν χρηματοδότηση υπό εμπορικούς 
όρους, με εξαίρεση τις ΜΜΕ, ή υπό όρους 
που συνάδουν με το προσωρινό πλαίσιο 
για τις κρατικές ενισχύσεις12, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την ευρωπαϊκή φύση του 
Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας και 
την ανεξάρτητη διαχείριση των ταμείων 
και λοιπών φορέων. 

_________________ _________________
12 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19 
(C(2020)1863), όπως τροποποιήθηκε με 
την ανακοίνωση C(2020) 3156 final.

12 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19 
(C(2020)1863), όπως τροποποιήθηκε με 
την ανακοίνωση C(2020) 3156 final.

Or. en

Τροπολογία 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
συμμορφώνονται, στον βαθμό που είναι 
εφικτό, με ελάχιστες υψηλού επιπέδου 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
διασφαλίσεις σύμφωνα με την καθοδήγηση 
του διοικητικού συμβουλίου βάσει των 
άρθρων 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
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πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ 
της ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, 
στο μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

2020/852. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις που υπόκεινται σε 
υποχρέωση δημοσίευσης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 19α ή το άρθρο 
29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ εφαρμόζουν 
σχέδια πράσινης και δίκαιης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

Τα σχέδια μετάβασης διασφαλίζουν, 
τουλάχιστον, ότι:
- οι οικονομικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους της Ένωσης για το κλίμα που 
καθορίζονται στον [κανονισμός (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας («ευρωπαϊκός νόμος για 
το κλίμα»)]·
- κατά περίπτωση, οι οικονομικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης 
ευθυγραμμίζονται με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους β) έως στ) που 
ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852·
- υφίσταται κατάλληλη διακυβέρνηση 
ώστε να αξιολογούνται και να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
βιωσιμότητας·
- όλες οι μελλοντικές δαπάνες κεφαλαίου 
χρησιμοποιούνται για περιουσιακά 
στοιχεία ή διαδικασίες που συνδέονται με 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 
κρίνονται περιβαλλοντικά βιώσιμες 
δυνάμει των άρθρων 3 και 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852·
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- προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση 
δραστηριοτήτων που προσκρούουν σε 
οποιονδήποτε περιβαλλοντικό στόχο 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852, καθώς και τον 
μετασχηματισμό των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, εντός προκαθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος, ώστε να έχουν 
ουδέτερο ή χαμηλό αντίκτυπο.
- τίθενται στόχοι ποιοτικής απασχόλησης 
και στόχοι που συνδέονται με την ισότητα 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων σχετικά με την ίση αμοιβή.
Τα σχέδια μετάβασης περιλαμβάνουν 
ενδιάμεσους στόχους και 
επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση, 
παρέχουν δε εκ των υστέρων αξιολόγηση 
όσον αφορά την επίτευξη των ενδιάμεσων 
στόχων.
Οι επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση δημοσίευσης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 19α ή το άρθρο 
29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ εφαρμόζουν 
σχέδια μετάβασης όπου εξηγούν εάν και 
κατά πόσον οι οικονομικές τους 
δραστηριότητες στηρίζουν τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852. Τα σχέδια μπορεί να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
στόχους σχετικά με το ποσοστό των 
δαπανών κεφαλαίου τους και το ποσοστό 
των δαπανών λειτουργίας τους όσον 
αφορά περιουσιακά στοιχεία ή 
διαδικασίες που συνδέονται με 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 
κρίνονται περιβαλλοντικά βιώσιμες 
δυνάμει των άρθρων 3 και 9 του 
κανονισμού για την ταξινόμηση. Τα 
σχέδια μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης 
στόχους για ποιοτικές θέσεις εργασίας 
και μέτρα για τη διατήρηση της 
απασχόλησης, καθώς και στόχους που 
συνδέονται με την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων 
σχετικά με την ίση αμοιβή. Τα σχέδια 
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μπορεί να περιέχουν ενδιάμεσους στόχους 
και να ενημερώνονται ανά διετία και να 
παρέχουν εκ των υστέρων αξιολόγηση 
σχετικά με το εάν επιτυγχάνονται οι 
ενδιάμεσοι στόχοι. Απλοποιημένα 
πρότυπα και οδηγίες, καθώς και 
οικονομική και τεχνική βοήθεια για τη 
σύνταξη των σχεδίων διατίθενται, 
κατόπιν αιτήματος, στις επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Τα σχέδια και οι επικαιροποιήσεις 
παρέχονται στην ΕΤΕπ ή στην οικεία 
εθνική αναπτυξιακή τράπεζα για τους 
σκοπούς των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων, λογοδοσίας και αξιολόγησης 
σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 241
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 

– Με εξαίρεση τις ΜΜΕ όπως 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361 της ΕΕ, 
οι επιχειρήσεις στις οποίες στοχεύουν τα 
ταμεία, οι φορείς ειδικού σκοπού ή οι 
επενδυτικές πλατφόρμες υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται, στον βαθμό που είναι 
εφικτό, με ελάχιστες υψηλού επιπέδου 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
διασφαλίσεις σύμφωνα με την καθοδήγηση 
του διοικητικού συμβουλίου. Η εν λόγω 
καθοδήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλες διατάξεις για την αποφυγή 
αδικαιολόγητων διοικητικών 
επιβαρύνσεων, να λαμβάνει υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
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κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με 
ελάχιστες υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), υποχρεούνται να εφαρμόσουν, στο 
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ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

μέλλον, εντός καθορισμένου χρονικού 
πλαισίου, σχέδια πράσινης μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα. Επίσης, 
οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 243
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, τη Συμφωνία του Παρισιού 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η 
εν λόγω καθοδήγηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλες διατάξεις για 
την αποφυγή αδικαιολόγητων διοικητικών 
επιβαρύνσεων, να λαμβάνει υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
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μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει αναλογικές διατάξεις για τις 
ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο επίπεδο 
έκθεσης σε προκαθορισμένο κατάλογο 
επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
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μεταβάσεων. μεταβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται με 
ελάχιστες υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), εφαρμόζουν σχέδια πράσινης 
μετάβασης. Επίσης, οι επιχειρήσεις 
ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες και 
είναι μεγάλες επιχειρήσεις όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ 
οφείλουν να προτείνουν σχέδια 
διατήρησης θέσεων εργασίας με στόχο τη 
διατήρηση των εργαζομένων στην 
εργασία και την υποβολή προτάσεων 
σχετικά με σαφείς ευκαιρίες 
επανεκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 248
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 6 – στοιχείο δ – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η ΕΤΕπ θα πρέπει να υποβάλλει 
κατάλογο των έργων της ανά τρεις μήνες 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει:
α) κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική εκτίμηση των 
δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της·
β) τη μεθοδολογία της για την 
πρόληψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων, ιδίως μεταξύ των μελών 
της Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΤΣΕ 
και του διοικητικού συμβουλίου της 
ΕΤΕπ· καθώς και προτάσεις για την 
ενσωμάτωση αυστηρότερων κανόνων για 
τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Or. fr
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Τροπολογία 249
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Στο τμήμα 8, το στοιχείο α) 
τροποποιείται ως εξής:

α) Τομεακή συγκέντρωση «α) Τομεακή συγκέντρωση

Για τη διαχείριση της τομεακής 
διαφοροποίησης και συγκέντρωσης του 
χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ, το διοικητικό 
συμβούλιο ορίζει ενδεικτικά όρια 
συγκέντρωσης σε σχέση με τον όγκο των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση της ΕΕ στο τέλος της αρχικής 
επενδυτικής περιόδου. Τα ενδεικτικά όρια 
συγκέντρωσης δημοσιοποιούνται. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 
λόγω ενδεικτικών ορίων, μετά από 
διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό 
συμβούλιο αιτιολογεί εγγράφως την 
απόφασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Για τη διαχείριση της τομεακής 
διαφοροποίησης και συγκέντρωσης του 
χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ, το διοικητικό 
συμβούλιο ορίζει ενδεικτικά όρια 
συγκέντρωσης σε σχέση με τον όγκο των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση της ΕΕ στο τέλος της αρχικής 
επενδυτικής περιόδου. Τα ενδεικτικά όρια 
συγκέντρωσης δημοσιοποιούνται. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 
λόγω ενδεικτικών ορίων, μετά από 
διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι εκπληρώνονται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2α 
στοιχεία β) και γ) και ότι αποφεύγεται η 
υπερβολική συγκέντρωση σε 
περιορισμένο αριθμό τομέων. Το 
διοικητικό συμβούλιο καταγράφει 
τακτικά τον οικονομικό αντίκτυπο της 
πανδημίας Covid-19 σε κράτη μέλη και 
τομείς. Στη βάση αυτή, το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την 
τροποποίηση των εν λόγω ορίων, μετά 
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από διαβούλευση της Επιτροπής 
Επενδύσεων.
Το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί 
εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο τις αποφάσεις που 
λαμβάνει σε σχέση με τα ενδεικτικά και 
τα ειδικά για το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας όρια. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδέχεται 
να καλέσουν τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου σε ανταλλαγή απόψεων επί 
των αποφάσεων αυτών.»

Or. en

Τροπολογία 250
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Γεωγραφική συγκέντρωση διαγράφεται
Οι πράξεις που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΣΕ δεν πρέπει να παρουσιάζουν 
υπερβολική συγκέντρωση σε 
συγκεκριμένες περιοχές στο τέλος της 
σχετικής επενδυτικής περιόδου. Προς τον 
σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο 
εγκρίνει ενδεικτική γεωγραφική 
διαφοροποίηση και κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 
λόγω ενδεικτικών ορίων, μετά από 
διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων.
Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι εκπληρώνονται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2α 
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στοιχεία β) και γ) και ότι αποφεύγεται η 
υπερβολική συγκέντρωση σε 
περιορισμένο αριθμό κρατών μελών. Το 
διοικητικό συμβούλιο καταγράφει 
τακτικά τον οικονομικό αντίκτυπο της 
πανδημίας Covid-19 σε κράτη μέλη και 
τομείς. Στη βάση αυτή, το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την 
τροποποίηση των εν λόγω ορίων, μετά 
από διαβούλευση της Επιτροπής 
Επενδύσεων.
Το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί 
εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο τις αποφάσεις που 
λαμβάνει σε σχέση με τα ενδεικτικά και 
τα ειδικά για το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας όρια. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει 
να έχει ως στόχο να καλύπτει όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται γεωγραφική διάθεση κεφαλαίων.

Τροπολογία 251
Frances Fitzgerald

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πράξεις που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΣΕ δεν πρέπει να παρουσιάζουν 
υπερβολική συγκέντρωση σε 
συγκεκριμένες περιοχές στο τέλος της 
σχετικής επενδυτικής περιόδου. Προς τον 
σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο 
εγκρίνει ενδεικτική γεωγραφική 
διαφοροποίηση και κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 

Οι πράξεις που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΣΕ δεν πρέπει να παρουσιάζουν 
υπερβολική συγκέντρωση σε 
συγκεκριμένες περιοχές στο τέλος της 
σχετικής επενδυτικής περιόδου. Προς τον 
σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο 
εγκρίνει ενδεικτική γεωγραφική 
διαφοροποίηση και κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση, με 
σκοπό την εξασφάλιση ισορροπημένης 
γεωγραφικής κατανομής της στήριξης. 
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λόγω ενδεικτικών ορίων, μετά από 
διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 
λόγω ενδεικτικών ορίων, μετά από 
διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
του άρθρου 9 παράγραφος 2α στοιχεία β) 
και γ) και ότι αποφεύγεται η υπερβολική 
συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό 
κρατών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο 
καταγράφει τακτικά τον οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 σε 
κράτη μέλη και τομείς. Στη βάση αυτή, το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 
λόγω ορίων, μετά από διαβούλευση της 
Επιτροπής Επενδύσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
του άρθρου 9 παράγραφος 2α στοιχεία β) 
και γ) και ότι αποφεύγεται η υπερβολική 
συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό 
κρατών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο 
καταγράφει τακτικά τον οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 σε 
κράτη μέλη και τομείς. Για τον σκοπό 
αυτό, παρακολουθεί δείκτες όπως ο 
πληθυσμός, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και η απόκλιση του 
ποσοστού ανεργίας των κρατών μελών 
από τον μέσο όρο της ΕΕ κατά την 
περίοδο από το 2015 έως το 2019. Στη 
βάση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο 
μπορεί να αποφασίζει για την τροποποίηση 
των εν λόγω ορίων, μετά από διαβούλευση 
της Επιτροπής Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
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Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
του άρθρου 9 παράγραφος 2α στοιχεία β) 
και γ) και ότι αποφεύγεται η υπερβολική 
συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό 
κρατών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο 
καταγράφει τακτικά τον οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 σε 
κράτη μέλη και τομείς. Στη βάση αυτή, το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 
λόγω ορίων, μετά από διαβούλευση της 
Επιτροπής Επενδύσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
του άρθρου 9 παράγραφος 2α στοιχεία β) 
και γ) και ότι αποφεύγεται η υπερβολική 
συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό 
κρατών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο 
καταγράφει τακτικά, και τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο, τον οικονομικό αντίκτυπο της 
πανδημίας Covid-19 σε κράτη μέλη και 
τομείς. Στη βάση αυτή, το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την 
τροποποίηση των εν λόγω ορίων, μετά από 
διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εδάφιο 4 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει 
αναφορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
–τουλάχιστον μία φορά ετησίως– στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τους δικαιούχους 
του μέσου και τις δραστηριότητες των 
διαμεσολαβητών, ώστε να διασφαλίζεται 
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πλήρης, ορθή και έγκαιρη διαφάνεια όσον 
αφορά το πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα III (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Προστίθεται το ακόλουθο 
παράρτημα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
(1) Γενικές αρχές
- Το κράτος λαμβάνει την κατάλληλη 
αμοιβή για την επένδυση. Όσο πιο κοντά 
βρίσκεται η αμοιβή στους όρους της 
αγοράς, τόσο μικρότερη είναι η δυνητική 
στρέβλωση του ανταγωνισμού που 
προκαλείται από την κρατική παρέμβαση.
- Η εξόφληση του ποσού της 
ανακεφαλαιοποίησης λόγω της νόσου 
COVID-19 θα πρέπει να γίνει όταν 
σταθεροποιηθεί η οικονομία. Το κράτος 
μέλος πρέπει να θέσει σε εφαρμογή 
μηχανισμό για τη σταδιακή παροχή 
κινήτρων εξόφλησης.
- Η αμοιβή για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας θα πρέπει να αυξάνεται 
ώστε να συγκλίνει με τις τιμές της 
αγοράς, προκειμένου, αφενός, να δοθεί 
κίνητρο στον δικαιούχο και τους άλλους 
μετόχους για την εξόφληση του μέτρου 
κρατικής ανακεφαλαιοποίησης και, 
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αφετέρου, να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
- Εναλλακτικά προς τις μεθοδολογίες 
αμοιβής που καθορίζονται κατωτέρω, τα 
κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν 
καθεστώτα ή μεμονωμένα μέτρα όταν η 
μεθοδολογία της αμοιβής προσαρμόζεται 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την 
εξοφλητική προτεραιότητα του 
κεφαλαιακού μέσου, υπό τον όρο ότι 
συνολικά επιφέρουν ανάλογο αποτέλεσμα 
όσον αφορά την παροχή κινήτρων για 
έξοδο του κράτους και ότι έχουν 
παρόμοιο συνολικό αντίκτυπο στην 
αμοιβή του κράτους.
(2) Αμοιβή των μετοχικών τίτλων
- Η εισφορά κεφαλαίου από το κράτος, ή 
τυχόν άλλη ισοδύναμη παρέμβαση, 
πραγματοποιείται σε τιμή που δεν 
υπερβαίνει τη μέση τιμή της μετοχής του 
δικαιούχου κατά τις 15 ημέρες που 
προηγούνται του αιτήματος για εισφορά 
κεφαλαίου. Εάν η δικαιούχος εταιρεία δεν 
είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η 
εκτίμηση της αγοραίας αξίας της θα 
πρέπει να πραγματοποιείται από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ή με άλλα 
ανάλογα μέσα.
- Κάθε μέτρο ανακεφαλαιοποίησης 
περιλαμβάνει μηχανισμό κλιμάκωσης για 
την αύξηση της αμοιβής του κράτους, 
ώστε να παρέχονται κίνητρα στον 
δικαιούχο για επαναγορά των κρατικών 
εισφορών κεφαλαίου. Η εν λόγω αύξηση 
της αμοιβής μπορεί να έχει τη μορφή 
χορήγησης πρόσθετων μετοχών στο 
κράτος ή να υπακούει σε άλλους 
μηχανισμούς, πρέπει δε να αντιστοιχεί σε 
αύξηση της αμοιβής του κράτους κατά 
τουλάχιστον 10 % (επί της μη 
αποπληρωθείσας συμμετοχής που 
προκύπτει από την κρατική εισφορά 
κεφαλαίου λόγω της νόσου COVID-19) 
ανά στάδιο κλιμάκωσης:
α) Εάν τέσσερα έτη μετά την εισφορά 
κεφαλαίου για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας, το κράτος δεν έχει 
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πωλήσει τουλάχιστον το 40 % της 
συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο 
που προκύπτει από την εισφορά 
κεφαλαίου λόγω της νόσου COVID-19, θα 
ενεργοποιείται ο μηχανισμός 
κλιμάκωσης.
β) Εάν έξι έτη μετά την εισφορά 
κεφαλαίου για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας, το κράτος δεν έχει 
πωλήσει εξολοκλήρου τη συμμετοχή του 
στο μετοχικό κεφάλαιο που προκύπτει 
από την εισφορά κεφαλαίου του κράτους 
για τη στήριξη της φερεγγυότητας, ο 
μηχανισμός κλιμάκωσης θα 
ενεργοποιείται εκ νέου. Εάν η δικαιούχος 
εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν την εφαρμογή καθενός 
από τα δύο στάδια ένα έτος αργότερα, 
δηλαδή αντιστοίχως πέντε και επτά έτη 
μετά τη χορήγηση της εισφοράς 
κεφαλαίου για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας.
- Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτούς 
εναλλακτικούς μηχανισμούς, υπό τον όρο 
ότι συνολικά επιφέρουν ανάλογο 
αποτέλεσμα όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για έξοδο του κράτους και ότι 
έχουν παρόμοιο συνολικό αντίκτυπο στην 
αμοιβή του κράτους.
- Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επαναγοράσει 
οποτεδήποτε το μετοχικό κεφάλαιο που 
έχει αποκτήσει το κράτος. Προκειμένου 
να διασφαλίζεται η δέουσα αμοιβή του 
κράτους για την επένδυση, η τιμή 
επαναγοράς θα πρέπει να ισούται με το 
υψηλότερο ποσό μεταξύ
i) της ονομαστικής επένδυσης του 
κράτους, προσαυξημένης με αμοιβή 
ετήσιου επιτοκίου κατά 200 μονάδες 
βάσης υψηλότερου από αυτό που 
παρουσιάζεται στην παράγραφο 66 της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής (2020/C 
164/03)1α· ή
ii) της αγοραίας τιμής κατά τον χρόνο 
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της επαναγοράς.
- Εναλλακτικά, το κράτος μπορεί να 
πωλήσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή του 
σε τιμές αγοράς σε τρίτους αγοραστές 
πλην του δικαιούχου. Για την πώληση 
αυτή απαιτείται, καταρχήν, ανοικτή και 
χωρίς διακρίσεις διαβούλευση με 
υποψήφιους αγοραστές ή πώληση στο 
χρηματιστήριο. Το κράτος μπορεί να 
παρέχει στους υφιστάμενους μετόχους 
δικαιώματα προτεραιότητας για την 
αγορά στην τιμή που προκύπτει από τη 
δημόσια διαβούλευση.
(3) Αμοιβή των υβριδικών κεφαλαιακών 
μέσων
- Η συνολική αμοιβή των υβριδικών 
κεφαλαιακών μέσων πρέπει να λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τα χαρακτηριστικά του μέσου που 
έχει επιλεγεί, και ιδίως τον βαθμό 
μειωμένης εξασφάλισης, τον κίνδυνο και 
όλες τις λεπτομέρειες πληρωμής,
β) κίνητρα εξόδου που προβλέπει το 
καθεστώς (όπως ρήτρες κλιμάκωσης και 
εξόφλησης)· και
γ) κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς.
- Η ελάχιστη αμοιβή των υβριδικών 
κεφαλαιακών μέσων έως τη μετατροπή 
τους σε μετοχικά μέσα θα είναι 
τουλάχιστον ίση με το εφαρμοστέο 
βασικό επιτόκιο (ετήσιο επιτόκιο IBOR ή 
ισοδύναμο, όπως δημοσιεύεται από την 
Επιτροπή1β), συν τις προσαυξήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 66 της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής (2020/C 
164/03)1γ .
Η μετατροπή των υβριδικών 
κεφαλαιακών μέσων σε μετοχικό 
κεφάλαιο πραγματοποιείται σε τιμή 
τουλάχιστον 5 % κάτω από τη θεωρητική 
προ δικαιωμάτων αξία ανά μετοχή 
(TERP) κατά τον χρόνο της μετατροπής.
- Μετά τη μετατροπή σε μετοχικό 
κεφάλαιο, πρέπει να προβλέπεται 
μηχανισμός κλιμάκωσης για την αύξηση 



AM\1211825EL.docx 145/150 PE655.933v01-00

EL

της αμοιβής του κράτους, ώστε να 
παρέχονται κίνητρα στους δικαιούχους 
για επαναγορά των κρατικών εισφορών 
κεφαλαίου. Εάν το μετοχικό κεφάλαιο 
που προκύπτει από την κρατική 
παρέμβαση για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας εξακολουθεί να βρίσκεται 
στην κυριότητά του κράτους δύο έτη 
μετά τη μετατροπή, το κράτος λαμβάνει 
πρόσθετο μετοχικό μερίδιο στον 
δικαιούχο, πλέον της εναπομένουσας 
συμμετοχής του από τη μετατροπή των 
υβριδικών κεφαλαιακών μέσων για τη 
στήριξη της φερεγγυότητας. Το εν λόγω 
πρόσθετο μετοχικό μερίδιο θα ισούται 
τουλάχιστον με το 10 % της 
εναπομένουσας συμμετοχής του κράτους 
από τη μετατροπή των υβριδικών 
κεφαλαιακών μέσων για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας. Η Επιτροπή μπορεί να 
κάνει δεκτούς εναλλακτικούς 
μηχανισμούς κλιμάκωσης, υπό τον όρο 
ότι επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα όσον 
αφορά την παροχή κινήτρων και ότι 
έχουν παρόμοιο συνολικό αντίκτυπο στην 
αμοιβή του κράτους.
- Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
σύστημα αποτίμησης που περιλαμβάνει 
πρόσθετες ρήτρες κλιμάκωσης ή 
αποπληρωμής. Τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 
ενθαρρύνουν την ταχεία περάτωση της 
κρατικής στήριξης του δικαιούχου μέσω 
ανακεφαλαιοποίησης. Η Επιτροπή μπορεί 
επίσης να κάνει δεκτές εναλλακτικές 
μεθόδους αποτίμησης, υπό τον όρο ότι 
αποφέρουν αμοιβές κεφαλαίου 
υψηλότερες ή ανάλογες με εκείνες που 
προκύπτουν από την ως άνω μέθοδο.
Δεδομένου ότι οι χαρακτήρες των 
υβριδικών μέσων ποικίλλουν σημαντικά, 
η Επιτροπή δεν παρέχει καθοδήγηση για 
όλα τα είδη μέσων. Τα υβριδικά μέσα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούν τις 
προαναφερθείσες αρχές και η απόδοσή 
τους πρέπει να αντιστοιχεί στον κίνδυνο 
του εκάστοτε μέσου.
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(4) Διακυβέρνηση και αποτροπή 
αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού
Προκειμένου να αποτρέπονται 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, οι δικαιούχοι δεν πρέπει 
να προβαίνουν σε επιθετική εμπορική 
επέκταση χρηματοδοτούμενη από την 
κρατική ενίσχυση, ούτε να αναλαμβάνουν 
υπερβολικούς κινδύνους. Κατά γενική 
αρχή, όσο μικρότερη είναι η συμμετοχή 
του κράτους μέλους στο μετοχικό 
κεφάλαιο και όσο μεγαλύτερη είναι η 
αμοιβή του κεφαλαίου, τόσο λιγότερο 
αναγκαία είναι η ύπαρξη εγγυήσεων.
Εάν ο δικαιούχος στήριξης της 
φερεγγυότητας, η οποία υπερβαίνει τα 
250 εκατ. EUR, είναι επιχείρηση με 
σημαντική ισχύ στην αγορά σε 
τουλάχιστον μία από τις σχετικές αγορές 
στις οποίες δραστηριοποιείται, τα κράτη 
μέλη πρέπει να προτείνουν πρόσθετα 
μέτρα για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού 
στις εν λόγω αγορές. Κατά την υποβολή 
προτάσεων για τέτοιου τύπου μέτρα, τα 
κράτη μέλη μπορούν ιδίως να προτείνουν 
δεσμεύσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα ή 
δεσμεύσεις τήρησης συμπεριφοράς που 
προβλέπονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά 
μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 802/2004 της Επιτροπής.
- Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν στήριξη 
της φερεγγυότητας απαγορεύεται να 
διαφημίζουν την εν λόγω 
ανακεφαλαιοποίηση για εμπορικούς 
σκοπούς.
- Εάν δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 
75 % της στήριξης της φερεγγυότητας, οι 
δικαιούχοι —πλην των ΜΜΕ— 
απαγορεύεται να εξαγοράζουν μερίδιο 
μεγαλύτερο του 10 % σε ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις ή άλλους φορείς 
εκμετάλλευσης που ασκούν την ίδια 
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κατηγορία δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ανάντη και 
κατάντη δραστηριοτήτων.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την 
επιφύλαξη του ελέγχου των 
συγκεντρώσεων, οι εν λόγω δικαιούχοι 
μπορούν να εξαγοράζουν μερίδιο 
μεγαλύτερο του 10 % σε ανάντη ή 
κατάντη φορείς εκμετάλλευσης στον 
τομέα λειτουργίας τους, μόνον εφόσον η 
εξαγορά είναι αναγκαία για τη διατήρηση 
της βιωσιμότητας του δικαιούχου. Η 
Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει την 
εξαγορά, εφόσον είναι αναγκαία για τη 
διατήρηση της βιωσιμότητας του 
δικαιούχου. Η εξαγορά πραγματοποιείται 
μόνον αφού η Επιτροπή αποφανθεί επί 
του θέματος.
- Η κρατική ενίσχυση δεν 
χρησιμοποιείται για διεπιδότηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων 
καθετοποιημένων επιχειρήσεων που 
αντιμετώπιζαν ήδη οικονομικές 
δυσχέρειες την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
Στις καθετοποιημένες εταιρείες θα 
εφαρμόζεται σαφής λογιστικός 
διαχωρισμός, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
το μέτρο της ανακεφαλαιοποίησης δεν 
ωφελεί τις εν λόγω δραστηριότητες.
- Εάν δεν έχει εξοφληθεί πλήρως η 
στήριξη της φερεγγυότητας, οι δικαιούχοι 
δεν μπορούν να προβαίνουν σε καταβολές 
μερισμάτων, ούτε σε καταβολές 
προαιρετικών τοκομεριδίων, ούτε σε 
επαναγορά μετοχών, παρά μόνον έναντι 
του κράτους.
- Εάν δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 
75 % της στήριξης της φερεγγυότητας, οι 
αποδοχές έκαστου μέλους της διοίκησης 
των δικαιούχων δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις σταθερές αποδοχές του 
ως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2019. Για 
τα πρόσωπα που καθίστανται μέλη της 
διοίκησης κατά ή μετά την 
ανακεφαλαιοποίηση, το ισχύον όριο είναι 
οι κατώτατες σταθερές αποδοχές μεταξύ 
των μελών της διοίκησης κατά την 31η 
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Δεκεμβρίου 2019. Σε καμία περίπτωση 
δεν καταβάλλονται πριμοδοτήσεις ή άλλα 
μεταβλητά ή κατά σύγκριση στοιχεία 
αποδοχών.
(5) Στρατηγική εξόδου του κράτους από 
τη συμμετοχή που προκύπτει από την 
ανακεφαλαιοποίηση και υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων
- Οι δικαιούχοι που δεν είναι ΜΜΕ και 
έχουν λάβει στήριξη της φερεγγυότητας, 
η οποία υπερβαίνει το 25 % των ιδίων 
κεφαλαίων κατά τον χρόνο της 
παρέμβασης, οφείλουν να καταθέτουν 
αξιόπιστη στρατηγική εξόδου της 
συμμετοχής του κράτους μέλους, εκτός 
εάν η παρέμβαση του κράτους μειωθεί 
κάτω από το 25 % των ιδίων κεφαλαίων 
εντός 12 μηνών από τη χορήγηση της 
στήριξης.
- Η στρατηγική εξόδου καθορίζει:
α) το σχέδιο του δικαιούχου για τη 
συνέχιση της δραστηριότητάς του και τη 
χρήση των κεφαλαίων που επενδύονται 
από το κράτος, συμπεριλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος της καταβολής των 
αμοιβών και της εξόφλησης της 
επένδυσης του κράτους (στο εξής, από 
κοινού: χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής) 
και β) τα μέτρα που θα λάβουν ο 
δικαιούχος και το κράτος για την τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής.
- Η στρατηγική εξόδου θα πρέπει να 
καταρτίζεται και να υποβάλλεται στο 
κράτος μέλος εντός 12 μηνών από τη 
χορήγηση της ενίσχυσης και πρέπει να 
έχει την έγκριση του κράτους μέλους.
- Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν 
έκθεση στο κράτος μέλος σχετικά με την 
πρόοδο στην εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και 
την τήρηση των όρων του τμήματος 4, 
εντός 12 μηνών από την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος και, στη συνέχεια, 
ανά δωδεκάμηνο.
- Το κράτος μέλος θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, σε 
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ετήσια βάση, σχετικά με την εφαρμογή 
του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής 
και την τήρηση των όρων του τμήματος 
4.
- Εάν εντός εξαετίας από τη στήριξη της 
φερεγγυότητας η παρέμβαση του κράτους 
δεν έχει μειωθεί κάτω από το 15 % των 
ιδίων κεφαλαίων του δικαιούχου, θα 
πρέπει να κοινοποιείται προς έγκριση 
στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Η 
Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον οι 
δράσεις που προβλέπονται στο σχέδιο 
αναδιάρθρωσης διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα του δικαιούχου, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους 
ενωσιακούς στόχους και τις εθνικές 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τον 
πράσινο και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθώς και την έξοδο 
του κράτους χωρίς να επηρεαστεί 
αρνητικά το εμπόριο σε βαθμό που 
αντίκειται στο κοινό συμφέρον. Εάν η 
δικαιούχος εταιρεία δεν είναι εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο ή είναι ΜΜΕ, το 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει να 
κοινοποιεί σχέδιο αναδιάρθρωσης μόνον 
εάν η κρατική παρέμβαση δεν έχει 
μειωθεί κάτω από το 15 % των ιδίων 
κεφαλαίων επτά έτη μετά τη στήριξη της 
φερεγγυότητας.»
_________________
1α Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την τροποποίηση του προσωρινού 
πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 
(2020/C 164/03) (ΕΕ C 164 της 13.5.2020, 
σ. 3–15)
1β Τα βασικά επιτόκια υπολογίστηκαν 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση 
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων 
αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 
της 19.1.2008, σ. 6) και δημοσιεύθηκαν 
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στον δικτυακό τόπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/ 
competition/state_aid/legislation/referenc
e_rates.html
1γ Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την τροποποίηση του προσωρινού 
πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 
(2020/C 164/03) (ΕΕ C 164 της 13.5.2020, 
σ. 3–15)

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο παράρτημα III αποτελεί κωδικοποίηση των τμημάτων 3.11.5 - 3.11.7 του προσωρινού 
πλαισίου της Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 που παρουσιάζεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής (2020/C 164/03) (ΕΕ C 164 της 13.5.2020, σ. 3–15).

Το παράρτημα κωδικοποιεί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη στρατηγική αμοιβής και εξόδου 
των κρατών μελών που παρέχουν δημόσια στήριξη υπό μορφή κεφαλαίου και/ή υβριδικών 
κεφαλαιακών μέσων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της 
έξαρσης της νόσου COVID-19.


