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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία:  πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0404),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 172 και 173, το άρθρο 175 
παράγραφος 3 και το άρθρο 182 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C9-0156/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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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 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. Σύμφωνα με ένα σενάριο 
ακραίων καταστάσεων, ο άμεσος 
αντίκτυπος στο μετοχικό κεφάλαιο όλων 
των ανώνυμων εταιρειών (εισηγμένων 
και μη) στην Ένωση θα ανερχόταν σε 
1,2 τρισεκατομμύρια EUR. 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.

Or. en

Τροπολογία 2

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, 
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να διασφαλίσουν τα επίπεδα 
απασχόλησης και να αντισταθμίσουν τις 
αναμενόμενες στρεβλώσεις στην ενιαία 
αγορά, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη μπορεί 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 να προκαλέσει 
άνισους όρους ανταγωνισμού. Επιπλέον, 
καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι 
επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19 
να είναι μακροχρόνιες, αυτή η έλλειψη 
ικανότητας να βοηθηθούν βιώσιμες 
επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε 
συστημικές στρεβλώσεις, δημιουργώντας 
νέες ανισότητες ή παγιώνοντας τις 
υπάρχουσες. Δεδομένων των ισχυρών 
διασυνδέσεων που χαρακτηρίζουν την 
οικονομία της Ένωσης, η οικονομική 
επιβράδυνση σε ένα τμήμα της Ένωσης 
θα είχε αρνητικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις στις διασυνοριακές αλυσίδες 
εφοδιασμού και στην οικονομία της 
Ένωσης συνολικά. Αντιστρόφως, για τον 
ίδιο λόγο, η στήριξη σε ένα τμήμα της 
Ένωσης θα είχε επίσης θετικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις στις 
διασυνοριακές αλυσίδες εφοδιασμού και 
στην οικονομία της Ένωσης συνολικά.

Or. en

Τροπολογία 3

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 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 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 

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 
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άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
7a 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 4

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 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 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. Τα όρια μπορούν να 
επικαιροποιούνται συν τω χρόνω με 
γνώμονα τις επιπτώσεις τηςCOVID-19.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
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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 %.

(6) Η τροφοδότηση προβλέψεων για 
την εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί 
αντίστοιχα. Ακόμη και με έγκαιρη 
κεφαλαιακή στήριξη, αυξημένα ποσοστά 
πτώχευσης και διαγραφών μπορούν να 
αναμένονται σε σχέση με την προ κρίσης 
κατάσταση, ιδίως σε περίπτωση 
επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων ή 
άλλων, πιο μακροπρόθεσμων, 
περιορισμών στην οικονομική 
δραστηριότητα. 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 %.

Or. en

Τροπολογία 6

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), εφάπαξ 
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 θεωρούνται 
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έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του 
άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου και του 
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 7

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, 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. Οι ιδιώτες συνεπενδυτές θα 
πρέπει να εκτίθενται σε σημαντικό 
μερίδιο ζημιών. 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.

Or. en

Τροπολογία 8

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) 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, χρέος 
μειωμένης εξασφάλισης, 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. Διαμεσολαβητές 
εντός του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης. 
Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να 
καθορίζει τις αναγκαίες απαιτήσεις 
σχετικά με τον έλεγχο των 
διαμεσολαβητών (ταμεία, φορείς ειδικού 
σκοπού και άλλα) λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν εφαρμοστέα ζητήματα δημόσιας 
τάξης ή ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(9α) Όταν οι ακραίες συνθήκες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να 
εμποδίσουν τη βελτίωση της 
κεφαλαιουχικής βάσης των επιχειρήσεων 
και της φερεγγυότητάς τους, θα πρέπει η 
ΕΤΕπ και η Επιτροπή να υλοποιούν 
κατάλληλες αλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
της αμοιβής για την εγγύηση της ΕΕ, 
προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση 
του κόστους χρηματοδότησης της 
πράξης που βαρύνει τον δικαιούχο της 
χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η στήριξή του. Ανάλογες 
προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλλονται 
όπου είναι αναγκαίο για να εξασφαλίζεται 
ότι το ΕΤΣΕ στηρίζει έργα μικρής 
κλίμακας. Όταν η χρήση τοπικών ή 
περιφερειακών διαμεσολαβητών 
επιτρέπει τη μείωση του κόστους της 
χρηματοδότησης μέσω του ΕΤΣΕ στα 
μικρά έργα, η συγκεκριμένη μορφή 
εφαρμογής θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Είναι σημαντικό να τεθεί το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας σε 
εφαρμογή όσο το δυνατόν συντομότερα 
εντός του 2020 και να διασφαλιστεί ότι 
θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 
χρονοτριβή σε πλήρη δυναμικότητα κατά 
τη διάρκεια του 2021. Για να 
διασφαλιστεί η ταχεία επιχειρησιακή 
λειτουργία του Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας, η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
προτείνει στην Επιτροπή Επενδύσεων τη 
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χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας για 
εγγυήσεις ή χρηματοδότηση την οποία 
έχει παράσχει στην περίοδο από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
έως την υπογραφή της τροποποιημένης 
συμφωνίας ΕΤΣΕ μεταξύ της Επιτροπής 
και της ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε κατάχρηση και να 
μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία και στην 
απασχόληση, οι εταιρείες που 
επωφελούνται από χρηματοδότηση του 
ΕΤΣΕ ύψους 30 εκατ. EUR ή 
περισσότερο 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 12

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 

(13) Θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό 
ύψους 150 000 000 EUR για τη στήριξη 
της σύστασης και της διαχείρισης 



PR\1210910EL.docx 15/47 PE655.850v01-00

EL

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.

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 13

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 την έναρξη λειτουργίας 
της. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του 
σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας, μια 
ειδική σύνθεση της Επιτροπής 
Επενδύσεων θα πρέπει να καθοριστεί.

Or. en

Τροπολογία 14

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 
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ό,τι αφορά τον αριθμό των πράξεων που 
εκτελούνται, την γεωγραφική κάλυψη και 
τον κοινωνικό αντίκτυπο. 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 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η στήριξη που χορηγείται υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοιες για τη 
συνέχιση των προσπαθειών 
καταπολέμησης της φοροαποφυγής, της 
απάτης και της κατάχρησης και για την 
διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 16

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 
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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. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να 
διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα και 
με σκοπό την εξασφάλιση ίσης 
συμμετοχής στην εκπόνηση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα 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 εκπόνηση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
προστίθεται νέο στοιχείο (9α):
(9α) «φορέας ειδικού σκοπού»: για 
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τους σκοπούς του σκέλους στήριξης της 
φερεγγυότητας, νομικό πρόσωπο που έχει 
επίσημα καταχωριστεί από εθνική αρχή 
και υπόκειται στις φορολογικές και άλλες 
νομικές υποχρεώσεις του κράτους μέλους 
στο οποίο εδρεύει.

Or. en

Τροπολογία 18

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

«(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 
αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης των 
επενδύσεων, ή για τη βελτίωση της 
κεφαλαιουχικής βάσης των επιχειρήσεων 
και της φερεγγυότητάς τους, στον βαθμό 
που τούτο δεν επηρεάζει σημαντικά την 
απαιτούμενη χρηματοδότηση για την 
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τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων·»,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Τροπολογία 19

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

i) της σύνθεσης και του αριθμού των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου·

i) της σύνθεσης και του αριθμού των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου, με 
ειδική διάταξη για την επιστροφή των 
εξόδων ταξιδίου και διαμονής του 
διοριζόμενου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εμπειρογνώμονα·

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 20

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

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 2019, έκτοτε 

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 2019, έκτοτε 
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όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·

όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19 ή αν  
προορίζεται προς όφελος εταιρειών που 
θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, και που έχουν 
αποκτήσει ή διαχειρίζονται περιουσιακά 
στοιχεία ή υποκαταστήματα 
προβληματικής επιχείρησης υπό τους 
όρους του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 
ήδη από τα τέλη του 2019, υπό την 
προϋπόθεση ότι η διοίκησή τους είναι 
άλλη από τη διοίκηση της προβληματικής 
επιχείρησης υπό τους όρους του πλαισίου 
κρατικών ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται νέο εδάφιο:
Κατά παρέκκλιση από το σημείο (α), 
στήριξη υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας μπορεί να χορηγηθεί σε 
πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά 
την έννοια του παραρτήματος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής) που ήταν ήδη προβληματικές 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό τις 
προϋποθέσεις ότι δεν υπάγονται σε 
συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας 
βάσει του εθνικού δικαίου και ότι δεν 
έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, εκτός 
και αν έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή 
λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη 
στιγμή της χορήγησης της στήριξης υπό 
το σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας*, 
ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης, εκτός και αν 
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δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης κατά τη στιγμή της 
χορήγησης της στήριξης υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας**.
_________________
* Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση 
διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο 
ή έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά 
τη στιγμή της χορήγησης της στήριξης.
** Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε 
σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη στιγμή 
της χορήγησης της στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στο άρθρο 6, προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

διαγράφεται

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.

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
παρεμβάλλεται νέο στοιχείο εα):
ε α) η τήρηση της αρχής της «μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης», όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο (17) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*.
_________________
* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, 
περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών (ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 
1).

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(7β) Το άρθρο 7, παράγραφος 6, 
εδάφιο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει το 
συντομότερο δυνατό, και το αργότερο 
μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την 
κοινοποίηση του ονόματος του επιλεγέντος 
υποψηφίου, ακρόαση με τον υποψήφιο για 
κάθε θέση.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει 
το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο 
μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την 
κοινοποίηση του ονόματος του επιλεγέντος 
υποψηφίου, δημόσια ακρόαση με τον 
υποψήφιο για κάθε θέση.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
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20171230&from=EL)

Τροπολογία 25
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Στο άρθρο 7 παράγραφος 8 εδάφιο 
3 παρεμβάλλεται νέο στοιχείο ιβ α): 
ιβ α) μετοχικό κεφάλαιο και υβριδική 
χρηματοδότηση

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7δ) Στο άρθρο 7 παράγραφος 8 εδάφιο 
3 παρεμβάλλεται νέο στοιχείο ιβ):
ιβ β) διαδικασίες αφερεγγυότητας

Or. en

Τροπολογία 27

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 

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

Πράσινης Συμφωνίας, της νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη* και της στρατηγικής για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, στηρίζουν μια χωρίς 
αποκλεισμούς και συμμετρική ανάκαμψη 
μετά την πανδημία της COVID-19, ενώ 
υποστηρίζουν οποιονδήποτε από τους 
παρακάτω γενικούς στόχους:»

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Τροπολογία 28

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 
δυνατότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 29

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 Η Επιτροπή ορίζει, με 
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απαιτείται, αναλυτική καθοδήγηση 
αναφορικά με τα στοιχεία α) έως γ).

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 23, τους δείκτες που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από το διοικητικό 
συμβούλιο για τον προσδιορισμό εκείνων 
των κρατών μελών και τομέων που 
υπέστησαν τα μεγαλύτερα οικονομικά 
πλήγματα λόγω πανδημίας COVID-19 και 
εκείνων των κρατών μελών στα οποία η 
δυνατότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη, καθώς και τη μεθοδολογία 
για την εφαρμογή αυτών των δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 9 παράγραφος 5 
προστίθεται νέο εδαφιο (3α):
Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει 
λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την 
έκθεση σε ζημίες ιδιωτών συνεπενδυτών.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(14β) Το άρθρο 9, παράγραφος 6, 
εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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Η ΕΤΕπ δύναται να χρησιμοποιήσει την 
εγγύηση της ΕΕ εντός σωρευτικού 
ανωτάτου ορίου που αντιστοιχεί στο 1 % 
του συνόλου των εκκρεμών υποχρεώσεων 
από εγγυήσεις της ΕΕ για την κάλυψη 
δαπανών οι οποίες θα είχαν καλυφθεί από 
τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων, αλλά δεν 
έχουν ανακτηθεί από τη στιγμή της 
αθέτησης.

Η ΕΤΕπ δύναται να χρησιμοποιήσει την 
εγγύηση της ΕΕ εντός σωρευτικού 
ανωτάτου ορίου που αντιστοιχεί στο 1 % 
του συνόλου των εκκρεμών υποχρεώσεων 
από εγγυήσεις της ΕΕ για την κάλυψη 
δαπανών οι οποίες θα είχαν καλυφθεί από 
τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων, αλλά δεν 
έχουν ανακτηθεί από τη στιγμή της 
αθέτησης. Για δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, το όριο αυτό αυξάνεται 
στο 3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Στο άρθρο 9 προστίθεται νέα 
παράγραφος 7α:
7α. Δικαιούχοι που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ύψους 30 
εκατ. ευρώ ή μεγαλύτερη δεν μπορούν να 
προβαίνουν σε καταβολές μερισμάτων, 
ούτε σε καταβολές προαιρετικών 
τοκομεριδίων, ούτε σε επαναγορά 
μετοχών. Η αμοιβή οποιουδήποτε μέλους 
της διοίκησης δικαιούχου που λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ύψους 30 
εκατ. EUR ή μεγαλύτερη 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 
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διοίκησης στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Σε 
καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται 
πριμοδοτήσεις ή άλλα μεταβλητά ή κατά 
σύγκριση στοιχεία αποδοχών.

Or. en

Τροπολογία 33

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Το άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

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 πέμπτο εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 1

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 Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας 
του Παρισιού, στην εκπόνηση έργων στον 
τομέα της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και 
στην εκπόνηση των έργων που 
αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 1

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Τα τέλη που χρεώνει η ΕΤΕπ για 
τις υπηρεσίες του ΕΚΕΣ δυνάμει της 
παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη του κόστους των πράξεων του 
ΕΚΕΣ και για την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ 
δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο του κόστους 
της τεχνικής βοήθειας που τους παρέχεται. 
Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σε 
δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων 
επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο 
πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης είναι 
δωρεάν.

«4. Τα τέλη που χρεώνει η ΕΤΕπ για 
τις υπηρεσίες του ΕΚΕΣ δυνάμει της 
παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη του κόστους των πράξεων του 
ΕΚΕΣ και για την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ 
δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο του κόστους 
της τεχνικής βοήθειας που τους παρέχεται, 
με την εξαίρεση του σκέλους στήριξης 
της φερεγγυότητας, στο πλαίσιο του 
οποίου η τεχνική βοήθεια που παρέχεται 
στις ΜΜΕ είναι δωρεάν. Οι υπηρεσίες 
που παρέχει ο ΕΚΕΣ σε δημόσιους φορείς 
υλοποίησης έργων επιπλέον εκείνων που 
διατίθενται ήδη στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της Ένωσης είναι δωρεάν.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 – παράγραφος 9

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β β) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 9 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

9.  Η ΕΤΕπ υποβάλλει έκθεση έως την 1η 
Σεπτεμβρίου 2016 και, στη συνέχεια, κάθε 
χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, σχετικά με 
τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Η εν 
λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες 
για τα εισπραχθέντα τέλη και τη χρήση 

«9. Η ΕΤΕπ υποβάλλει έκθεση έως την 
1η Σεπτεμβρίου 2016 και, στη συνέχεια, 
κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, σχετικά 
με τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Η εν 
λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες 
για τα εισπραχθέντα τέλη και τη χρήση 
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τους. τους. Η ΕΤΕπ υποβάλλει ειδική έκθεση 
έως την 1η Δεκεμβρίου 2021 και, στη 
συνέχεια, κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, σχετικά με τις υπηρεσίες που 
παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 για το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 α – εδάφιο 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 ειδική αναφορά σε 
ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(26α) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη της 
ΕΤΕπ, δημιουργεί μια διαφανή Ευρωπαϊκή 
Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) για τη 
συγκέντρωση των τρεχόντων και 
μελλοντικών επενδυτικών έργων στην 
Ένωση. Πρόκειται για μια προσιτή στο 
κοινό και εύχρηστη βάση δεδομένων 
έργων που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες 
για κάθε έργο.

«1. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη της 
ΕΤΕπ, δημιουργεί μια διαφανή Ευρωπαϊκή 
Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) για τη 
συγκέντρωση των τρεχόντων και 
μελλοντικών επενδυτικών έργων στην 
Ένωση για κάθε ένα από τα τρία σκέλη. 
Πρόκειται για μια προσιτή στο κοινό και 
εύχρηστη βάση δεδομένων έργων που 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε 
έργο.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 38

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

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 ΕΤΣΕ.

Or. en
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Τροπολογία 39

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(28α) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των 
οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, 
τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων. 
Επιπλέον, το αργότερο στις 31 Μαΐου 
εκάστου έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση 
σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου 
εγγυήσεων στο προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένης 
αξιολόγησης της επάρκειας του ποσού-
στόχου, του επιπέδου κεφαλαίων του 
ταμείου εγγυήσεων και της ανάγκης 
τροφοδότησής του. Η ετήσια έκθεση 
παρουσιάζει την χρηματοοικονομική 
κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων στο 
τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους καθώς και τις 
σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε 
σχετικές πληροφορίες για τους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η 
έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες 
σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τις 
επιδόσεις και τον κίνδυνο για το ταμείο 
εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους.

6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των 
οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, 
τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων. 
Επιπλέον, το αργότερο στις 31 Μαΐου 
εκάστου έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση 
σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου 
εγγυήσεων στο προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένης 
αξιολόγησης της επάρκειας του ποσού-
στόχου, του επιπέδου κεφαλαίων του 
ταμείου εγγυήσεων και της ανάγκης 
τροφοδότησής του. Η ετήσια έκθεση 
παρουσιάζει την χρηματοοικονομική 
κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων στο 
τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους καθώς και τις 
σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε 
σχετικές πληροφορίες για τους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η 
έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες 
σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τις 
επιδόσεις και τον κίνδυνο για το ταμείο 
εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους. 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 το σκέλος στήριξης της 
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φερεγγυότητας.» 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 40

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29α) Στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το 
σημείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

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 επενδύσεις 
στην Ένωση, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, στη φερεγγυότητα των 
επιχειρήσεων και στην πρόσβαση των 
ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση·

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 41

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29β) Στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:
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, τη λειτουργία του ταμείου 
εγγυήσεων και τον αντίκτυπό του στην 
ανάκαμψη της Ένωσης και στην 
φερεγγυότητα των επιχειρήσεων στην 
Ένωση.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29γ) Στο άρθρο 19 προστίθεται νέα 
παράγραφος 2α:
Για πράξεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, δικαιούχοι και 
χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές που 
είναι εταιρείες με ενοποιημένο κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον 750 000 000 EUR 
εκπονούν ετησίως και δημοσιοποιούν 
δωρεάν έκθεση με πληροφορίες για τη 
φορολογία εισοδήματος. Αναλυτικά ανά 
περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και 
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 ισοδυνάμων 



PE655.850v01-00 34/47 PR\1210910EL.docx

EL

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 έχουν 
εγκατασταθεί 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 έχουν εγκατασταθεί 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 
οποιεσδήποτε 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 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 19 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29δ) Στο άρθρο 19 προστίθεται νέα 
παράγραφος 2β:
Προκειμένου να προστατεύονται οι 
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και να 
διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
επιτρέπεται σε δικαιούχους και 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές 
που υπόκεινται σε αυτήν την υποχρέωση 
υποβολής έκθεσης να παραλείπουν 
προσωρινά από την έκθεση μία ή 
περισσότερες ειδικές πληροφορίες από 
εκείνες που απαριθμούνται στο παρόν 
άρθρο σε σχέση με δραστηριότητες σε 
μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, όταν 
οι εν λόγω πληροφορίες είναι τέτοιας 
φύσης ώστε η δημοσιοποίησή τους να 
μπορεί να βλάψει σοβαρά την εμπορική 
θέση των επιχειρήσεων. Η παράλειψη 
αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και 
ισορροπημένη κατανόηση της 
φορολογικής θέσης της επιχείρησης. Η εν 
λόγω παράλειψη αναγράφεται στην 
έκθεση, μαζί με δεόντως αιτιολογημένη 
εξήγηση για κάθε φορολογική 
δικαιοδοσία ως προς το γιατί συμβαίνει 
αυτό, και με αναφορά στην αρμόδια 
φορολογική δικαιοδοσία ή τις αρμόδιες 
φορολογικές δικαιοδοσίες.

Or. en
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 19 – εδάφιο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29ε) Στο άρθρο 19 προστίθεται νέα 
παράγραφος 2γ:
Αυτού του είδους η υποχρέωση 
δημοσίευσης λήγει το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2026 όταν λήγουν οι 
συμβάσεις μεταξύ ΕΤΕπ ή ΕΤΕ και 
δικαιούχων ή χρηματοπιστωτικών 
διαμεσολαβητών για τις δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29στ) Το άρθρο 22, παράγραφος 1, 
εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Επιπλέον, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ δεν 
αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες 
δραστηριότητες σε συνεργασία με 
οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι 
εγκατεστημένες σε περιοχές δικαιοδοσίας 
απαριθμούμενες στο πλαίσιο της σχετικής 
πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τις μη 
συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας ή 
οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες 
υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ή οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα 

«Επιπλέον, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ δεν 
αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες 
δραστηριότητες σε συνεργασία με 
οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι 
εγκατεστημένες σε περιοχές δικαιοδοσίας 
απαριθμούμενες στο πλαίσιο της σχετικής 
πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τις μη 
συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας ή 
οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες 
υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ή οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα 
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ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα 
φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και 
την ανταλλαγή πληροφοριών.

ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα 
φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και 
την ανταλλαγή πληροφοριών.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29ζ) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Στις χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές δραστηριότητές της που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές και τα 
πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό 
δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ εξαρτά τόσο την 
άμεση χρηματοδότηση όσο και τη 
χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την 
αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με 
τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

«2. Στις χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές δραστηριότητές της που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές και τα 
πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό 
δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ εξαρτά τόσο την 
άμεση χρηματοδότηση όσο και τη 
χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την 
αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με 
τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2018/1673.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)
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Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29η) Προστίθεται νέο άρθρο 22α:
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 
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 
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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·
Η ύπαρξη δεσμών με τις μη συνεργάσιμες 
περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας 
μπορεί να παραβλεφθεί όταν η επιχείρηση 
μπορεί να αποδείξει με στοιχεία ότι 
πληρείται μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) όταν το ύψος των φορολογικών 
οφειλών στο κράτος μέλος που χορηγεί τη 
στήριξη την τελευταία τριετία θεωρείται 
επαρκές σε σύγκριση με τον συνολικό 
κύκλο εργασιών ή το επίπεδο 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης που 
λαμβάνει τη στήριξη, σε εγχώριο επίπεδο 
και σε επίπεδο ομίλου, την ίδια περίοδο.
β) όταν η επιχείρηση αναλαμβάνει 
νομικώς δεσμευτική υποχρέωση να 
διακόψει τους δεσμούς της με μη 
συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής 
δικαιοδοσίας του ενωσιακού καταλόγου 
εντός σύντομης προθεσμίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρξει κατάλληλη 
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παρακολούθηση και θα επιβληθούν 
κυρώσεις σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. 
Τα κράτη μέλη παραβλέπουν την ύπαρξη 
δεσμών με μη συνεργάσιμες περιοχές 
φορολογικής δικαιοδοσίας του ενωσιακού 
καταλόγου όταν η επιχείρηση έχει 
σημαντική οικονομική παρουσία (στην 
οποία παραπέμπουν προσωπικό, 
εξοπλισμός, περιουσιακά στοιχεία και 
εγκαταστάσεις και η οποία 
τεκμηριώνεται σχετικά από περιστατικά 
και περιστάσεις) και ασκεί σημαντική 
οικονομική δραστηριότητα σε μη 
συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής 
δικαιοδοσίας του ενωσιακού καταλόγου. 
Οι οντότητες που επωφελούνται από το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
κοινοποιούν τα έγγραφα που επιτρέπουν 
την επαλήθευση της ακρίβειας των 
πληροφοριών, μεταξύ άλλων μέσω 
αυτοπιστοποίησης, σε συνδυασμό με 
ενισχυμένους λογιστικούς και λοιπούς 
ελέγχους σε μεταγενέστερο στάδιο, 
προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μη 
συμμόρφωσης.
_________________

* Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου, 
της 25ης Μαΐου 2018, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ 
όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της 
φορολογίας σχετικά με δηλωτέες 
διασυνοριακές ρυθμίσεις (ΕΕ L 139 της 
5.6.2018, σ. 1).
** Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 
ορισμένων μορφών, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
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ΕΟΧ) (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
***Σύσταση της Επιτροπής, της 
14.7.2020, σχετικά με τη εξάρτηση της 
κρατικής χρηματοδοτικής στήριξης 
επιχειρήσεων στην Ένωση από την 
απουσία δεσμών με μη συνεργάσιμες 
περιοχές δικαιοδοσίας.
 **** Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και την κατάργηση 
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 
L 141 της 5.6.2015, σ. 73). 

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29θ) Το άρθρο 23, παράγραφος 2, 
εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφοι 
13 και 14 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 4 
Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου 
των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 

«Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 
παράγραφοι 13 και 14 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 4 
Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου 
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ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29ι) Το άρθρο 23, παράγραφος 2, 
εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7 παράγραφοι 13 και 14 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Παράγει 
αποτελέσματα την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7 παράγραφοι 13 και 14 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2α μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ήδη ισχύουν.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 50
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(29ια) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 13 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την 
ημέρα γνωστοποίησης της πράξης αυτής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται για ένα μήνα κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

«4. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 13 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2α τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την 
ημέρα γνωστοποίησης της πράξης αυτής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά ένα μήνα με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EL)

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΤΕπ μπορεί να υποβάλλει στην 
Επιτροπή Επενδύσεων, μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
που έχουν εγκριθεί από τα διοικητικά της 
όργανα κατά το χρονικό διάστημα από την 

3. Η ΕΤΕπ μπορεί να υποβάλλει στην 
Επιτροπή Επενδύσεων, μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
που έχουν εγκριθεί από τα διοικητικά της 
όργανα κατά το χρονικό διάστημα από την 
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έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1017 έως την υπογραφή της 
τροποποιημένης συμφωνίας εγγυήσεων 
βάσει του τροποποιημένου κανονισμού, 
εάν οι εν λόγω πράξεις πληρούν τις 
προϋποθέσεις στήριξης στο πλαίσιο του 
Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας. Οι 
πράξεις προς υποβολή στην Επιτροπή 
Επενδύσεων δεν πρέπει να έχουν 
επωφεληθεί από στήριξη της εγγύησης 
της ΕΕ παλαιότερα.

έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1017 έως την υπογραφή της 
τροποποιημένης συμφωνίας εγγυήσεων 
ΕΤΣΕ βάσει του τροποποιημένου 
κανονισμού, εάν οι εν λόγω πράξεις 
πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης στο 
πλαίσιο του Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 52

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 
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 

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 και θα πρέπει να 
επιδιώκουν τη διασφάλιση της ενιαίας 
αγοράς από οποιαδήποτε στρέβλωση 
οφειλόμενη στην επιδημική έξαρση της 
νόσου COVID 19. Κατά κανόνα, η 
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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.

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 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – 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, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
μεγάλες δυνατότητες για πράσινο ή 
ψηφιακό μετασχηματισμό ή ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
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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 
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 
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 
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 55

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει, 
βασιζόμενο στους δείκτες και 
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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.

εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που 
καθορίζει η Επιτροπή, 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.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να έχει ως στόχο να καλύπτει όλα 
τα κράτη μέλη.»
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