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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Εδώ και πολλά χρόνια, σημαντικοί παράγοντες του πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου και 

της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν ότι πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κενό που έχει προκύψει λόγω της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το εν λόγω επενδυτικό κενό έχει οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο 

μείωσης των δαπανών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία και να χαθεί η εμπιστοσύνη στη 

μελλοντική πρόοδο. Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. 

Η παροχή νέων κινήτρων για την τόνωση των επενδύσεων –με στήριξη μέσω εγγυήσεων της 

ΕΕ– μπορεί να οδηγήσει στην ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επενδυτών, των δημόσιων 

αρχών και της βιομηχανίας όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη. Με την αποδέσμευση νέων 

επενδύσεων, το ΕΤΣΕ μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για έναν νέο κύκλο επενδύσεων 

που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών. Αυτές οι νέες 

επενδύσεις είναι απαραίτητες όχι μόνο για την επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ, αλλά 

και για τη μετατροπή της σε μια ανθεκτική και καινοτόμο κυκλική οικονομία, χωρίς 

αποκλεισμούς και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

Αντί να ακολουθήσουμε την πεπατημένη οδό επενδύοντας απλώς στην αντικατάσταση και τη 

συντήρηση, θα πρέπει να επενδύσουμε σε έργα, υπηρεσίες και υποδομές που θα συμβάλουν 

πραγματικά στον μετασχηματισμό της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των «νέων» 

προκλήσεων που απειλούν την ευημερία και την πρόοδό μας. Στις προκλήσεις αυτές 

περιλαμβάνονται η απώλεια ανταγωνιστικότητας, η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος, η 

εξάρτησή μας από περιορισμένους φυσικούς πόρους ζωτικής σημασίας που βρίσκονται σε 

περιοχές εκτός της Ένωσης, και η παρεπόμενη αστάθεια και έλλειψη προβλεψιμότητας των 

τιμών της ενέργειας και των φυσικών πόρων. 

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η ΕΕ έχει επεξεργαστεί φιλόδοξες πολιτικές 

σχετικά με την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, το 

κλίμα και την ενέργεια. Με την αναπτυξιακή στρατηγική της για την παρούσα δεκαετία 

(«Ευρώπη 2020»), η ΕΕ έθεσε ως στόχο να καταστεί μια «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομία». Η στρατηγική «20/20/20» για το κλίμα και την ενέργεια, ο 

ενεργειακός χάρτης πορείας 2050 της Επιτροπής, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 

και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2020, απευθύνουν έκκληση για τη δημιουργία 

μιας πιο κυκλικής οικονομίας χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τον πραγματικό 

μετασχηματισμό των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας. Η στρατηγική για την 

ενεργειακή ένωση, που δρομολογήθηκε πρόσφατα, εστιάζει σε μια πιο διασυνδεδεμένη 

ενεργειακή αγορά, με στόχο την ενσωμάτωση και ανταλλαγή όλο και μεγαλύτερων 

ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και τονίζει τη σημασία της ενεργειακής 

απόδοσης ως πηγής ενέργειας αυτής καθαυτήν. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θεσπίστηκε 

ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την 

ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της μεταφοράς λαμπρών ιδεών από το εργαστήριο στην 

αγορά. Με την άμεση σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020» αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμιο 
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επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην επιστήμη αριστείας, τη βιομηχανική υπεροχή και την 

αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.  

Προς το γενικό συμφέρον, το ΕΤΣΕ πρέπει να ενισχύει και να συμβάλει στην υλοποίηση των 

πολιτικών αυτών εστιάζοντας στις απαραίτητες μετασχηματιστικές επενδύσεις σε βιώσιμες 

υποδομές μεταφορών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε ψηφιακές και 

ερευνητικές υποδομές, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και την 

αποθήκευση ενέργειας και στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και 

τεχνολογιών στην αγορά.  

Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγεται η εξασθένιση των πολιτικών της Ένωσης μέσω 

ανεπανόρθωτων περικοπών σε κονδύλια που συμβάλλουν στην πραγμάτωση αυτών των 

φιλοδοξιών ή μέσω της στήριξης μη βέλτιστων επενδύσεων ή επενδύσεων που 

αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να καταστούν παρωχημένες πριν από τέλος της διάρκειας 

ζωής τους (λόγω ασυμβατότητας με τους μακροπρόθεσμους στόχους). 

Κατά συνέπεια, η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα διατυπώσει τροπολογίες στον 

προτεινόμενο κανονισμό, με τους εξής στόχους: 

1. καθιέρωση εναλλακτικής επιλογής για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 

της ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (CEF)· 

2. ένταξη της στήριξης μέσω του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για 

«έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», και συμβολή στην υλοποίηση των 

στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, εστιάζοντας σε μετασχηματιστικές επενδύσεις στους 

τομείς των μεταφορών και της ενέργειας και αποφεύγοντας επενδύσεις που οδηγούν σε 

εγκλωβισμό· 

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

ενεργειακή απόδοση. 

Βεβαίως, η παρούσα γνωμοδότηση δίνει κυρίως έμφαση στους τομείς αποκλειστικής 

αρμοδιότητας της επιτροπής ITRE. 

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

Πρέπει να τονιστεί ότι η συντάκτρια της γνωμοδότησης δεν έχει την πρόθεση να θίξει 

ζητήματα που αφορούν τη γενική φιλοσοφία της χρηματοδότησης της εγγύησης της ΕΕ από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η διαθεσιμότητα της εγγύησης της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 

εξασφαλίζεται από νομική και οικονομική άποψη, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο 

κανονισμός ΕΤΣΕ και θα υπογραφεί η συμφωνία ΕΤΣΕ μεταξύ της ΕΤΕπ και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η συντάκτρια αμφισβητεί τον τρόπο δημιουργίας και χρηματοδότησης του Ταμείου 

Εγγυήσεων της ΕΕ. Στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού σχετικά με το ΕΤΣΕ, η 

χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω περικοπών στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τον 

χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», σε γραμμές του προϋπολογισμού με 
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τις οποίες καλύπτονται επιχορηγήσεις. Οι εν λόγω περικοπές θα επηρεάσουν την ακεραιότητα 

των προγραμμάτων αυτών, ιδίως όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις –όπως η βασική 

έρευνα– για τις οποίες είναι δύσκολο να βρεθεί συγχρηματοδότηση από την αγορά. Οι 

προτεινόμενες περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα επηρεάσουν περισσότερο τις 

«ανοικτές προσκλήσεις» και, κατά συνέπεια, την έρευνα σε τομείς στους οποίους είναι 

εξαιρετικά απαραίτητη. Οι περικοπές σε αυτές τις γραμμές του προϋπολογισμού θα 

οδηγήσουν τελικά σε εξασθένιση του πρόσθετου δυναμικού του ΕΤΣΕ. 

Η εναλλακτική επιλογή που προτείνεται στην παρούσα έκθεση είναι να μη γίνουν περικοπές 

εκ των προτέρων στα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και CEF, καθότι δεν χρειάζεται να 

αποφασιστεί εκ των προτέρων το σχέδιο χρηματοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων.  

Η χρηματοδότησή του μπορεί να εξασφαλιστεί με σταδιακές πιστώσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων οι οποίες θα αποφασίζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να 

κάνει χρήση, όπου αυτό είναι σκόπιμο, όλων των διαθέσιμων μηχανισμών ευελιξίας και των 

σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, 

ώστε οι περικοπές στο κονδύλιο για προγράμματα του τομέα 1Α να χρησιμοποιούνται μόνο 

ως λύση έκτακτης ανάγκης. 

2. Ευθυγράμμιση των επενδύσεων του ΕΤΣΕ με τη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και βελτίωση της συνοχής με την πολιτική της 

Ένωσης για το περιβάλλον 

Οι επενδύσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στη 

στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία 

παγιώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2010. 

Προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός των επενδυτικών πολιτικών της Ένωσης, εγκρίθηκε 

ο κανονισμός 1303/2013, ο οποίος προβλέπει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο («ΚΣΠ»), με 

στόχο την προώθηση της αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης της Ένωσης. Αυτή η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει αντίστοιχα να εφαρμόζεται στις πράξεις και τα έργα 

που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην 

εκπλήρωση των εγκεκριμένων στόχων για το κλίμα για το 2020, το 2030 και το 2050, και 

κατά συνέπεια να εστιάζει σε μετασχηματιστικές επενδύσεις στην απαλλαγή των τομέων των 

μεταφορών και της ενέργειας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στο κλείσιμο του 

βρόχου υλικών. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγονται επενδύσεις σε μακροπρόθεσμες 

υποδομές υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθότι υπάρχει κίνδυνος να καταστούν 

παρωχημένες πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής τους, λόγω της ανάγκης να επιτευχθούν 

οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι για το κλίμα. 

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

υφιστάμενων ενεργειακών πολιτικών 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2015/80)) σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση τονίζει τη 

σημασία της ενεργειακής απόδοσης ως πηγής ενέργειας αυτής καθαυτήν, και δηλώνει με 

σαφήνεια ότι το ΕΤΣΕ «παρέχει τη δυνατότητα μόχλευσης σημαντικών επενδύσεων για την 

ανακαίνιση κτιρίων». Για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στην ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΣΕ, μέσω της δέσμευσης 

μέρους των χορηγούμενων εγγυήσεων για σκοπούς ενεργειακής απόδοσης, μέσω της παροχής 
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τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία ειδικών επενδυτικών πλατφορμών για έργα 

συγκεντρωτικής ενεργειακής απόδοσης, και μέσω της διεύρυνσης της «ρήτρας επενδύσεων» 

για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. 

Η δέσμευση εγγυήσεων (τουλάχιστον το 20% των χορηγούμενων εγγυήσεων πρέπει να 

δεσμευτεί για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση) είναι απολύτως απαραίτητη 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η φιλοδοξία, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, να 

καταστεί η ενεργειακή απόδοση το «σημαντικότερο καύσιμο». Η πείρα του παρελθόντος έχει 

δείξει ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, η ενεργειακή απόδοση έλαβε πολύ μικρότερη 

στήριξη (8% της συνολικής στήριξης για την ενέργεια) από κάθε άλλη επιλογή ενεργειακού 

εφοδιασμού (ανανεώσιμες πηγές, ορυκτά καύσιμα, πυρηνική ενέργεια). Χωρίς δέσμευση 

πόρων, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από 

τον οργανισμό E3G1 όσον αφορά τις προτάσεις των κρατών μελών για το ευρωπαϊκό 

επενδυτικό σχέδιο, μόνο το 5% των προτεινόμενων έργων των κρατών μελών περιλαμβάνει 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης, έξυπνες πόλεις ή διαχείριση στην πλευρά της ζήτησης. Αντί να 

καταστεί η «σημαντικότερη πηγή ενέργειας», η ενεργειακή απόδοση παραμένει στην 

πραγματικότητα η τελευταία επιλογή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΟΕ, 

Fatih Birol, η ενεργειακή απόδοση εξακολουθεί να είναι μια «παταγώδης αποτυχία» στις 

ενεργειακές πολιτικές των περισσότερων κρατών, δεδομένου ότι, κατά τα δύο τρίτα, οι 

δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας 

παραμένουν αναξιοποίητες. Οι δραστηριότητες ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν συχνά 

συνδυασμό πολλών μικρότερων επενδύσεων, των οποίων η διαχείριση είναι πολύπλοκη. Αν 

αντιμετωπιστούν χωριστά, χωρίς συντονισμό, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συνεπάγονται 

υψηλό διοικητικό κόστος και κόστος συναλλαγών, και συχνά είναι δύσκολο να λάβουν 

χρηματοδότηση. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός στο πλαίσιο του ΕΚΕΣ, 

μέσω του οποίου θα παρέχεται τεχνική βοήθεια με σκοπό τη δημιουργία ειδικών επενδυτικών 

πλατφορμών σε όλη την Ευρώπη για τον συνδυασμό μικρών έργων, ιδίως όσον αφορά την 

ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος. Ο εν λόγω μηχανισμός μπορεί να αξιοποιεί την πείρα 

που έχει αποκτηθεί από την ΕΤΕπ (JESSICA) και να αντλεί διδάγματα από παραδείγματα 

επιτυχημένων εθνικών προγραμμάτων ανακαίνισης. Τα εν λόγω προγράμματα αποδεικνύουν 

τα πολλαπλά οφέλη της μαζικής ανακαίνισης: δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, 

εξαιρετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, 

στήριξη των ΜΜΕ και μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Μέσω του ΕΤΣΕ, τα οφέλη αυτά 

μπορούν να ενισχυθούν και να πολλαπλασιαστούν.  

4. Διάφορα 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει συμπεριλάβει επίσης ορισμένες τροπολογίες σχετικά με 

ζητήματα διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ. Χωρίς αμφιβολία, ως μέλος της επιτροπής που διαθέτει 

αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα έργα που θα 

λαμβάνουν στήριξη, η συντάκτρια επιθυμεί επίσης να εξασφαλίσει ότι τα έργα που 

λαμβάνουν στήριξη συμμορφώνονται όντως με τα κριτήρια και τους στόχους που 

προτείνονται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζονται ιδίως τροπολογίες σχετικά με τη σύνθεση της 

επιτροπής επενδύσεων, δεδομένου ότι η εν λόγω επιτροπή θα είναι αρμόδια για την 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-

carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28 Ιανουαρίου 2015. 
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καθημερινή λήψη αποφάσεων όσον αφορά τα έργα που θα λαμβάνουν στήριξη. Επιπλέον, η 

συντάκτρια πιστεύει ότι, προκειμένου το ΕΤΣΕ να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους που 

προβλέπονται στον κανονισμό, πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν τη 

σωστή μεταφορά των όρων αυτών στη συμφωνία που θα συνάψει η Επιτροπή με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σχετικά με τη σύσταση του ΕΤΣΕ.  

Τέλος, μερικοί ορισμοί αναφέρονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μικρές 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης, οι οποίες θα πρέπει να επωφελούνται κατά κύριο λόγο από τη στήριξη του 

ΕΤΣΕ. Αυτό βασίζεται στην πεποίθηση της συντάκτριας ότι οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν 

την ειδική ικανότητα να επιφέρουν πραγματικά καινοτόμες αλλαγές που οδηγούν σε 

οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία, βελτίωση της υγείας και των συνθηκών 

καθημερινής διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ, και τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 

των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 

επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 

15% σε σχέση με την κορύφωση που 

εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 

στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στην 

αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά 

αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 

οικονομίας και τους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη 

μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων 

επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 

επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, τις μακροπρόθεσμες 

αναπτυξιακές προοπτικές και την 

ανταγωνιστικότητα. 

(1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου 

των επενδύσεων στην Ένωση. Οι 

επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 

15% σε σχέση με την κορύφωση που 

εμφάνισαν το 2007. Η έλλειψη επενδύσεων 

στην Ένωση οφείλεται ειδικότερα στις 

πολιτικές οι οποίες έχουν συμπιέσει τη 

συνολική ζήτηση και στην αβεβαιότητα 

που επικρατεί στην αγορά αναφορικά με τη 

μελλοντική πορεία της οικονομίας και τους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς που 

βαρύνουν τα κράτη μέλη. Η εν λόγω 

έλλειψη επενδύσεων, ιδιαίτερα στις 

περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 

από την κρίση, επιβραδύνει την 

οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει 

αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 

τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές 
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προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα, 

ενώ ενδέχεται να αποτρέψει την 

υλοποίηση των στόχων και επιδιώξεων 

της στρατηγικής «Ευρώπης 2020» για 

μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 

για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 

δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση 

των επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα 

ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, 

αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να 

συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός 

ενάρετου κύκλου όπου τα επενδυτικά έργα 

συμβάλλουν στη στήριξη της 

απασχόλησης και της ζήτησης και οδηγούν 

σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού 

δυναμικού. 

(2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση 

για την αναστροφή του φαύλου κύκλου 

που προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 

δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση 

των επενδύσεων, λαμβανομένης υπόψη 

της κοινωνικής και περιφερειακής 

συνοχής. Σε συνδυασμό με μια νέα ώθηση 

στη χρηματοδότηση επενδύσεων, αυτές οι 

προϋποθέσεις μπορούν να συμβάλλουν 

στην καθιέρωση ενός ενάρετου κύκλου 

όπου τα επενδυτικά έργα συμβάλλουν στη 

στήριξη της απασχόλησης και της ζήτησης 

και οδηγούν σε διατηρήσιμη αύξηση του 

αναπτυξιακού δυναμικού, χωρίς την οποία 

θα ήταν αδύνατη η εξυγίανση των 

δημόσιων οικονομικών. Οι ευρωπαϊκές 

τράπεζες μπορούν να προσφέρουν 

ρευστότητα, ανάπτυξη αγορών και δάνεια 

για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων 

επενδύσεων. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η G20, μέσω της πρωτοβουλίας για (3) Η G20, μέσω της πρωτοβουλίας για 
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παγκόσμιες υποδομές, έχει αναγνωρίσει τη 

σπουδαιότητα της τόνωσης της ζήτησης 

και αύξησης της παραγωγικότητας και της 

ανάπτυξης και έχει δεσμευθεί για τη 

δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν 

υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων. 

παγκόσμιες υποδομές, έχει αναγνωρίσει τη 

σπουδαιότητα της τόνωσης της ζήτησης 

και αύξησης της παραγωγικότητας και της 

ανάπτυξης και έχει δεσμευθεί για τη 

δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν 

υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων. Το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά 

σε μια συνολική στρατηγική για τη 

βελτίωση των επενδύσεων στην Ένωση, 

χωρίς να αντικαθιστά άλλες επενδύσεις 

και δομές χρηματοδότησης και χωρίς να 

υπονομεύει τις επενδύσεις της Ένωσης 

στην επιστήμη, την έρευνα και την 

ανάπτυξη. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στη διάρκεια της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση 

κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή 

της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών 

που παρατίθενται στην στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε 

εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον 

ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση 

των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, 

εν μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 

Ιανουάριο 2013. Απαιτούνται περαιτέρω 

ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 

της Ένωσης και η αποδοτική χρήση και 

διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς 

στη χρηματοδότηση βιώσιμων 

επενδυτικών έργων. 

(4) Στη διάρκεια της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση 

κατέβαλε προσπάθειες για την προαγωγή 

της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών 

που παρατίθενται στην στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», οι οποίες θέτουν σε 

εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε επίσης τον 

ρόλο της στην παρότρυνση και προώθηση 

των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση, 

εν μέρει με την αύξηση κεφαλαίου τον 

Ιανουάριο 2013. Είναι απαραίτητο να 

ληφθούν μέτρα συντονισμού πολιτικών 

και μέσων με τα οποία θα εξασφαλίζεται 

ότι αντιμετωπίζονται οι επενδυτικές 

ανάγκες της Ένωσης, και η διαθέσιμη 

ρευστότητα της αγοράς χρησιμοποιείται 

αποδοτικά και διοχετεύεται στη 

χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών 

έργων από οικονομική, περιβαλλοντική 

και κοινωνική σκοπιά, τα οποία 

επιτρέπουν τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση και 

βελτίωση της παραγωγικής βάσης των 
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κρατών μελών, ιδίως όσων πλήττονται 

περισσότερο από την κρίση. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στις 15 Ιουλίου 2014, ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δέσμη πολιτικών κατευθυντήριων 

γραμμών για την Επιτροπή. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν την 

κινητοποίηση «μέχρι και 300 

δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετες 

δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα 

διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 

κατά τα προσεχή τρία έτη» για την τόνωση 

των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 

(5) Στις 15 Ιουλίου 2014, ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δέσμη πολιτικών κατευθυντήριων 

γραμμών για την Επιτροπή. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν μια 

Ενεργειακή Ένωση, μια συνδεδεμένη 

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και την 

κινητοποίηση «μέχρι και 300.000.000.000 

ευρώ σε πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις που θα διοχετευθούν στην 

πραγματική οικονομία κατά τα προσεχή 

τρία έτη για την τόνωση των επενδύσεων 

με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 

εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 

της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της 

κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο 

του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 

εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 

εν λόγω συνοδευτικό έργο. 

(9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση 

πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των 

εμποδίων στις επενδύσεις, την ενίσχυση 

της Ενιαίας Αγοράς με τη δημιουργία 

κεφαλαιαγορών, ψηφιακών αγορών και 

αγορών ενέργειας που να λειτουργούν 

ουσιαστικά, όπως επίσης με τη μείωση 

της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της 

κανονιστικής προβλεψιμότητας. Το έργο 

του ΕΤΣΕ, και οι επενδύσεις στην Ευρώπη 

εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το 

εν λόγω συνοδευτικό έργο. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι 

να συμβάλει στην επίλυση των δυσχερειών 

στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων στην Ένωση 

και να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση. Στόχος είναι η 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης 

σκόπιμο να επεκταθεί το ευεργέτημα της 

αυξημένης πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που 

απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους. Η 

υπέρβαση των υφιστάμενων επενδυτικών 

δυσχερειών της Ευρώπης θα πρέπει να 

συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 

Ένωσης. 

(10) Ο σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι διττός: να συμβάλει στην επίλυση 

των δυσχερειών στη χρηματοδότηση και 

να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες 

παραγωγικές και μετασχηματιστικές 

επενδύσεις στην Ένωση, οι οποίες δίνουν 

άμεση ώθηση στην οικονομία της 

Ευρώπης, και να διασφαλίσει μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση για 

επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 

3.000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τους 

τεχνοβλαστούς, τις μικροεπιχειρήσεις, τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους 

συνεταιρισμούς. Η υπέρβαση των 

υφιστάμενων επενδυτικών δυσχερειών της 

Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, του 

δυναμικού καινοτομίας, της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της 

αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των 

πόρων της Ένωσης μέσω της μετάβασης 

σε μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 

στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης. 

(11) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίξει 

στρατηγικές επενδύσεις υψηλής 

οικονομικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης και στην κοινωνική 

και εδαφική συνοχή της Ένωσης. Οι 

επενδύσεις αυτές θα πρέπει να συνάδουν 

με τους στόχους και τα κριτήρια του 
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παρόντος κανονισμού στους τομείς των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 

ενέργειας, για την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της ενεργειακής 

υποδομής, την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση 

της ασφάλειας του ενεργειακού 

συστήματος της Ένωσης, με την 

προώθηση των ενεργειακών 

διασυνδέσεων και τον συγχρονισμό των 

δικτύων παραγωγής ενέργειας με τις 

υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, την 

επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της αποδοτικότητας της 

ενέργειας και των πόρων, συμβάλλοντας 

στη βιώσιμη ανάπτυξη· με την ανάπτυξη 

ευρυζωνικών δικτύων και ψηφιακών 

υπηρεσιών· καθώς και βιώσιμα δίκτυα 

μεταφορών και με την εκμετάλλευση των 

πιθανών συνεργειών μεταξύ των εν λόγω 

τομέων· και ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης, 

υποστήριξη της επιστημονικής 

συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και 

επιχειρήσεων, βελτίωση της 

εκμετάλλευσης και περαιτέρω αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

διευκόλυνση της κατοχύρωσης 

ευρεσιτεχνιών και της μεταφοράς 

τεχνολογίας, και προώθηση οφελών για 

την κοινωνία, όπως επίσης καλύτερη 

αξιοποίηση του οικονομικού και 

βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών 

καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 

ερευνητικών υποδομών, και των 

εγκαταστάσεων δοκιμών και επίδειξης· 

το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βελτιώσει την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

άλλων οντοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις ΜΜΕ. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 

βιώσιμη, κυκλική και αποδοτική ως προς 

τους πόρους οικονομία, δίνοντας ώθηση 

στην καινοτομία, τις ικανότητες και τη 

δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 

απασχολούν έως 499 εργαζόμενους και οι 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 

απασχολούν έως 3.000 εργαζόμενους 

αντιπροσωπεύουν το πιο καινοτόμο 

τμήμα των εταιρειών του ιδιωτικού 

τομέα δημιουργώντας κατά μέσο όρο 

υψηλότερο αριθμό διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, καινοτόμες διαδικασίες 

και καινοτόμα προϊόντα, καθώς επίσης 

υψηλότερη απόδοση επένδυσης, ενώ 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα ίδια 

περίπου προβλήματα με τις ΜΜΕ όσον 

αφορά την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

προσαρμόσει ειδικά ορισμένα από τα 

χρηματοοικονομικά του προϊόντα στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών εταιρειών 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των 

εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.  

Αιτιολόγηση 

Για ορισμένα είδη έργων –ιδίως δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας– η έλλειψη 

πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου αποτελεί πρόβλημα για κάθε είδος εταιρείας, ανεξαρτήτως 

μεγέθους. Ωστόσο, οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σημαντικότερες όταν οι επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δεδομένου ότι αυτή η 

κατηγορία εταιρειών συχνά καταλαμβάνει την πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία, στις 

εκθέσεις παρακολούθησης της έρευνας και ανάπτυξης στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του 

χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι χρηματοδοτικές 

ανάγκες τους. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Οι επενδύσεις που υποστηρίζονται 

στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

των υπαρχόντων προγραμμάτων και 

πολιτικών της Ένωσης, και στη 

στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, η οποία παγιώθηκε στα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2010. Για 

τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

που καθορίζονται στο άρθρο 170 ΣΛΕΕ, 

το άρθρο 173 ΣΛΕΕ, το άρθρο 179 ΣΛΕΕ 

και το άρθρο 194 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Προκειμένου να βελτιωθεί ο 

συντονισμός και να προωθηθεί η 

ολοκλήρωση των επενδυτικών πολιτικών 

της Ένωσης, θεσπίστηκε ο κανονισμός 

1303/2013 με ένα κοινό στρατηγικό 

πλαίσιο (ΚΣΠ)· αυτή η ολοκληρωμένη 

προσέγγιση θα πρέπει αντίστοιχα να 

εφαρμόζεται στις πράξεις και τα έργα που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΣΕ· 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11δ) Η ανακοίνωση της Επιτροπής 

(COM(2015/0080)) σχετικά με την 

Ενεργειακή Ένωση τονίζει τη σημασία 

της ενεργειακής απόδοσης ως πηγής 

ενέργειας αυτής καθαυτήν, και δηλώνει 

με σαφήνεια ότι το ΕΤΣΕ «παρέχει τη 

δυνατότητα μόχλευσης σημαντικών 

επενδύσεων για την ανακαίνιση κτιρίων». 

Έχει αναγνωριστεί ότι οι επενδύσεις στην 

ενεργειακή απόδοση θα δημιουργήσουν 

έως και δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας 

έως το 2020 και πιθανώς άλλες δύο 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 

2030. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εκπλήρωση του σκοπού του ΕΤΣΕ για τη 

μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

ενίσχυση ανθεκτικών μακροοικονομικών 

εξελίξεων, και η μείωση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών, 

απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

στην ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, θα 

πρέπει να προβλέπεται τεχνική συνδρομή 

στο πλαίσιο του ΕΚΕΣ, για τη δημιουργία 

ειδικών επενδυτικών πλατφορμών για 

ομαδοποιημένα έργα ενεργειακής 

απόδοσης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11ε) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

για μια άμεση ώθηση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας, θα πρέπει να δεσμεύονται 

από την επιτροπή επενδύσεων εγγυήσεις 

στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μόνο για πράξεις 
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και έργα που συμφωνούνται στο πλαίσιο 

της σύμβασης και υπογράφονται μέσα σε 

τρία έτη από την ανάληψη της 

υποχρέωσης. Αν τα έργα ή οι πράξεις δεν 

έχουν υπογραφεί εντός τριών ετών από 

την ανάληψη της δέσμευσης, η δέσμευση 

εκπνέει. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΤΣΕ θα 

επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που 

έχουν άμεσο αντίκτυπο αλλά δημιουργούν 

επίσης βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

ενώ παρέχουν παράλληλα ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 στ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11στ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

επίτευξη του σκοπού του ΕΤΣΕ, είναι 

επιτακτική ανάγκη να διατεθεί ποσό 

τουλάχιστον 5.000.000.000 ευρώ από το 

ΕΤΣΕ στο ΕΤΕ, μέσω χρηματοδότησης 

της ΕΤΕπ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

ειδικά προς όφελος των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 ζ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11ζ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

κάλυψη του σκοπού του ΕΤΣΕ, είναι 

επιτακτική ανάγκη να διατεθεί ποσό 

ύψους τουλάχιστον 5.000.000.000 ευρώ 

από το ΕΤΣΕ στο ΕΤΕ, μέσω 

χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ειδικά προς όφελος των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 

των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας 
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κεφαλαιοποίησης, καθώς και των 

καινοτόμων ΜΜΕ και των καινοτόμων 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει λόγος το ΕΤΣΕ να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Κατά τα τελευταία έτη έχουν 

τεθεί σε εφαρμογή διάφορα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα υπέρ των ΜΜΕ και των μικρών 

εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και 

COSME, τα οποία υλοποιούνται σήμερα από το ΕΤΕ. Τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα έχουν 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από 1:18 έως 1:28, και ήδη αντιμετωπίζουν ζήτηση για 

χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων η οποία είναι διπλάσια από τις δυνατότητές τους. Ως εκ 

τούτου, μέρος της εγγύησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της 

χρηματοδότησης από τα υφιστάμενα επιτυχημένα μέσα. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 η (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11η) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

(COM(2014/0330)) σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

ενεργειακή ασφάλεια τονίζεται ότι, για να 

βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ολοκληρώσουν 

τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 

νομοθεσίας σχετικά με την εσωτερική 

αγορά ενέργειας, ιδίως των κανόνων 

σχετικά με τον διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 

μιας διάταξης ότι οι διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς που ελέγχονται 

από οντότητες εκτός ΕΕ τηρούν τις ίδιες 

υποχρεώσεις όπως οι ενωσιακοί 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς· 

ωστόσο, η πρόσφατη πείρα από 

ορισμένους διαχειριστές εκτός ΕΕ οι 

οποίοι επιχείρησαν να αποφύγουν τη 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ 

εντός της επικράτειας της ΕΕ, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι απαιτείται αυστηρότερη 

εφαρμογή και ενίσχυση των εφαρμοστέων 

κανόνων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
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μελών: αυτό μπορεί να διευκολυνθεί μέσω 

μέσω μιας διάταξης που θα προβλέπει ότι 

επιλέξιμα για την εγγύηση της ΕΕ είναι 

μόνο τα έργα φυσικού αερίου που 

εκτελούνται σε τομείς υποδομών αερίου 

σε κράτη μέλη στα οποία έχει όντως 

εφαρμοστεί ο ιδιοκτησιακός 

διαχωρισμός. 

Αιτιολόγηση 

Για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η Τρίτη Δέσμη 

Μέτρων Ελευθέρωσης της Ενέργειας, κυρίως όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου, και να 

εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες παραγωγής και προσφοράς αερίου είναι χωριστές και ότι 

ισχύει ο διαχωρισμός των υφιστάμενων μονοπωλιακών δικτύων. Ωστόσο, η πρόσφατη πείρα 

από ορισμένους διαχειριστές εκτός ΕΕ οι οποίοι επιχείρησαν να αποφύγουν τη συμμόρφωση με 

τη νομοθεσία της ΕΕ εντός της επικράτειας της ΕΕ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται 

αυστηρότερη εφαρμογή και ενδεχομένως η ενίσχυση των εφαρμοστέων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ 

και κρατών μελών. Αυτό μπορεί να διευκολυνθεί μέσω μιας διάταξης που θα προβλέπει ότι 

επιλέξιμα για την εγγύηση της ΕΕ είναι μόνο τα έργα υποδομής φυσικού αερίου που εκτελούνται 

σε τομείς υποδομών αερίου σε κράτη μέλη στα οποία έχει όντως εφαρμοστεί ο ιδιοκτησιακός 

διαχωρισμός. 

 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη 

την Ένωση, χρειάζονται βοήθεια για να 

προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της 

αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 

που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να βοηθήσει τις εν λόγω 

επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις 

κεφαλαιακές ανεπάρκειες, επιτρέποντας 

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες 

και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς 

(12) Πολλές μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων νεοφυών 

επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών, σε 

ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης 

χρειάζονται βοήθεια για να προσελκύσουν 

χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ιδίως 

όσον αφορά τις επενδύσεις που ενέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις να 

ξεπεράσουν τις κεφαλαιακές ανεπάρκειες 

και τις αστοχίες της αγοράς, επιτρέποντας 
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και εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 

τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 

προϊόντα που χορηγούνται για την 

επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ. 

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) να παρέχουν όπου 

είναι σκόπιμο άμεσες και έμμεσες 

εισφορές κεφαλαίων, καθώς και 

εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας 

τιτλοποίηση των δανείων, και άλλα 

προϊόντα που χορηγούνται για την 

επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ.  

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 

επωφεληθεί από την πείρα της και τα 

καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 

αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 

συντομότερο δυνατόν. Το έργο του ΕΤΣΕ 

σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης 

σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 

εταιρείες μικρής και μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 

διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) ώστε να 

επωφεληθεί από την εμπειρία του σε αυτές 

τις δραστηριότητες. 

(13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο 

πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να 

επωφεληθεί από την πείρα της και τα 

καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει και προκειμένου οι πράξεις του να 

αρχίσουν να έχουν θετική επίπτωση το 

συντομότερο δυνατόν. Η παροχή 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ σε μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς 
θα πρέπει να διοχετεύεται μέσω του ΕΤΕ 

ώστε να επωφεληθεί από την εμπειρία του 

σε αυτές τις δραστηριότητες.  

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. 

Ειδικότερα, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στοχεύει σε έργα που προωθούν τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών 

(14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

έργα υψηλής κοινωνικής, 

περιβαλλοντικής και οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει 

να στηρίζει έργα που ανταποκρίνονται 

στα κριτήρια και τους στόχους που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

που προωθούν τη δημιουργία 
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προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων 

ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 

εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα 

προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της 

αγοράς με παράλληλη ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ 

δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την 

ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, 

αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως 

καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση με την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. 

διατηρήσιμων θέσεων απασχόλησης 

υψηλής ποιότητας, και τη 

μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα και που συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον 

τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, της 

καινοτομίας, του κλίματος και της 

ενέργειας, και της ψηφιακής τεχνολογίας.  
Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στηρίζει ευρύ 

φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών 

τίτλων, των οιονεί μετοχικών τίτλων, των 

χρεωστικών τίτλων ή των εγγυήσεων, ώστε 

να προσφέρει την καλύτερη δυνατή 

κάλυψη των αναγκών εκάστου έργου. Το 

ευρύ αυτό φάσμα προϊόντων θα πρέπει να 

επιτρέπει την προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις 

ανάγκες της αγοράς με παράλληλη 

ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων 

στα έργα. Το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να 

υποκαταστήσει ή να παραγκωνίσει την 

ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά ή 

προϊόντα που παρέχονται από 

περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές 

τράπεζες, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να 

δράσει ως καταλύτης για την ιδιωτική 

χρηματοδότηση αντιμετωπίζοντας τις 

αδυναμίες της αγοράς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και 

στρατηγική χρήση των δημόσιων 

κονδυλίων. Η απαίτηση για εναρμόνιση με 

τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις θα 

πρέπει να συμβάλει σε αυτή την 

αποτελεσματική και στρατηγική χρήση. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Κατά την επιλογή των έργων που 

είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην ενεργειακή απόδοση· κατά 

τη λήψη αποφάσεων σχετικά με έργα 

παραγωγής ή μεταφοράς ενέργειας, θα 
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πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον οι 

στόχοι ασφάλειας εφοδιασμού δεν 

μπορούν να επιτευχθούν με πιο βιώσιμο 

και αποδοτικό σε σχέση με το κόστος 

τρόπο, μέσω μείωσης της ζήτησης 

ενέργειας, αύξησης της ενεργειακής 

απόδοσης ή ανταπόκρισης στη ζήτηση· 

με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλίζεται ότι 

τα έργα ενεργειακής απόδοσης θα 

ανταγωνίζονται ισότιμα τα έργα που 

αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς 

ενέργειας ή στην ανάπτυξη νέων 

υποδομών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 

ανάλυση κόστους-οφέλους· 

Αιτιολόγηση 

Στην ανακοίνωση της 25.2.2015 σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση (COM(2015)80), με τίτλο 

«Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την 

κλιματική αλλαγή», τονίζεται ότι είναι «απαραίτητο να αναθεωρηθεί ριζικά η ενεργειακή 

απόδοση και να αντιμετωπιστεί ως πηγή ενέργειας από μόνη της, η οποία αντιπροσωπεύει την 

αξία της ενέργειας που εξοικονομείται. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της οργάνωσης της 

αγοράς, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε η ενεργειακή απόδοση και η ανταπόκριση της πλευράς 

της ζήτησης να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τη δυναμικότητα 

παραγωγής.» 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 

υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 

σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 

και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 

προσθετικότητα επί των υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 

Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που 

έχουν πληγεί περισσότερο από την 

χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 

υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 

άλλες πηγές με λογικούς όρους. 

(15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με 

υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε 

σχέση με τα υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ 

και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η 

προσθετικότητα και η 

συμπληρωματικότητα ως προς τις 

υφιστάμενες δραστηριότητες. Για τα έργα 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας θα 

πρέπει να γίνεται δεκτό ένα προφίλ ακόμη 

υψηλότερου κινδύνου. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει 

να χρηματοδοτήσει έργα σε ολόκληρη την 

Ένωση, αποφεύγοντας τη γεωγραφική 

συγκέντρωση και διευκολύνοντας τις 

επενδύσεις σε περιοχές όπου οι 
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κεφαλαιαγορές είναι λιγότερο 

ανεπτυγμένες, μεταξύ άλλων και στις 

χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από 

την χρηματοπιστωτική κρίση, στις οποίες 

οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕγχΠ 

έχουν μειωθεί σημαντικά. Το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν 

υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από 

άλλες πηγές με λογικούς όρους. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Με κίνητρα βασισμένα στην αγορά 

και με την προσθετικότητα που παρέχει 

το ΕΤΣΕ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 

το ΕΤΣΕ στοχεύει σε κοινωνικά και 

οικονομικά βιώσιμα έργα χωρίς 

περιφερειακή πρότερη κατανομή 

κονδυλίων, κυρίως προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι υψηλές επενδυτικές 

ανάγκες ή οι αστοχίες της αγοράς. Στα 

κράτη μέλη με λιγότερο αναπτυγμένες 

χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να 

παρέχεται κατάλληλη τεχνική υποστήριξη 

ώστε να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί 

στόχοι του παρόντος κανονισμού 

μπορούν να επιτευχθούν. Ταυτόχρονα, το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 

στηρίζει φιλικά προς το περιβάλλον έργα 

και να ευνοεί τις βιομηχανίες και τις 

τεχνολογίες που παρουσιάζουν υψηλό 

αναπτυξιακό δυναμικό. 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, οι οποίες 

(16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις που αναμένεται να είναι 

οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες και 
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ενδέχεται να συνεπάγονται έναν βαθμό 

κατάλληλου κινδύνου, και παράλληλα να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις χρηματοδότησης από το 

ΕΤΣΕ. 

αποδεκτές από τις τράπεζες υπό τους 

όρους που προσφέρει το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων του ΕΤΣΕ, οι οποίες όμως 

αντιμετωπίζουν εμπόδια στην αποδοχή 

τους στην αγορά. Επιπλέον, ο μέσος 

κίνδυνος έργου στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να είναι υψηλότερος από ό,τι σε 

οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στην ΕΕ και 

θα πρέπει να αφορά καινοτομίες 

προσανατολισμένες στην αγορά, που 

χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη για να 

διασχίσουν την «κοιλάδα του θανάτου».  

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διαθέτει την 

κατάλληλη δομή διαχείρισης, η 

λειτουργία της οποίας θα πρέπει να είναι 

ανάλογη με το μοναδικό σκοπό της 

ενδεδειγμένης χρήσης της εγγύησης της 

ΕΕ. Η δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να 

αποτελείται από ένα διοικητικό 

συμβούλιο, έναν διευθύνοντα σύμβουλο 

και μια Επιτροπή Επενδύσεων. Δεν 

πρέπει να θίγει ούτε να επηρεάζει τη 

λήψη αποφάσεων της ΕΤΕπ, ούτε να 

υποκαταστήσει τα διοικητικά όργανά 

της. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει 

τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές 

βάσει των οποίων η επιτροπή επενδύσεων 

λαμβάνει την απόφαση σχετικά με τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να 

συμπληρώνουν χωρίς να έρχονται σε 

σύγκρουση με εκείνες που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό για τη χρήση 

της εγγύησης της ΕΕ.  Ανατίθεται στην 

Επιτροπή αρμοδιότητα για την έκδοση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 

με το άρθρο 17 της Συνθήκης, σχετικά με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

επενδύσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος θα 
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πρέπει να είναι υπεύθυνος για την 

καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και να 

εκτελεί τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Επενδύσεων. 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 

της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 

έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 

από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 

διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 

των επενδυτικών έργων. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 

διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο 

θα πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση 

των στόχων του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί 

από την πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση προς 

το ΕΤΕ για να μπορεί το ΕΤΕ να 

αναλαμβάνει μεμονωμένα έργα στους 

τομείς των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

(17) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 

της στήριξης του ΕΤΣΕ για υποδομές και 

έργα μεγάλων επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαμβάνονται 

από Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει να απαρτίζεται από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 

διαθέτουν γνώσεις και πείρα στους τομείς 

της διάρθρωσης και της 

χρηματοδότησης έργων και των 

επενδυτικών έργων στους επιμέρους 

κλάδους που ορίζονται στον κανονισμό, 

καθώς και στις γεωγραφικές αγορές στην 

Ένωση. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα 

πρέπει να λογοδοτεί σε ένα διοικητικό 

συμβούλιο του ΕΤΣΕI, το οποίο θα πρέπει 

να εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων 

του ΕΤΣΕ. Για να επωφεληθεί από την 

πείρα του ΕΤΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

στηρίζει τη χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ 

για να μπορεί το ΕΤΕ να αναλαμβάνει 

μεμονωμένα έργα στους τομείς των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων και μικρών 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την 

Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει να είναι 

απαλλαγμένες από κάθε αθέμιτη 

παρέμβαση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

πλήρης ανεξαρτησία της, η οποία είναι 

βασική προκειμένου να διατηρείται η 

εμπιστοσύνη των επενδυτών. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Για τους σκοπούς της διαφάνειας, 

της λογοδοσίας και της ανεξαρτησίας του 

διοικητικού συμβουλίου και της 

Επιτροπής Επενδύσεων, θα πρέπει να 

εγκριθεί και να εφαρμοστεί σύστημα 

πρόληψης των συγκρούσεων 

συμφερόντων. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17β) Η Επιτροπή επενδύσεων πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι η γενική επενδυτική 

στρατηγική του ΕΤΕ, για τις επενδύσεις 

στις οποίες παρέχεται η εγγύηση της ΕΕ, 

είναι σύμφωνη με τους στόχους και τα 

κριτήρια του παρόντος κανονισμού.  Η 

καθημερινή διαχείριση, η επιλογή και η 

παρακολούθηση των έργων θα πρέπει, 

ωστόσο, να αποτελούν αρμοδιότητα του 

ΕΤΕ.  

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17γ) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό και η ευρύτητα του 

γεωγραφικού πεδίου έργων στην Ένωση, 

θα πρέπει να παρέχεται τεχνική βοήθεια 

στα κράτη μέλη στα οποία οι 
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κεφαλαιαγορές είναι λιγότερο 

ανεπτυγμένες από ό,τι σε άλλα. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 

επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 

χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 

16 000 000 000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 

βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 

θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 

με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 

κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 

όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 

δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 

συνδυαστεί με τα 5 000 000 000 ευρώ που 

θα καταβάλλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 

60 800 000 000 πρόσθετες επενδύσεις από 

την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 

60 800 000 000 ευρώ με τη στήριξη του 

ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 

συνολικά 315 000 000 000 ευρώ σε 

επενδύσεις στην Ένωση κατά την περίοδο 

από 2015 έως 2017. Οι εγγυήσεις που 

συνδέονται με έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 

είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 

πράξεων. 

(18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει 

επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να 

χορηγήσει εγγύηση ποσού ίσου με 

16.000.000.000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε 

βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική κάλυψη 

θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα 

με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 

κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του 

όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών 

δεσμεύσεων. Αναμένεται ότι αν η εγγύηση 

συνδυαστεί με τα 5.000.000.000 ευρώ που 

θα καταβάλει η ΕΤΕπ, η στήριξη του 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει 

60.800.000.000 πρόσθετες επενδύσεις από 

την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 

60.800.000.000 ευρώ με τη στήριξη του 

ΕΤΣΕ αναμένεται να δημιουργήσει 

συνολικά τουλάχιστον 315.000.000.000 

ευρώ σε επενδύσεις στην Ένωση κατά την 

τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. Οι εγγυήσεις που 

συνδέονται με έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί χωρίς κατάπτωση εγγύησης 

είναι διαθέσιμες για την στήριξη νέων 

πράξεων εντός της περιόδου 

διαθεσιμότητας της εγγύησης. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της ανάγκης να δοθεί άμεσα ώθηση στο ευρωπαϊκό επενδυτικό κλίμα, η σύναψη 

συμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να καθυστερήσει. Φυσικά, μόνο πραγματικά 

επιλέξιμα έργα θα πρέπει να επιλέγονται για ενίσχυση. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Στις 13 Ιανουαρίου 2015, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 

ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο θα εφαρμόσει τους ισχύοντες 

κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης. Η εθνική 

συγχρηματοδότηση των πράξεων που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, ακόμη και 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου, μπορεί να επωφεληθεί από τους 

υφιστάμενους κανόνες της ευελιξίας του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

που προβλέπονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 13 Ιανουαρίου 2015, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα όρια 

που ορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση.  

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

κάλυψη του διττού σκοπού του ΕΤΣΕ, 

είναι επιτακτική ανάγκη να διατεθεί ποσό 

ύψους 5.000.000.000 ευρώ από το ΕΤΣΕ 

στο ΕΤΕ, μέσω χρηματοδότησης της 

ΕΤΕπ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ειδικά 

προς όφελος των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και των μικρών 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

καθώς και των καινοτόμων ΜΜΕ και 

των καινοτόμων επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου το ΕΤΣΕ να είναι σε θέση να εκπληρώνει τον διττό σκοπό του, είναι σημαντικό να 
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αποσαφηνιστεί ότι μέρος των εγγυήσεων πρέπει να δεσμευτεί για πρόσβαση σε κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου, προς όφελος των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 1, το άρθρο 

5 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 7. 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18γ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

κάλυψη του σκοπού του ΕΤΣΕ, είναι 

επιτακτική ανάγκη να διατεθεί ποσό 

ύψους 5.000.000.000 ευρώ από το ΕΤΣΕ 

στο ΕΤΕ, μέσω χρηματοδότησης της 

ΕΤΕπ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ειδικά 

προς όφελος των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και των μικρών 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

καθώς και των καινοτόμων ΜΜΕ. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω αύξηση των πόρων του, η 

συμμετοχή στο ΕΤΣΕ πρέπει να είναι 

ανοικτή σε τρίτα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών, 

εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 

δημόσιων φορέων που ανήκουν ή 

ελέγχονται από κράτη μέλη, οντοτήτων 

του ιδιωτικού τομέα και οντοτήτων εκτός 

της Ένωσης με την επιφύλαξη της 

συναίνεσης των υφιστάμενων 

χρηματοδοτών. Οι τρίτοι μπορούν να 

συνεισφέρουν άμεσα στο ΕΤΣΕ και 

συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησης του 

(19) Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 

των 315.000.000.000 ευρώ εντός της 

συντομότερης δυνατής περιόδου, οι 

εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή τα 

εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα, καθώς και 

οι επενδυτικές πλατφόρμες και τα 

επενδυτικά ταμεία, πρέπει να 

διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο, έχοντας 

τη στήριξη της εγγύησης του ΕΤΣΕ, στον 

εντοπισμό βιώσιμων έργων, στη 

διαμόρφωση και, όπου απαιτείται, στον 

συνδυασμό έργων και στην προσέλκυση 

πιθανών επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα 

πρέπει να είναι δυνατό να συσταθούν 
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ΕΤΣΕ. μακροπεριφερειακές πλατφόρμες για την 

προώθηση διασυνοριακών έργων ή μιας 

ομάδας έργων σε περισσότερα κράτη μέλη 

σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα μέρη 

δύνανται να συγχρηματοδοτούν με το 

ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή 

μέσω επενδυτικών πλατφορμών που 

αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή 

θεματικούς τομείς. 

(20) Στο επίπεδο των έργων, τα τρίτα μέρη 

δύνανται να συγχρηματοδοτούν με το 

ΕΤΣΕ σε βάση μεμονωμένου έργου ή 

μέσω επενδυτικών πλατφορμών που 

αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς ή 

θεματικούς τομείς. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί σε επενδυτικές 

πλατφόρμες που εστιάζουν σε 

μετασχηματιστικούς κλάδους υψηλής 

οικονομικής και κοινωνιακής 

προστιθέμενης αξίας, και σε επενδυτικές 

πλατφόρμες που συγκεντρώνουν βιώσιμα 

και καινοτόμα έργα μικρής κλίμακας, τα 

οποία αποτελούν κυρίως πρωτοβουλίες 

περιφερειών, πόλεων και ΜΜΕ· για 

παράδειγμα τα έργα ενεργειακής 

απόδοσης, όπως η ανακαίνιση του 

κτιριακού αποθέματος, τα έργα ευφυών 

δικτύων και οι νέες υπηρεσίες για τους 

πολίτες που βασίζονται σε καινοτόμα 

ψηφιακά εργαλεία. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων ώστε να 

(21) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί 

συμπληρωματικά και προσθετικά σε 

σχέση με τα εν εξελίξει περιφερειακά, 

εθνικά και ενωσιακά προγράμματα και 

τις παραδοσιακές δραστηριότητες της 
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συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 

εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της 

προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 

μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης επενδυτών στους 

επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το 

ΕΤΣΕ.  

ΕΤΕπ. Υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια 

επιλεξιμότητας, μπορούν τρίτα μέρη να 

συγχρηματοδοτούν από κοινού με ΕΤΣΕ 

στη βάση συγκεκριμένου έργου ή σε 

πλατφόρμες επενδύσεων που σχετίζονται 

με γεωγραφικές περιοχές ή θεματικούς 

τομείς, και τα κράτη μέλη μπορούν να 

κάνουν χρήση κάθε είδους 

χρηματοδότησης της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, 

ώστε να συμμετάσχουν στη 

χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων για τα 

οποία υπάρχει εγγύηση της ΕΕ.  Η ευελιξία 

της προσέγγισης αυτής θα πρέπει να 

μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης επενδυτών στους 

επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το ΕΤΣΕ 

και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 

και των δημόσιων αρχών. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 

για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 

ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 

ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 

ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 

έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 

λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 

συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 

βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 

αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 

σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 

(22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

υποδομές και οι επενδύσεις σε έργα που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 

για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο , η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει 

ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης κρατικών 

ενισχύσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληροί 

ένα έργο ώστε να είναι επιλέξιμο για 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Εάν ένα 

έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και 

λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΣΕ, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τυχόν εθνική 

συμπληρωματική στήριξη θα αξιολογείται 

βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 

αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 

σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο 
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θέμα που θα επαληθεύεται από την 

Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 

δημόσιας στήριξης (απουσία 

υπεραντιστάθμισης). Η Επιτροπή 

ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει 

περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη 

δέσμη βασικών αρχών με σκοπό να 

διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 

δημοσίων πόρων. 

θέμα που θα επαληθεύεται από την 

Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της 

δημόσιας στήριξης (απουσία 

υπεραντιστάθμισης). Για την εξασφάλιση 

της αποδοτικής χρήσης των δημόσιων 

πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει 

περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές ώστε 

να εξασφαλίζεται πλήρης συνοχή με τους 

ειδικούς ανά τομέα κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις.  Η απαίτηση για 

εναρμόνιση με τις αρχές περί κρατικών 

ενισχύσεων πρέπει να συμβάλλει στην 

αποτελεσματική χρήση των πόρων του 

ΕΤΣΕ. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί 

τακτικά τις δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με σκοπό 

την εκτίμηση της συνάφειας, των 

αποτελεσμάτων τους και των επιπτώσεών 

τους και για τον εντοπισμό πτυχών που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση 

μελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι 

αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 

συμβάλουν στη λογοδοσία και την 

ανάλυση της βιωσιμότητας. 

(25) Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογούν τακτικά τις δραστηριότητες 

που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ με 

σκοπό αφενός την εκτίμηση της 

συνάφειας, των αποτελεσμάτων και των 

επιπτώσεών τους, καθώς και του 

συντονισμού και της συνέπειάς τους με 

άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, 

και αφετέρου τον εντοπισμό πτυχών που 

θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 

βελτίωση μελλοντικών δραστηριοτήτων. 

Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να 

συμβάλλουν στη λογοδοσία και την 

ανάλυση της βιωσιμότητας. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της ανάγκης να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ένα επαρκές επίπεδο ελέγχου από τον 

νομοθέτη, η αξιολόγηση και η υποβολή εκθέσεων είναι καθοριστικής σημασίας για να 

εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του ΕΤΣΕ. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 

πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 

του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 

συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 

παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 

ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίων σε 

ολόκληρη την Ένωση, με βάση την 

εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 

ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών και των αρχών διαχείρισης των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων. Θα πρέπει να 

θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 

ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια 

για επενδύσεις εντός της Ένωσης. 

(26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές 

πράξεις της που θα διενεργούνται μέσω 

του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ευρωπαϊκός κόμβος επενδυτικών 

συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να 

παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την 

ανάπτυξη, την κατάρτιση και τη 

συγκέντρωση σχεδίων σε ολόκληρη την 

Ένωση, με βάση την εμπειρογνωμοσύνη 

της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών, των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 

καθώς και με βάση τις βέλτιστες 

πρακτικές από έργα όπως το ELENA 

(Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής 

Ενέργειας), το InnovFin 

(Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την 

Καινοτομία) και το EEIF (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης). Θα 

πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο 

εισόδου για τις ερωτήσεις σχετικά με την 

τεχνική βοήθεια για επενδύσεις εντός της 

Ένωσης, το οποίο να παρέχει, όπου είναι 

δυνατό, τεχνική βοήθεια σε 

αποκεντρωμένη βάση. Η σύσταση του 

ΕΚΕΣ ως ενιαίου σημείου εισόδου και οι 

νέες παρεχόμενες υπηρεσίες σε καμία 

περίπτωση δεν μεταβάλλουν τον στόχο 

των υφιστάμενων προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας ούτε επηρεάζουν την 

ποιότητα τους ή την ικανότητα εκτέλεσης 

των καθηκόντων που τους έχουν 

ανατεθεί. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Ο ΕΚΕΣ θα στηρίζεται ιδίως σε 

ορθές πρακτικές που αναπτύσσονται σε 

υφιστάμενα προγράμματα, όπως το 

ELENA, το EEIF, το JEREMIE (Κοινοί 

ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές έως 

μεσαίες επιχειρήσεις), το JASPERS 

(Κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων 

στις ευρωπαϊκές περιφέρειες), το 

JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για 

Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές 

Περιοχές), και το JASMINE (κοινή 

δράση για την υποστήριξη των 

μικροπιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Ευρώπη)· Ο ΕΚΕΣ ανακατευθύνει, όταν 

είναι σκόπιμο, τους φορείς υλοποίησης 

έργων στις οντότητες αυτές, και παρέχει 

την τεχνική βοήθεια μέσω αυτών. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για την κάλυψη των κινδύνων που 

συνδέονται με την εγγύηση της ΕΕ προς 

την ΕΤΕπ, πρέπει να δημιουργηθεί ταμείο 

εγγυήσεων. Το ταμείο εγγυήσεων θα 

πρέπει να συσταθεί με σταδιακή καταβολή 

πληρωμών από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Το ταμείο εγγυήσεων θα πρέπει 

στη συνέχεια να λαμβάνει επίσης τα έσοδα 

και τις επιστροφές από έργα που 

τυγχάνουν στήριξης από το ΕΤΣΕ και τα 

ανακτώμενα ποσά από οφειλέτες που 

αθετούν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον το 

ταμείο εγγυήσεων έχει ήδη καταβάλει την 

εγγύηση προς την ΕΤΕπ. 

(27) Για την κάλυψη των κινδύνων που 

συνδέονται με την εγγύηση της ΕΕ προς 

την ΕΤΕπ, πρέπει να δημιουργηθεί ταμείο 

εγγυήσεων. Το ταμείο εγγυήσεων θα 

πρέπει να συσταθεί με σταδιακή καταβολή 

πληρωμών από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Το ταμείο εγγυήσεων θα πρέπει 

στη συνέχεια να λαμβάνει επίσης τα έσοδα 

και τις επιστροφές από έργα που 

τυγχάνουν στήριξης από το ΕΤΣΕ και τα 

ανακτώμενα ποσά από οφειλέτες που 

αθετούν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον το 

ταμείο εγγυήσεων έχει ήδη καταβάλει την 

εγγύηση προς την ΕΤΕπ. Κάθε αντίτιμο 
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που απορρέει από πράξεις του ΕΤΣΕ το 

οποίο υπερβαίνει το ποσό στόχο/τις 

ανάγκες του Ταμείου Εγγύησης 

μεταφέρεται στις αντίστοιχες γραμμές 

του προϋπολογισμού της ΕΕ που είχαν 

μειωθεί προκειμένου να συσταθεί το 

Ταμείο Εγγυήσεων ΕΤΣΕ. 

Αιτιολόγηση 

Οι επιστροφές πλεονασμάτων πάνω από το ποσό στόχου της εγγύησης της ΕΕ θα πρέπει να 

επανεγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, στις γραμμές που είχαν αρχικά 

συνεισφέρει στο Ταμείο Εγγυήσεων.  

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Για τη μερική χρηματοδότηση της 

συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, θα πρέπει να μειωθούν τα 

διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» – το πρόγραμμα πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία 2014-

2020, που προβλέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2, και της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», που 

προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. Τα 

προγράμματα αυτά εξυπηρετούν σκοπούς 

που δεν αναπαράγονται από το ΕΤΣΕ. 

Ωστόσο, η μείωση των κονδυλίων 

αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 

αναμένεται να εξασφαλίσει περισσότερες 

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς των 

αντίστοιχων εντολών τους από ό, τι είναι 

δυνατό μέσω των υφιστάμενων 

προγραμμάτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση 

της ΕΕ για να πολλαπλασιάσει το 

(29) Η συνεισφορά από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης στο Ταμείο 

Εγγυήσεων της ΕΕ θα εγκρίνεται 

σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο στο πλαίσιο των 

ετήσιων διαδικασιών του 

προϋπολογισμού έως το 2020. Για τον 

σκοπό αυτό, η αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί, όπου είναι σκόπιμο, κάθε 

διαθέσιμο μηχανισμό ευελιξίας και κάθε 

σχετική διάταξη δυνάμει του κανονισμού 

του ΠΔΠ 2014-2020, εξασφαλίζοντας τη 

μέγιστη γραμμικότητα και την ασφαλή 

λειτουργία και βιωσιμότητα της 

χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό που προβλέπεται στο 

ΠΔΠ για πολυετείς δεσμεύσεις που 

χαρακτηρίζουν ορισμένα τρέχοντα 

προγράμματα της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».  

Η χρηματοδότηση του Ταμείου 

Εγγυήσεων θα πρέπει να αναθεωρηθεί 

στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

επανεξέτασης του πολυετούς 
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χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους 

συγκεκριμένους τομείς έρευνας, 

ανάπτυξης και καινοτομίας, και 

υποδομών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών 

και ενέργειας σε σύγκριση με το αν οι 

πόροι είχαν δαπανηθεί μέσω επιδοτήσεων 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 

2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 

την Ευρώπη». Είναι, ως εκ τούτου, 

σκόπιμο να ανακατευθυνθεί μέρος της 

χρηματοδότησης, που προβλέπεται 

σήμερα για τα εν λόγω προγράμματα, 

προς όφελος του ΕΤΣΕ. 

δημοσιονομικού πλαισίου, η οποία 

πρόκειται να ξεκινήσει το αργότερο στα 

τέλη του 2016, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού 1311/2013 του 

Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 

για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 

2014-2020. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

ραγδαία αυξανόμενη ανάγκη για πολιτική 

δράση και χρηματοδοτικά προγράμματα 

σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να δοθούν 

κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη και 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 

Ευρώπη, θα πρέπει κατά την 

αναθεώρηση να αυξηθούν τα διαθέσιμα 

περιθώρια και οι πιστώσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 1α.  

__________________  

2Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του προγράμματος -

πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 

και την καινοτομία (2014-2020) και την 

κατάργηση της απόφασης αριθ. 

1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 104). 

 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

913/2010 και την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 

(ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 

20.12.2013, σ. 129). 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (32α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα συμμετοχής στη 

δημιουργία του ευρωπαϊκού καταλόγου 

επενδύσεων, μεταξύ άλλων με την παροχή 

πληροφοριών στην Επιτροπή και την 

ΕΤΕπ σχετικά με τα επενδυτικά έργα στο 

έδαφός τους. Πριν από τη δημοσίευση 

του καταλόγου, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 

θα πρέπει να διεξαγάγουν κατάλληλες 

διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τους 

ειδικούς και τους ενδιαφερομένους, 

σχετικά με τις αρχές και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τα έργα που 

θα περιληφθούν στον κατάλογο, όπως 

επίσης σχετικά με το υπόδειγμα για τη 

δημοσίευση πληροφοριών για επιμέρους 

έργα. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 

προς τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα 

πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο 

του ΕΤΣΕ. 

(34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας 

προς τους ευρωπαίους πολίτες, από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 

η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ετήσια έκθεση με αξιολόγηση της χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ και της 

εκπλήρωσης των γενικών στόχων και 

κριτηρίων που καθορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένων της 

κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων, της 

προσθετικότητας και της οικονομικής 

και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας. Αν 

κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από πρόταση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο για την τροποποίηση του 

παρόντος κανονισμού. Η ΕΤΕπ, σε 

συνεργασία με το ΕΤΕ, θα πρέπει να 

υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σχετικά 
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με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

πράξεις της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ, η οποία 

να περιλαμβάνει τα έργα που 

χρηματοδοτήθηκαν, τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν, και την πορεία της 

εκτέλεσης των χρηματοδοτούμενων 

έργων, όπως επίσης τις ζημίες που 

σημειώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Για 

τα έργα που καταπίπτουν, η έκθεση 

πρέπει να περιλαμβάνει διεξοδική 

ανάλυση της κατάστασης, 

υπογραμμίζοντας τις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στο Ταμείο Εγγυήσεων.  

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 

κανονισμού, ήτοι η στήριξη επενδύσεων 

στην Ένωση και η εξασφάλιση 

μεγαλύτερης πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση για εταιρείες που 

απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, δεν 

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

κράτη μέλη λόγω των αποκλίσεων στις 

δημοσιονομικές τους δυνατότητες, αλλά 

μπορούν, λόγω της κλίμακας και των 

αποτελεσμάτων, να επιτευχθούν καλύτερα 

σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 

θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 

λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων, 

(36) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 

κανονισμού, ήτοι η στήριξη επενδύσεων 

στην Ένωση και η εξασφάλιση 

μεγαλύτερης πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση για εταιρείες που 

απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, δεν 

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς μόνο 

από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω 

της κλίμακας και των αποτελεσμάτων, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 

επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 

λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων, 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36α) Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει 

να συνάψουν συμφωνία με την οποία να 

διευκρινίζουν τους όρους που 

προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ 

από αυτές. Η εν λόγω συμφωνία δεν θα 

πρέπει να παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες 

του νομοθέτη της Ένωσης, της αρμόδιας 

για τον προϋπολογισμό αρχής, και της 

ΕΤΕπ, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, και 

θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε 

στοιχεία κυρίως τεχνικής και διοικητικής 

φύσης τα οποία, αν και μη ουσιώδη, είναι 

αναγκαία για την αποτελεσματική 

υλοποίηση του ΕΤΣΕ. Η συμφωνία αυτή, 

από κοινού με τις επενδυτικές 

κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να 

εγκριθεί από την Επιτροπή μέσω κατ᾽ 

εξουσιοδότηση πράξης. 

Αιτιολόγηση 

Οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχουν αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, αφήνοντας τα 

ουσιαστικά στοιχεία της πρωτοβουλίας στον νομοθέτη. Η συμφωνία θα πρέπει να εφαρμόζει τις 

συμφωνίες αυτές. Οι συμφωνίες ΕΤΣΕ θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις ώστε να επιτρέπουν επαρκή έλεγχο του νομοθετικού φορέα. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ). 

1. Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη 

σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τη 

θέσπιση εγγύησης της ΕΕ και τη σύσταση 

ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ. 
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 2. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών 

κανονισμός προβλέπει τη 

διαπραγμάτευση, από την Επιτροπή, 

σχεδίου συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη 

διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ»). Η 

συμφωνία αυτή περιλαμβάνει 

αποκλειστικά τεχνικά και διοικητικά 

στοιχεία, και πρέπει να συμμορφώνεται 

πλήρως με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό.  

 3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

προσχωρήσει στη συμφωνία ΕΤΣΕ εξ 

ονόματος της Ένωσης, και να αποδεχτεί 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 

το άρθρο 17, με την προϋπόθεση ότι η 

συμφωνία ΕΤΣΕ ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού· 

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 

επενδύσεων στην Ένωση και η 

εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση για εταιρείες που 

απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, μέσω της παροχής 

ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην 

ΕΤΕπ («συμφωνία ΕΤΣΕ»). 

4. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη των 

επενδύσεων στην Ένωση που να ευνοούν 

την ανταγωνιστική και βιώσιμη 

ανάπτυξη, με σκοπό την κάλυψη του 

χάσματος επενδύσεων μεταξύ των 

κρατών μελών. Μέσω της παροχής 

ικανότητας ανάληψης κινδύνου στην 

ΕΤΕπ, το ΕΤΣΕ: 

 - υποστηρίζει μακροπρόθεσμες, 

παραγωγικές και στρατηγικές επενδύσεις. 

 - εξασφαλίζει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που 

απασχολούν έως και 3.000 εργαζομένους, 

με ειδικότερη έμφαση στις νεοφυείς 

επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, και τις μικρές επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης.  

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών. Με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης των 

υφιστάμενων συνεισφερόντων, η 

συμφωνία ΕΤΣΕ είναι επίσης ανοικτή στην 

προσχώρηση τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

5. Η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι ανοικτή στην 

προσχώρηση κρατών μελών, υπό τους 

όρους που καθορίζονται στη συμφωνία 

ΕΤΣΕ. Με την επιφύλαξη της 

συγκατάθεσης των υφιστάμενων 

συνεισφερόντων, η συμφωνία ΕΤΣΕ είναι 

επίσης ανοικτή στην προσχώρηση τρίτων 

μερών, περιλαμβανομένων των εθνικών 
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φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 

τομέα. 

αναπτυξιακών τραπεζών ή δημοσίων 

φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από 

κράτη μέλη, και οντοτήτων του ιδιωτικού 

τομέα. 

 6. Εγγυήσεις στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού αναλαμβάνονται μόνο από 

την Επιτροπή επενδύσεων για πράξεις και 

έργα που συμφωνούνται συμβατικά και 

υπογράφονται μέσα σε τρεις μήνες από 

την ανάληψη της δέσμευσης. Αν οι 

πράξεις και τα έργα δεν έχουν υπογραφεί 

μέσα σε τρία έτη από την ανάληψη της 

δέσμευσης, η δέσμευση εκπνέει. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 1α 

 Ορισμοί 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

 (α) «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες» ή 

«εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα»: νομικές 

οντότητες που ασκούν 

χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε 

επαγγελματική βάση, στις οποίες 

ανατίθεται εντολή από κράτος μέλος, σε 

κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 

για την ανάληψη δραστηριοτήτων 

δημόσιας ανάπτυξης ή προβολής με 

σκοπό την αντιμετώπιση αστοχιών της 

αγοράς ή καταστάσεων μη 

ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων· 

 (β) «επενδυτικές πλατφόρμες»: φορείς 

ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό 

διαχείριση, συμβατικές ρυθμίσεις 

συγχρηματοδότησης ή επιμερισμού του 

κινδύνου ή ρυθμίσεις που θεσπίζονται με 

άλλο τρόπο, μέσω των οποίων 

διοχετεύεται η χρηματοδοτική συμβολή 

οντοτήτων για τη χρηματοδότηση σειράς 
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επενδυτικών έργων στην Ένωση· 

 (γ) «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή 

«ΜΜΕ»: οι πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη 

σύσταση 2003/361/ΕΚ· 

 (δ) «επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης»: νομικές οντότητες 

που απασχολούν έως και 499 

εργαζόμενους, όπως ορίζονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 

C(2014) 34/2· 1α 

 (ζ) «προσθετικότητα»: η υποστήριξη εκ 

μέρους του ΕΤΣΕ πράξεων για την 

αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς, 

επενδυτικών κενών ή καταστάσεων μη 

ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, 

που δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 

χωρίς τη στήριξη του ΕΤΣΕ κατά την 

περίοδο αυτή ή στην ίδια έκταση ή υπό 

εύλογους όρους, μέσω των συνήθων 

μηχανισμών της ΕΤΕπ, μέσω του ΕΤΕ, 

μέσω των μηχανισμών της ΕΕ, ή με μέσα 

που προσφέρουν οι περιφερειακές 

αναπτυξιακές τράπεζες, οι εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες, και οι εμπορικές 

τράπεζες. Συνεπώς, η εγγύηση της ΕΕ 

μπορεί να συνδυαστεί με υπάρχοντα 

χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ όπως επίσης 

να τα συμπληρώσει, να τα ενισχύσει, ή να 

τα επιταχύνει· 

 (η) «συμφωνία ΕΤΣΕ»: η νομική πράξη 

με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 

διευκρινίζουν τους όρους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 

για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ· 

 (θ) «συμφωνία ΕΚΕΣ»: η νομική πράξη 

με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 

διευκρινίζουν τους όρους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 

για την υλοποίηση του ΕΚΕΣ· 

 _____________ 

 1a Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση 

των επενδύσεων κεφαλαίων κινδύνου 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) διατάξεις που διέπουν τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ ως διακριτού, σαφώς 

αναγνωρίσιμου και διαφανούς 

μηχανισμού εγγυοδοσίας και χωριστού 

λογαριασμού που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ· 

(α) ρυθμίσεις για τη θέσπιση του ΕΤΣΕ 

καθώς επίσης το ποσό και τους όρους της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 

παρέχεται από την ΕΤΕπ, και τους όρους 

της χρηματοδότησης και τις εγγυήσεις 

που πρέπει να παρέχονται από την ΕΤΕπ 

μέσω του ΕΤΣΕ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων («ΕΤΕ»), η οποία πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 5.000.000.000 ευρώ. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τους όρους της χρηματοδότησης που 

παρέχεται από την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ 

στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

(ΕΤΕ)· 

(γ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την εγγύηση 

της ΕΕ, η οποία πρέπει να είναι μια άνευ 

όρων, αμετάκλητη και πρώτης ζήτησης 

εγγύηση υπέρ της ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένων: 

 (i) λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 

παροχή της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα 

με το άρθρο 7, μεταξύ άλλων για τις 

σχετικές διαδικασίες κάλυψης και την 

καθορισμένη κάλυψη των 

χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα είδη μέσων· 

 (ii) απαιτήσεων για υποχρέωση 

κατανομής της αμοιβής για την ανάληψη 

κινδύνων μεταξύ των συνεισφερόντων 

κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο 

καθενός στην ανάληψη κινδύνου· 

 (iii) απαιτήσεις που προβλέπουν ότι η 

αποζημίωση στην Ένωση και οι 
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πληρωμές επί της εγγύησης της ΕΕ θα 

καταβάλλονται εγκαίρως και θα 

πραγματοποιούνται άπαξ ετησίως μετά 

τον συμψηφισμό αντιτίμου και ζημιών 

από τις πράξεις· 

 (iv) απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με το 

άρθρο 5, μεταξύ άλλων για τους όρους 

πληρωμής, όπως συγκεκριμένες 

προθεσμίες, τους τόκους επί των 

οφειλόμενων ποσών και τις αναγκαίες 

ρυθμίσεις ρευστότητας· 

 (v) διατάξεων και διαδικασιών που 

συνδέονται με την είσπραξη απαιτήσεων, 

η οποία θα ανατεθεί στην ΕΤΕπ, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4· 

Αιτιολόγηση 

Οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχουν αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, αφήνοντας τα 

ουσιαστικά στοιχεία της πρωτοβουλίας στον νομοθέτη. Συνεπώς, οι σχετικές διατάξεις θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό και όχι στη συμφωνία του ΕΤΣΕ. Προστέθηκαν 

κατάλληλες λεπτομερείς διατάξεις. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του 

ΕΤΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3, με την 

επιφύλαξη του καταστατικού της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· 

(δ) τις λεπτομέρειες για την έγκριση, από 

την Επιτροπή Επενδύσεων, της χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ στα επιμέρους έργα 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 

ειδικότερα το άρθρο 2α· 

Αιτιολόγηση 

Οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχουν αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, αφήνοντας τα 

ουσιαστικά στοιχεία της πρωτοβουλίας στον νομοθέτη. Συνεπώς, οι σχετικές διατάξεις θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό και όχι στη συμφωνία του ΕΤΣΕ. Προστέθηκαν 

κατάλληλες λεπτομερείς διατάξεις. 
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Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 

την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, 

σύμφωνα με το άρθρο 7, καθώς και το 

ανώτατο όριο κάλυψης χαρτοφυλακίων 

που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα είδη 

μέσων, τις καταπτώσεις της εγγύησης 

της ΕΕ, οι οποίες – με την εξαίρεση 

πιθανών απωλειών σε ίδια κεφάλαια - 

λαμβάνουν χώρα μόνο άπαξ ετησίως 

αφού έχουν συμψηφιστεί τα κέρδη και οι 

ζημίες, και το αντίτιμό της, καθώς και 

την υποχρέωση να κατανέμεται το 

αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνων 

μεταξύ των συνεισφερόντων κατ’ 

αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο 

κινδύνου εκάστου· 

(ε) τις διαδικασίες υποβολής επενδυτικών 

προτάσεων και έγκρισης προτάσεων για 

τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων: 

 (i) της διαδικασίας διαβίβασης έργων 

στην Επιτροπή Επενδύσεων· 

 (ii) της απαίτησης, η διαδικασία για την 

υποβολή και την έγκριση προτάσεων για 

τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ να 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 

κανόνων λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ 

που καθορίζονται από το Καταστατικό 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· 

 (iii) κανόνες που καταγράφουν περαιτέρω 

λεπτομερώς τις μεταβατικές διατάξεις 

βάσει του άρθρου 20 και ιδίως τον τρόπο 

που θα συμπεριληφθούν στην κάλυψη της 

εγγύησης της ΕΕ οι πράξεις που 

υπογράφηκαν από την ΕΤΕπ στη 

διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται 

στο άρθρο 20· 

Αιτιολόγηση 

Οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχουν αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, αφήνοντας τα 

ουσιαστικά στοιχεία της πρωτοβουλίας στον νομοθέτη. Συνεπώς, οι σχετικές διατάξεις θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό και όχι στη συμφωνία του ΕΤΣΕ. Προστέθηκαν 

κατάλληλες λεπτομερείς διατάξεις. 
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Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) διατάξεις και διαδικασίες που 

συνδέονται με την ανάκτηση των 

απαιτήσεων· 

(στ) τις διαδικασίες υποβολής 

επενδυτικών προτάσεων και έγκρισης 

προτάσεων για τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων: 

 (i) της διαδικασίας διαβίβασης έργων 

στην Επιτροπή Επενδύσεων· 

 (ii) της απαίτησης, η διαδικασία για την 

υποβολή και την έγκριση προτάσεων για 

τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ να 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 

κανόνων λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ 

που καθορίζονται από το Καταστατικό 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· 

 (iii) κανόνων που καταγράφουν 

λεπτομερέστερα τις μεταβατικές 

διατάξεις βάσει του άρθρου 20 και ιδίως 

τον τρόπο που θα συμπεριληφθούν στην 

κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ οι πράξεις 

που υπογράφηκαν από την ΕΤΕπ στη 

διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται 

στο άρθρο 20· 

Αιτιολόγηση 

Οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχουν αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, αφήνοντας τα 

ουσιαστικά στοιχεία της πρωτοβουλίας στον νομοθέτη. Συνεπώς, οι σχετικές διατάξεις θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό και όχι στη συμφωνία του ΕΤΣΕ. Προστέθηκαν 

κατάλληλες λεπτομερείς διατάξεις. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) απαιτήσεις που διέπουν τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ, μεταξύ άλλων εντός 

συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων και με 

τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων·  

(ζ) απαιτήσεις που διέπουν τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ, όπως η συμμόρφωση με 

τους στόχους και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 

5,2 και 5.2α, καθώς και συγκεκριμένα 

χρονικά πλαίσια και βασικούς δείκτες 

επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων της 

άμεσης δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης και της συμμετοχής των 

ΜΜΕ· 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ι) τους όρους κάλυψης της εγγύησης της 

ΕΕ. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι λεπτομερείς διατάξεις για τη συγκεκριμένη πτυχή έχουν προστεθεί πιο πάνω. 

 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ια) οποιουδήποτε άλλους όρους 

διοικητικής ή οργανωτικής φύσης οι 

οποίοι είναι απαραίτητοι για τη 

διαχείριση του ΕΤΣΕ. 

 



 

AD\1059309EL.doc 47/75 PE549.399v03-00 

 EL 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι υπάρχει 

σαφής διάκριση μεταξύ πράξεων που 

εκτελούνται με τη στήριξη του ΕΤΣΕ και 

άλλων πράξεων της ΕΤΕπ. 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι υπάρχει 

σαφής διάκριση μεταξύ πράξεων που 

εκτελούνται με τη στήριξη του ΕΤΣΕ και 

άλλων πράξεων της ΕΤΕπ. Ισχύουν, 

ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές και 

τα κριτήρια για τις επενδύσεις, που 

ενέκρινε η ΕΤΕπ στις 23 Ιουλίου 2013. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 

της ΕΤΕπ. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να 

αξιοποιήσει τις υφιστάμενες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 

της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει 

συμβουλευτική στήριξη για τον 

εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη 

επενδυτικών έργων και ενεργεί ως ενιαίος 

τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της 

Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει στήριξη για 

τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 

συγκρότηση του έργου, τη χρήση 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη 

χρήση συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά 

περίπτωση, σε συναφή ζητήματα 

νομοθεσίας της ΕΕ. 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) εντός 

της ΕΤΕπ, ο οποίος παρέχει 

συμβουλευτική στήριξη για επενδυτικά 

έργα, σύμφωνα με τους στόχους και τα 

κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

 Ο ΕΚΕΣ αξιοποιεί τις υφιστάμενες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και 

της Επιτροπής, κατά το δυνατόν με 
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τρόπο αποκεντρωμένο, και: 

 (α) ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος και παρέχει 

στήριξη για τον προσδιορισμό, την 

προετοιμασία και την ανάπτυξη 

επενδυτικών έργων· παρέχει επίσης 

στήριξη για τη χρήση τεχνικής βοήθειας 

για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη 

χρήση συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά 

περίπτωση, σε συναφή ζητήματα 

νομοθεσίας της ΕΕ, με συνεκτίμηση των 

διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, 

ιδίως δε εκείνων που έχουν λιγότερο 

ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές. 

 (β) παρέχει ειδική στήριξη σε επενδυτικές 

πλατφόρμες που εστιάζουν σε κλάδους 

υψηλής οικονομικής και κοινωνικής 

προστιθέμενης αξίας, ή συγκεντρώνουν 

σε συσπειρώσεις μικρότερα έργα, τα 

οποία αποτελούν κυρίως πρωτοβουλίες 

περιφερειών, πόλεων και ΜΜΕ, σε 

μεγαλύτερα έργα που μπορούν να γίνουν 

αποδεκτά από τράπεζες· δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην ενημέρωση και την 

υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματιών· 

 (γ) καθιερώνει ειδικό μέσο παροχής 

τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία 

επενδυτικών πλατφορμών για έργα 

συγκεντρωτικής ενεργειακής απόδοσης 

σε αποκεντρωμένο επίπεδο· 

 (δ) παρέχει τεχνική και χρηματοδοτική 

στήριξη για τη χρήση του ΕΤΣΕ σε 

αποκεντρωμένα όργανα που εφαρμόζουν 

παρόμοια συστήματα τεχνικής βοήθειας 

σε τοπικό επίπεδο· μοχλεύει την τοπική 

γνώση για τη διευκόλυνση της στήριξης 

του ΕΚΕΣ σε ολόκληρη την Ένωση· 

 (ε) ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για 

τις αρχές και τους διαχειριστές των 

έργων ή τους παραπέμπει στα όργανα που 

αναφέρονται στο σημείο 4·  

 (στ) προβλέπει τη διαρθρωτική 

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
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πρακτικών μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν 

στο ΕΤΣΕ, και ειδικότερα στην ανάπτυξη 

έργων. 

 (ζ) παρέχει αποκεντρωμένες πλατφόρμες 

τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της 

ανάπτυξης έργων ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων νεοφυών 

επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών, και τη 

συνεργασία τους με πανεπιστήμια και 

ερευνητικούς οργανισμούς. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 

αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο ΕΚΕΣ 

αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Ο 

ΕΚΕΣ αξιοποιεί ιδίως τις βέλτιστες 

πρακτικές από υπάρχοντα προγράμματα 

τεχνικής βοήθειας.  

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εθνικές συνεισφορές στο ΕΤΣΕ 

ακολουθούν τους ίδιους κανόνες όπως οι 

άλλες δαπάνες και επενδύσεις, πρέπει δε 

να αποτελούν προτεραιότητα για τη 

δημοσιονομική πολιτική και να μην 

υπονομεύουν τους κανόνες του συμφώνου 

σταθερότητας. 
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Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 

συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον 

στρατηγικό προσανατολισμό, τη 

στρατηγική κατανομή των στοιχείων του 

ενεργητικού και επιχειρησιακές πολιτικές 

και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 

επενδυτικής πολιτικής των έργων τα οποία 

μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ 

κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 

στόχους δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο 

εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο. 

1. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό 

συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο 

καθορίζει τον στρατηγικό 

προσανατολισμό, τη στρατηγική κατανομή 

των στοιχείων του ενεργητικού και 

επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής 

πολιτικής των έργων τα οποία μπορεί να 

στηρίξει το ΕΤΣΕ και το προφίλ κινδύνου 

του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό και θεσπίζει επενδυτικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τον σκοπό 

αυτό, συμπληρωματικές αλλά όχι 

συγκρουόμενες με εκείνες του άρθρου 5 

παράγραφος 2, για τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ που θα υλοποιηθεί από 

την επιτροπή επενδύσεων. Ανατίθεται 

στην Επιτροπή αρμοδιότητα για την 

έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της Συνθήκης, 

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 

για τις επενδύσεις. 

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 

στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 

αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 

του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 

βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 

εισφορών με την μορφή μετρητών ή 

εγγυήσεων. 

2. Στο βαθμό που οι μόνοι συνεισφέροντες 

στο ΕΤΣΕ είναι η Ένωση και η ΕΤΕπ, ο 

αριθμός των μελών και των ψήφων εντός 

του διοικητικού συμβουλίου κατανέμεται 

βάσει του αντίστοιχου μεγέθους των 

εισφορών με την μορφή μετρητών ή 

εγγυήσεων. 

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 

αποφάσεις με συναίνεση. 

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 

αποφάσεις με συναίνεση. 

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 

συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 

παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 

των ψήφων εντός του διοικητικού 

συμβουλίου βασίζονται στο αντίστοιχο 

μέγεθος των εισφορών των 

συνεισφερόντων με τη μορφή μετρητών ή 

εγγυήσεων. Ο αριθμός των μελών και των 

3. Όταν προσχωρούν άλλα μέρη στη 

συμφωνία ΕΤΣΕ βάσει του άρθρου 1 

παράγραφος 2, ο αριθμός των μελών και 

των ψήφων εντός του διοικητικού 

συμβουλίου βασίζονται στο αντίστοιχο 

μέγεθος των εισφορών των 

συνεισφερόντων με τη μορφή μετρητών ή 

εγγυήσεων. Ο αριθμός των μελών και των 
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ψήφων της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου. 

ψήφων της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου. 

Το διοικητικό συμβούλιο καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις να 

λαμβάνονται συναινετικά. Εάν το 

διοικητικό συμβούλιο δεν είναι σε θέση να 

αποφασίσει συναινετικά εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρο, 

το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 

απόφαση με απλή πλειοψηφία. 

Το διοικητικό συμβούλιο καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις να 

λαμβάνονται συναινετικά. Εάν το 

διοικητικό συμβούλιο δεν είναι σε θέση να 

αποφασίσει συναινετικά εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρο, 

το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 

απόφαση με απλή πλειοψηφία. 

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 

καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ. 

Δεν εγκρίνεται καμία απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου εφόσον την 

καταψηφίσει η Επιτροπή ή η ΕΤΕπ. 

4. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διαθέτει έναν διευθύνοντα 

σύμβουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 

την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και 

την προπαρασκευή και προεδρία των 

συνεδριάσεων της επιτροπής επενδύσεων 

που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Ο 

διευθύνων σύμβουλος επικουρείται από 

έναν αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. 

4. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διαθέτει έναν διευθύνοντα 

σύμβουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 

την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και 

την προπαρασκευή και προεδρία των 

συνεδριάσεων της επιτροπής επενδύσεων 

που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Ο 

διευθύνων σύμβουλος επικουρείται από 

έναν αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. 

Ο διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει ανά 

τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο 

σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ. 

Ο διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει ανά 

τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο 

σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ. 

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 

αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 

διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 

μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 

της ΕΤΕπ για ανανεώσιμη καθορισμένη 

θητεία τριών ετών. 

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο 

αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 

διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 

μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 

της ΕΤΕπ για ανανεώσιμη καθορισμένη 

θητεία τριών ετών. 

5. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων που 

είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών 

πράξεων σύμφωνα με τις επενδυτικές 

πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση 

της παροχής στήριξης μέσω της 

εγγύησης της ΕΕ για πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 5, ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική τους τοποθεσία. 

5. Η συμφωνία του ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το 

ΕΤΣΕ διαθέτει επιτροπή επενδύσεων που 

είναι υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών 

πράξεων που ευθυγραμμίζονται πλήρως 

με τους στόχους και τα κριτήρια που 

καθιερώνει το άρθρο 5 του παρόντος 

κανονισμού, ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική τους θέση. 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 

έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από 

τουλάχιστον έξι ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες και τον διευθύνοντα 

σύμβουλο. Κατά τον διορισμό των 
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επίπεδο σχετικής πρακτικής εμπειρίας 

στην χρηματοδότηση και διορίζονται από 

το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 

θητεία καθορισμένης διάρκειας τριών 

ετών. 

εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή 

Επενδύσεων, το διοικητικό συμβούλιο 

εξασφαλίζει ότι υπάρχει διαφοροποίηση 

στη σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

και ότι οι εμπειρογνώμονες αυτοί 

διαθέτουν υψηλό επίπεδο πείρας στην 

αγορά όσον αφορά τη διάρθρωση και τη 

χρηματοδότηση έργων στους τομείς 

επενδυτικών σχεδίων που παρατίθενται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 Η Επιτροπή Επενδύσεων διορίζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο για ανανεώσιμη 

θητεία καθορισμένης διάρκειας έως τριών 

ετών. Οι εμπειρογνώμονες διορίζονται με 

ανοικτή και διαφανή διαδικασία 

επιλογής. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ένωση παρέχει εγγύηση στην ΕΤΕπ για 

χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που 

διενεργούνται εντός της Ένωσης και 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 

(«εγγύηση της ΕΕ»). Η εγγύηση της ΕΕ 

χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως 

στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6. 

Η Ένωση παρέχει ανέκκλητη και σε 

πρώτη ζήτηση εγγύηση για 

χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που 

διενεργούνται εντός της Ένωσης και 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 

(«εγγύηση της ΕΕ»). Η εγγύηση της ΕΕ 

χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως 

στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6. 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 

επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την 

επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο 
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άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 

χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη 

διενέργεια χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα 

με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι σχετικές 

πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές της 

Ένωσης και στηρίζουν οιονδήποτε από 

τους παρακάτω γενικούς στόχους: 

άρθρο 3 παράγραφος 5 ή για τη 

χρηματοδότηση του ΕΤΕ σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 με σκοπό τη 

διενέργεια χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ που 

εγκρίνονται από την εν λόγω επιτροπή 

επενδύσεων. Οι σχετικές πράξεις είναι 

συνεπείς με τις πολιτικές της Ένωσης και 

στηρίζουν ενδεικτικά έναν ή 

περισσότερους από τους παρακάτω 

γενικούς στόχους: 

(α) ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων 

στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε 

βιομηχανικά κέντρα· ενέργεια, ιδίως 

ενεργειακές διασυνδέσεις· και ψηφιακές 

υποδομές· 

(α) ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, 

ιδιαίτερα σε βιομηχανικά κέντρα· 

(β) επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και 

ανάπτυξη, την τεχνολογία της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών και 

την καινοτομία· 

(β) Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της 

ενεργειακής υποδομής σύμφωνα με τις 

ενεργειακές προτεραιότητες της Ένωσης 

και τα πλαίσια του 2020, του 2030 και του 

2050 για την ενέργεια και το κλίμα, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τις διασυνδέσεις, 

τα έξυπνα δίκτυα στο επίπεδο της 

διανομής, την αποθήκευση ενέργειας και 

τον συγχρονισμό των αγορών· 

(γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 

και αποδοτικότητας των πόρων· 

(γ) επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, της αποδοτικότητας των 

πόρων, και της ενεργειακής απόδοσης με 

ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της 

ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης στην 

πλευρά της ζήτησης και ανακαινίσεων 

κτιρίων· 

(δ) έργα υποδομών στους τομείς του 

περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 

της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον 

κοινωνικό τομέα· 

(δ) ανάπτυξη των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών, των 

ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών 

υποδομών και των ευρυζωνικών δικτύων 

σε ολόκληρη την Ένωση· 

(ε) χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης 

για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για 

κεφάλαια κίνησης. 

(ε) επενδύσεις στην καινοτομία, την 

έρευνα και την ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 

υποδομών, πιλοτικά έργα και έργα 

επίδειξης, συνεργασίες μεταξύ του 

ακαδημαϊκού χώρου και της 

βιομηχανίας, και μεταφορά γνώσης και 

τεχνολογίας· 
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 (στ) επενδύσεις στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων· 

 (ζ) επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις στον 

τομέα της υγείας, όπως η ηλ-υγεία, και 

νέων αποτελεσματικών φαρμάκων, και 

στον κοινωνικό τομέα· 

 (η) επενδύσεις στους κλάδους του 

πολιτισμού και της δημιουργίας· 

 (θ) επενδύσεις σε έργα και υποδομή στον 

τομέα της προστασίας και της 

διαχείρισης του περιβάλλοντος· ενίσχυση 

των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης· 

 (ι) χρηματοδοτική στήριξη, μεταξύ άλλων 

με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, 

για ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις, 

τεχνοβλαστούς και μικρές εταιρείες 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω του ΕΤΕ, 

και για επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η τεχνολογική υπεροχή σε 

καινοτόμους και βιώσιμους κλάδους· 

 (ια) χρηματοδότηση έργων που είναι 

σύμφωνα με τους στόχους του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» και του χρηματοδοτικού 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

 Το ΕΤΣΕ υποστηρίζει μόνο έργα και 

πράξεις που: 

 (α) είναι συνεπή με τις πολιτικές της 

Ένωσης και δημιουργούν έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη· συμμορφώνονται προς τους 

στόχους του άρθρου 9 και είναι σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 και του 

Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013· 

 (β) είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα· 

 (γ) εξασφαλίζουν προσθετικότητα· 

 (δ) μεγιστοποιούν την κινητοποίηση 

κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα· 

 (ε) έχουν καθαρό όφελος για την 
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κοινωνία, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία 

βιώσιμων θέσεων εργασίας, 

λαμβανομένων υπόψη του κόστους και 

του οφέλους του έργου για όλη την 

προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του· 

Επιπλέον, η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται 

για τη στήριξη ειδικών επενδυτικών 

πλατφορμών και εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών, μέσω της ΕΤΕπ, για 

επενδυτικές πράξεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό 

συμβούλιο καθορίζει πολιτικές όσον 

αφορά τις επιλέξιμες επενδυτικές 

πλατφόρμες. 

Επιπλέον, η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται, 

μέσω της ΕΤΕπ, για χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις που 

πραγματοποιούνται από ειδικές 

επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες ή οργανισμούς, οι 

οποίες έχουν εγκριθεί προηγουμένως από 

την επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 5. Οι σχετικές 

πράξεις είναι συνεπείς με τις πολιτικές 

της Ένωσης και συμμορφώνονται με τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας που 

καθορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 

2. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει 

πολιτικές όσον αφορά τις επιλέξιμες 

επενδυτικές πλατφόρμες. 

 

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Το ΕΤΣΕ παρέχει προνομιακή 

πρόσβαση σε εγγυήσεις για έργα και 

φορείς μικρής κλίμακας, σύμφωνα με μια 

στρατηγική ελαχιστοποίησης κινδύνου. 

Τέτοιες εγγυήσεις χορηγούνται μεταξύ 

άλλων για τη δημιουργία: 

 (α) ειδικού ταμείου ενεργειακής 

απόδοσης, το οποίο καλύπτει εγγυήσεις 

ύψους τουλάχιστον 5.000.000.000 ευρώ, 

ιδίως για τη στήριξη έργων που 

προωθούνται από δήμους και φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης·  

 (β) ειδικού ταμείου ΜΜΕ, το οποίο θα 

καλύπτει ποσό τουλάχιστον 5.000.000.000 
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ευρώ και θα εκτελείται μέσω του ΕΤΕ, 

όπως ορίζει το άρθρο 7· 

 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Οι επενδύσεις συμμορφώνονται με τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια 

για τις επενδύσεις που ενέκρινε η ΕΤΕπ 

στις 23 Ιουλίου 2013. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων για να 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 

ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. 

4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

κάθε είδους χρηματοδότησης της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων για να 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση 

επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η 

ΕΤΕπ με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε είδους χρηματοδότηση της 

Ένωσης για τη συγχρηματοδότηση πράξεων και έργων στα οποία έχει χορηγηθεί εγγύηση της 

ΕΕ, και όχι μόνο η χρηματοδότηση που διατίθεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία. 

 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι επενδύσεις 

με τη στήριξη του ΕΤΣΕ λαμβάνουν 

υπόψη τον αντίκτυπό τους ανά τομέα σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, αυξάνοντας τη ζήτηση χωρίς να 

επηρεάζεται η προσφορά, και ενισχύουν 

τις συνέργειες και τον αποτελεσματικό 

συντονισμό μεταξύ του ΕΤΣΕ και των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι θα συμβάλλουν στην 

επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής της Ένωσης και θα 

μειώνουν την ανεργία. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, 

αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε 

άλλης μορφής μέσο χρηματοδότησης ή 

μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές 

μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου. 

Τα μέσα αυτά χορηγούνται, αποκτώνται ή 

εκδίδονται για πράξεις που διενεργούνται 

στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνοριακών πράξεων μεταξύ κράτους 

μέλους και τρίτης χώρας, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό και, εφόσον η 

χρηματοδότηση της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί 

βάσει υπογεγραμμένης συμφωνίας που 

ούτε έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί· 

(α) δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, 

αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε 

άλλης μορφής μέσο χρηματοδότησης ή 

μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές 

μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, 

μεταξύ άλλων μέσω εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή οργανισμών ή 

επενδυτικών πλατφορμών. Τα μέσα αυτά 

χορηγούνται, αποκτώνται ή εκδίδονται για 

πράξεις που διενεργούνται στην Ένωση, 

συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών 

πράξεων μεταξύ κράτους μέλους και 

τρίτης χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό και, εφόσον η χρηματοδότηση 

της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί βάσει 

υπογεγραμμένης συμφωνίας που ούτε έχει 

λήξει ούτε έχει ακυρωθεί· 
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Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο 

ΕΤΕ που του δίνει τη δυνατότητα να 

αναλαμβάνει δάνεια, εγγυήσεις, 

αντεγγυήσεις, οποιασδήποτε άλλης μορφής 

μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα 

κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού 

ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου. Τα μέσα 

αυτά χορηγούνται, αποκτώνται ή 

εκδίδονται για πράξεις που διενεργούνται 

στην Ένωση, σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό και εφόσον η χρηματοδότηση 

της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί βάσει 

υπογεγραμμένης συμφωνίας που ούτε έχει 

λήξει ούτε έχει ακυρωθεί· 

(β) χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο 

ΕΤΕ που του δίνει τη δυνατότητα να 

αναλαμβάνει δάνεια, εγγυήσεις, 

αντεγγυήσεις, οποιασδήποτε άλλης μορφής 

μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα 

κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού 

ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ 

άλλων μέσω εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών ή οργανισμών ή επενδυτικών 

πλατφορμών. Τα μέσα αυτά χορηγούνται, 

αποκτώνται ή εκδίδονται για πράξεις που 

διενεργούνται στην Ένωση, σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό και εφόσον η 

χρηματοδότηση της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί 

βάσει υπογεγραμμένης συμφωνίας που 

ούτε έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί· 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 

ανέρχεται σε ποσό ίσο προς 

16 000 000 000 ευρώ, εκ των οποίων 

μέγιστο ποσό 2 500 000 000 ευρώ μπορεί 

να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της 

ΕΤΕπ στο ΕΤΕ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη του 

άρθρου 8 παράγραφος 9, οι σωρευτικές 

πληρωμές από την Ένωση δυνάμει της 

εγγύησης προς την ΕΤΕπ δεν υπερβαίνουν 

το ποσό της εγγύησης. 

1. Η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ 

ανέρχεται σε ποσό ίσο προς 

16.000.000.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 

τουλάχιστον 5.000.000.000 ευρώ 

διατίθεται για τη χρηματοδότηση της 

ΕΤΕπ στο ΕΤΕ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, για τους σκοπούς που 

ορίζονται στο άρθρο 1. Με την επιφύλαξη 

του άρθρου 8 παράγραφος 9, οι 

σωρευτικές πληρωμές από την Ένωση 

δυνάμει της εγγύησης προς την ΕΤΕπ δεν 

υπερβαίνουν το ποσό της εγγύησης. Ποσό 

τουλάχιστον 5.000.000.000 ευρώ 

διατίθεται για χρηματοδότηση από την 

ΕΤΕπ στο ειδικό ταμείο ενεργειακής 

απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 
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παράγραφος 2. 

 1α. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για την 

υποστήριξη των διαχειριστών 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 

(ΔΟΕΕ) που διαχειρίζονται οργανισμούς 

εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) 

αδειοδοτημένους σύμφωνα με την οδηγία 

2011/61/ΕΕ, διαχειριστές οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων αδειοδοτημένους 

σύμφωνα με τον κανονισμό 2013/345/ΕΕ, 

και διαχειριστές οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 

2013/346/ΕΚ, με βάση συμφωνία με την 

ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 και με την προϋπόθεση ότι 

οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με 

τους στόχους και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 

5 παρ. 2. 

2. Η κάλυψη της εγγύησης σε ένα 

συγκεκριμένο είδος χαρτοφυλακίου μέσων, 

που αναφέρεται στο άρθρο 6, καθορίζεται 

από τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου 

αυτού. Η εγγύηση της ΕΕ είναι επιλέξιμη 

να παρέχει είτε εγγυήσεις πρώτης ζημίας 

σε επίπεδο χαρτοφυλακίου είτε πλήρη 

εγγύηση. Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να 

χορηγείται στην ίδια βάση με άλλους 

συνεισφέροντες. 

2. Η κάλυψη της εγγύησης σε ένα 

συγκεκριμένο είδος χαρτοφυλακίου μέσων, 

που αναφέρεται στο άρθρο 6, καθορίζεται 

από τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου 

αυτού. Η εγγύηση της ΕΕ είναι επιλέξιμη 

να παρέχει είτε εγγυήσεις πρώτης ζημίας 

σε επίπεδο χαρτοφυλακίου είτε πλήρη 

εγγύηση. Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να 

χορηγείται στην ίδια βάση με άλλους 

συνεισφέροντες. 

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ παρέχει 

χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ για τη 

διενέργεια χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ, η 

εγγύηση της ΕΕ παρέχει πλήρη εγγύηση 

για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, υπό 

την προϋπόθεση ότι παρέχεται ίσο ποσό 

χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ χωρίς την 

εγγύηση της ΕΕ. Το ποσό που καλύπτεται 

από την εγγύηση της ΕΕ δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 2 500 000 000 ευρώ. 

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ παρέχει 

χρηματοδότηση προς το ΕΤΕ για τη 

διενέργεια χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ, η 

εγγύηση της ΕΕ παρέχει πλήρη εγγύηση 

για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, υπό 

την προϋπόθεση ότι παρέχεται ίσο ποσό 

χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ χωρίς την 

εγγύηση της ΕΕ. Το ποσό που καλύπτεται 

από την εγγύηση της ΕΕ ανέρχεται κατ’ 

ελάχιστον στο ποσό των 5.000.000.000 

ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή 

χρησιμοποιείται για τη στήριξη ΜΜΕ, 

νεοφυών επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών και 

μικρών επιχειρήσεων μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης. 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης 3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης 
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της ΕΕ προς την ΕΤΕπ βάσει της 

συμφωνίας του ΕΤΣΕ, η Ένωση 

καταβάλλει την εγγύηση σε πρώτη ζήτηση 

σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω 

συμφωνίας.  

της ΕΕ προς την ΕΤΕπ βάσει της 

συμφωνίας του ΕΤΣΕ, η Ένωση 

καταβάλλει την εγγύηση σε πρώτη ζήτηση 

σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω 

συμφωνίας.  

4. Στις περιπτώσεις που η Ένωση 

πραγματοποιεί πληρωμή στο πλαίσιο της 

εγγύησης της ΕΕ, η ΕΤΕπ προβαίνει στην 

ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά 

που έχουν καταβληθεί και εξοφλεί την 

Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά. 

4. Στις περιπτώσεις που η Ένωση 

πραγματοποιεί πληρωμή στο πλαίσιο της 

εγγύησης της ΕΕ, η ΕΤΕπ προβαίνει στην 

ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά 

που έχουν καταβληθεί και εξοφλεί την 

Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ιδρύεται ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ 

(«ταμείο εγγυήσεων») από το οποίο η 

ΕΤΕπ μπορεί να πληρώνεται σε περίπτωση 

κατάπτωσης εγγύησης της ΕΕ. 

1. Ιδρύεται ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ 

(«ταμείο εγγυήσεων») που συνίσταται σε 

ένα αποθεματικό ρευστότητας από το 

οποίο η ΕΤΕπ πληρώνεται σε περίπτωση 

κατάπτωσης εγγύησης της ΕΕ. 

2. Το Ταμείο Εγγυήσεων τροφοδοτείται 

από: 

2. Το Ταμείο Εγγυήσεων τροφοδοτείται 

από: 

(α) πληρωμές από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, 

(α) συνεισφορές από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης· 

(β) αποδόσεις επενδεδυμένων πόρων του 

ταμείου εγγυήσεων, 

(β) αποδόσεις επενδεδυμένων πόρων του 

ταμείου εγγυήσεων, 

(γ) ποσά που ανακτώνται από υπερήμερους 

χρεώστες σύμφωνα με τη διαδικασία 

ανάκτησης που ορίζεται στη συμφωνία του 

ΕΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο στ), 

(γ) ποσά που ανακτώνται από υπερήμερους 

χρεώστες σύμφωνα με τη διαδικασία 

ανάκτησης που ορίζεται στη συμφωνία 

ΕΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο στ), 

(δ) άλλες πληρωμές που εισπράττονται από 

την Ένωση βάσει της συμφωνίας του 

ΕΤΣΕ. 

(δ) έσοδα και άλλες πληρωμές που 

εισπράττονται από την Ένωση βάσει της 

συμφωνίας του ΕΤΣΕ. 

3. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο 

εγγυήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία 

γ) και δ) της παραγράφου 2 συνιστούν 

εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 

3. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο 

εγγυήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία 

β), γ) και δ) της παραγράφου 2 συνιστούν 

εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012. του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012. 

4. Οι πόροι του ταμείου εγγυήσεων που 

του παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 

είναι υπό την άμεση διαχείριση της 

Επιτροπής και επενδύονται σύμφωνα με 

την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες 

προληπτικής εποπτείας. 

4. Οι πόροι του ταμείου εγγυήσεων που 

του παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 

είναι υπό την άμεση διαχείριση της 

Επιτροπής και επενδύονται σύμφωνα με 

την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και τους κατάλληλους κανόνες 

προληπτικής εποπτείας. 

5. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο 

εγγυήσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου που 

να αντικατοπτρίζει τις συνολικές 

υποχρεώσεις από εγγυήσεις της ΕΕ 

(«ποσό-στόχος»). Το ποσό στόχος ορίζεται 

σε 50% των συνολικών υποχρεώσεων από 

εγγυήσεις της ΕΕ. 

5. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο 

εγγυήσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου που 

να αντικατοπτρίζει τις συνολικές 

υποχρεώσεις από εγγυήσεις της ΕΕ 

(«ποσό-στόχος»). Το ποσό στόχος ορίζεται 

σε 50% των συνολικών υποχρεώσεων από 

εγγυήσεις της ΕΕ. 

Το ποσό στόχος αρχικά καλύπτεται με 

σταδιακή καταβολή πόρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 

α). Εάν έχουν υπάρξει καταπτώσεις 

εγγυήσεων κατά τη διάρκεια της αρχικής 

συνεισφοράς του ταμείου εγγυήσεων, οι 

καταβολές στο ταμείο εγγυήσεων που 

προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της 

παραγράφου 2 συντελούν επίσης στην 

επίτευξη του ποσού στόχου μέχρι ποσού 

ίσου προς το ποσό των καταπτώσεων της 

εγγύησης. 

Το ποσό στόχος αρχικά καλύπτεται έως το 

2022 το αργότερο, με σταδιακή καταβολή 

πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 

2 στοιχείο α), καθώς και με χορηγήσεις 

στο ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται 

στα στοιχεία β), γ) και δ) της παραγράφου 

2. 

 5α. Οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για 

να καλυφθεί το αρχικό ποσό στόχο 

εγκρίνονται σταδιακά από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 

πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού, με κατάλληλη 

συνεκτίμηση όλων των μέσων που 

διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού 

αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(ΠΔΠ) 2014-2020, με ιδιαίτερη χρήση 

του συνολικού περιθωρίου για τις 

αναλήψεις υποχρεώσεων και το μέσο 

ευελιξίας.  

 Η χρηματοδότηση του Ταμείου 

Εγγυήσεων, όσον αφορά τόσο τις 
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πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο 

και τις πιστώσεις πληρωμών, 

αναθεωρείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 

πλαίσιο της μετεκλογικής 

επανεξέτασης/αναθεώρησης του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

2014-2020, που θα γίνει μέχρι το τέλος 

του 2016 το αργότερο, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του 

Συμβουλίου.  

 Σε περίπτωση που η ανακατανομή πόρων 

από τα προγράμματα της ΕΕ που 

συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας 

διαδικασίας του προϋπολογισμού ως 

πηγή χρηματοδότησης για την εγγύηση 

της ΕΕ κατά τα έτη που προηγήθηκαν 

της επανεξέτασης/αναθεώρησης του 

ΠΔΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο αποκαθιστούν τους αρχικούς 

τους προϋπολογισμούς. 

 

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, και κάθε 

έτος στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει 

σε επανεξέταση της επάρκειας του 

επιπέδου του ταμείου εγγυήσεων 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση των 

πόρων που προκύπτει από την 

ενεργοποίηση της εγγύησης της ΕΤΕπ και 

αξιολόγηση που υποβάλλεται σύμφωνα με 

το άρθρο 10 παράγραφος 3. 

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, και κάθε 

έτος στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει 

σε επανεξέταση της επάρκειας του 

επιπέδου του ταμείου εγγυήσεων 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση των 

πόρων που προκύπτει από την 

ενεργοποίηση της εγγύησης της ΕΤΕπ και 

αξιολόγηση που υποβάλλεται σύμφωνα με 

το άρθρο 10 παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 17 για την προσαρμογή του 

ποσού στόχου που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5 κατά 10% το πολύ, 

προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα 

τον δυνητικό κίνδυνο να καταπέσει η 

εγγύηση της ΕΕ. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 17 για την προσαρμογή προς τα 

κάτω του επιπέδου στόχου που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 κατά 10% 

το πολύ, προκειμένου να αντικατοπτρίζει 

καλύτερα τον δυνητικό κίνδυνο να 

καταπέσει η εγγύηση της ΕΕ. 

7. Μετά από προσαρμογή στο έτος ν του 

ποσού στόχου σύμφωνα με την 

επανεξέταση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 6: 

7. Μετά από προσαρμογή στο έτος ν του 

επιπέδου στόχου σύμφωνα με την 

επανεξέταση της επάρκειας των 

διαθέσιμων πόρων του ταμείου 

εγγυήσεων που προβλέπεται στην 

παράγραφο 6: 
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(ε) τυχόν πλεόνασμα καταβάλλεται με μία 

πράξη σε ειδική γραμμή της κατάστασης 

εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης του έτους ν+1, 

(α) τυχόν πλεόνασμα του ταμείου 

εγγυήσεων αποτελεί εσωτερικό έσοδο για 

ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 

21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σε σχέση με τις 

γραμμές που μπορεί να έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανακατανομής 

προς το ταμείο εγγυήσεων του ΕΤΣΕ· 

(στ) κάθε τροφοδότηση του ταμείου 

εγγυήσεων καταβάλλεται σε ετήσιες 

δόσεις για μέγιστη περίοδο τριών ετών 

αρχής γενομένης από το έτος ν+1. 

(β) κάθε τροφοδότηση του ταμείου 

εγγυήσεων καταβάλλεται σε ετήσιες 

δόσεις για μέγιστη περίοδο τριών ετών 

αρχής γενομένης από το έτος ν+1. 

8. Από την 1 Ιανουαρίου 2019, εάν ως 

αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων, 

το επίπεδο των κεφαλαίων του ταμείου 

είναι χαμηλότερο του 50% του ποσού 

στόχου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για 

έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν 

για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του 

ταμείου. 

8. Εάν ως αποτέλεσμα της κατάπτωσης 

εγγυήσεων, οι πόροι του ταμείου είναι 

χαμηλότεροι από το 50% των 

υποχρεώσεων οποιαδήποτε στιγμή, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για έκτακτα 

μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την 

αναπλήρωση των κεφαλαίων του ταμείου. 

9. Μετά από κατάπτωση εγγύησης της ΕΕ, 

οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων 

που προβλέπονται στα σημεία (β), (γ) και 

(δ) της παραγράφου 2, πέρα και πάνω από 

το ποσό στόχο, χρησιμοποιούνται για την 

αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης 

της ΕΕ στο αρχικό ποσό. 

9. Μετά από κατάπτωση εγγύησης της ΕΕ, 

οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων 

που προβλέπονται στα σημεία (β), (γ) και 

(δ) της παραγράφου 2, χρησιμοποιούνται 

για την αποκατάσταση του επιπέδου της 

εγγύησης της ΕΕ στο ποσό στόχο. Τυχόν 

υπολειπόμενες αποζημιώσεις αποτελούν 

εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, σε σχέση με τις γραμμές που 

μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή 

ανακατανομής προς το ταμείο εγγυήσεων 

του ΕΤΣΕ· 

 9α. Σε περίπτωση που μείνει πρόσθετο 

πλεόνασμα, μετά την πλήρη εκπλήρωση 

των απαιτήσεων των παραγράφων 7(α) 

και 9, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 

αύξηση του συνολικού επιπέδου της 

εγγύησης της ΕΕ, με αποτέλεσμα την 

ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου. 
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Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 

θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5.  

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, με τη στήριξη 

των κρατών μελών, στην οποία 

συμμετέχουν οι περιφερειακές και 

τοπικές αρχές και οι οικονομικοί και 

κοινωνικοί εταίροι, προάγουν τη 

δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου 

τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών 

έργων στην Ένωση. Ο δίαυλος έργων δεν 

θίγει τα τελικά έργα που επιλέγονται για 

στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5 αλλά θα πρέπει να δηλώνει 

τη συμμόρφωση των προτεινόμενων 

έργων στους στόχους και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο 

άρθρο 5. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με τρέχουσες και μελλοντικές 

επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 

ΕΕ. 

2. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική, δομημένη και διαφανή βάση, 

πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και 

μελλοντικές επενδύσεις που συμβάλλουν 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της ΕΕ, συγκεκριμένα στοιχεία 

σχετικά με την ενέργεια και το 

περιβάλλον για το 2020, το 2030, έτσι 

ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυκλική 

και συνεργατική οικονομία. 
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Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη συλλέγουν, 

επικαιροποιούν και κυκλοφορούν, σε 

τακτική και δομημένη βάση, πληροφορίες 

σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά 

επενδυτικά σχέδια στην επικράτειά τους. 

3. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και 

τοπικές αρχές συλλέγουν, επικαιροποιούν 

και κυκλοφορούν, σε τακτική και 

δομημένη βάση, πληροφορίες σχετικά με 

τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά 

σχέδια στην επικράτειά τους. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά 

εξάμηνο στην Επιτροπή για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος κανονισμού. 

Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 

επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 

συγκεντρωτική βάση. 

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά 

εξάμηνο στην Επιτροπή για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος κανονισμού. 

Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και 

επενδυτική πράξη της ΕΤΕπ, σε 

συγκεντρωτική βάση. Η έκθεση 

καταρτίζεται με διαφάνεια και 

ανεξαρτησία, και δημοσιοποιείται. 

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ. Η 

έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει :  

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει : 
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(α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά 

πράξη, τομέα, χώρα και περιφέρεια και τη 

συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση 

της κατανομής χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ 

των στόχων του άρθρο 5 παράγραφος 2· 

(α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά 

πράξη, τομέα, χώρα και περιφέρεια, το 

επίπεδο προσθετικότητάς τους και τη 

συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση 

της κατανομής χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ 

των στόχων του άρθρου 5 παράγραφος 2, 

με ιδιαίτερη αναφορά στις εγγυήσεις που 

χορηγήθηκαν σε έργα ενεργειακής 

απόδοση· 

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, 

της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 

τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών 

εκροών, αποτελεσμάτων και του 

αντικτύπου των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

(β) αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής 

προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης 

πόρων του ιδιωτικού τομέα, των 

εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών, 

αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση και ανά 

επίπεδο έργων εφόσον επιτρέπεται η 

γνωστοποίηση δεδομένων. Η αξιολόγηση 

αυτή θα πρέπει να διευκρινίζει με ποιον 

τρόπο και σε ποιο βαθμό οι στόχοι και τα 

κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5, 

παράγραφος 2 έχουν επιτευχθεί, όπως ο 

αντίκτυπος στη δημιουργία 

μελλοντοτραφών, βιώσιμων και τοπικών 

θέσεων απασχόλησης, με ιδιαίτερη 

προσοχή στις ΜΜΕ, η βιώσιμη μετάβαση 

της οικονομίας της ΕΕ, η περαιτέρω 

ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, η 

διατήρηση και η αύξηση της 

βιωσιμότητας των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, η μείωση της 

εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές 

ενέργειας και φυσικών πόρων, η αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας και του 

δυναμικού καινοτομίας της οικονομίας 

της Ένωσης και ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ 

σε νέες τεχνολογίες και αγορές· 

(γ) αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών 

οφελών που μεταβιβάζονται στους 

δικαιούχους των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

(γ) αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών 

οφελών που μεταβιβάζονται στους 

δικαιούχους των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε 

συγκεντρωτική βάση· 

(δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

(δ) αξιολόγηση της ποιότητας των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
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της ΕΤΕπ·  της ΕΤΕπ· 

(ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις 

καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ·  

(ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις 

καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ· 

(στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 

ΕΤΣΕ.  

(στ) τις οικονομικές καταστάσεις του 

ΕΤΣΕ. 

3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και 

αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων 

που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 

και τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων, 

η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά 

περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή κάθε 

χρόνο:  

3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και 

αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων 

που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ 

και τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων, 

η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά 

περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ανά εξάμηνο: 

(α) τις πληροφορίες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και 

τη διαβάθμιση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· 

(α) τις πληροφορίες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και 

τη διαβάθμιση των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού· 

(β) τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 

για την ΕΕ όσον αφορά τις εγγυήσεις που 

παρέχονται για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ, 

κατανεμημένες σύμφωνα με τις επιμέρους 

δραστηριότητες· 

(β) τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 

για την ΕΕ όσον αφορά τις εγγυήσεις που 

παρέχονται για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού, κατανεμημένες 

σύμφωνα με τις επιμέρους 

δραστηριότητες· 

(γ) τα συνολικά κέρδη ή ζημίες που 

απορρέουν από τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ εντός των 

χαρτοφυλακίων που προβλέπονται από τη 

συμφωνία ΕΤΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο ε).  

(γ) τα συνολικά κέρδη ή ζημίες που 

απορρέουν από τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ εντός των 

χαρτοφυλακίων που προβλέπονται από τη 

συμφωνία ΕΤΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο ε). 

4. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή, εφόσον 

το ζητήσει, τις συμπληρωματικές 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα 

κανονισμό. 

4. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή, εφόσον 

το ζητήσει, τις συμπληρωματικές 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα 

κανονισμό. 

5. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, 

παρέχουν τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 με 

δικά τους έξοδα. 

5. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, 

παρέχουν τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 με 

δικά τους έξοδα. 

6. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου εκάστου 

έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 

6. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου εκάστου 

έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
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και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση 

σχετικά με την κατάσταση του ταμείου 

εγγυήσεων και τη διαχείρισή του κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. 

και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση 

σχετικά με την κατάσταση του ταμείου 

εγγυήσεων και τη διαχείρισή του κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος 

συμμετέχει σε ακρόαση ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 

επιδόσεις του ΕΤΣΕ. 

1. Κάθε τρίμηνο ή κατόπιν αιτήσεως του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο διευθύνων 

σύμβουλος συμμετέχει σε ακρόαση 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με τις επιδόσεις του ΕΤΣΕ και τις 

αποφάσεις που έλαβε η επιτροπή 

επενδύσεων. 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 12 Άρθρο 12 

Αξιολόγηση και επισκόπηση Αξιολόγηση 

1. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 

από την Υπηρεσία Εκδόσεων:  18 μήνες 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η ΕΤΕπ αξιολογεί τη 

λειτουργία του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ υποβάλλει 

την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή· 

1. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 

από την Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η ΕΤΕπ υποβάλλει 

αξιολόγηση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή· 

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 

την Υπηρεσία Εκδόσεων:  18 μήνες μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη 

λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 

Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας από 

την Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη 

λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 



 

AD\1059309EL.doc 69/75 PE549.399v03-00 

 EL 

χορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 9. Η Επιτροπή υποβάλλει την 

αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

χορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 9. Η Επιτροπή υποβάλλει 

κάθε χρόνο την αξιολόγησή της στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2018 και στη 

συνέχεια ανά τριετία: 

2. Ετησίως, και έξι μήνες μετά την 

ημερομηνία τερματισμού της συμφωνίας 

του ΕΤΣΕ: 

(α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση 

σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ· 

(α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση 

σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ· 

(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. 

3. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, συνεισφέρει και παρέχει 

τις αναγκαίες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση και την έκθεση της Επιτροπής 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2, 

αντίστοιχα. 

3. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, 

κατά περίπτωση, συνεισφέρει και παρέχει 

τις αναγκαίες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση και την έκθεση της Επιτροπής 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2, 

αντίστοιχα. 

4. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν 

τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις 

ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που 

διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται τα 

πρακτικά αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί από τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

4. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν 

τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις 

ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που 

διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται τα 

πρακτικά αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί από τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 

από την Υπηρεσία Εκδόσεων: τρία έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη 

από τυχόν σχετικές προτάσεις. 

5. Το αργότερο [προσθήκη ημερομηνίας 

από την Υπηρεσία Εκδόσεων: τρία έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού και την 

αξιολόγηση των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας που εφαρμόζει η επιτροπή 

επενδύσεων, που ορίζονται στο άρθρο 5, 

συνοδευόμενη από τυχόν σχετικές 

προτάσεις. 
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Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές 

διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση σε 

έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ 

δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο 

πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της και τον τρόπο με τον οποίο 

συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 

στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. 

Σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές 

διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση σε 

έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ 

δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο 

πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και 

προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 

στόχων και τη εκπλήρωση των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 2, για την 

εξασφάλιση διαφάνειας στην επικοινωνία 

με το κοινό. 

 

 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και 

της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 

ολοκλήρωσης πράξεων που υπόκεινται 

στην εγγύηση της ΕΕ, έχει βάσιμες 

υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, 

διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή άλλης 

παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να 

πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης. 

1. Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και 

της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της 

ολοκλήρωσης πράξεων που υπόκεινται 

στην εγγύηση της ΕΕ, έχει βάσιμες 

υποψίες για πιθανή περίπτωση 

σύγκρουσης συμφερόντων, απάτης, 

διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή άλλης 

παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να 

πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης. 
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Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

πράξεις της, η ΕΤΕπ δεν παρέχει στήριξη 

σε δραστηριότητες που διενεργούνται για 

παράνομους σκοπούς, όπως η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, η φορολογική απάτη και η 

φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε 

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ δεν 

συμμετέχει σε χρηματοδοτική ή 

επενδυτική πράξη μέσω ενός οχήματος που 

βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή 

δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική 

της έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με 

χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη 

συνεργαζόμενων επικρατειών, με βάση τις 

πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής 

Δράσης. 

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

πράξεις της δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, η ΕΤΕπ δεν παρέχει στήριξη 

σε δραστηριότητες που διενεργούνται για 

παράνομους σκοπούς, όπως η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, η φορολογική απάτη και η 

φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε 

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ δεν 

συμμετέχει σε χρηματοδοτική ή 

επενδυτική πράξη μέσω ενός οχήματος που 

βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή 

δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική 

της έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με 

χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη 

συνεργαζόμενων επικρατειών, με βάση τις 

πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής 

Δράσης. 

 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών πράξεών της, η ΕΤΕπ δεν 

στηρίζει δραστηριότητες που εμποδίζουν 

την πορεία της Ένωσης προς μια 

βιώσιμη οικονομική, επιστημονική και 

κοινωνική πρόοδο· στο πλαίσιο αυτό, η 

ΕΤΕπ δεν συμμετέχει σε έργα τα οποία 

οδηγούν σε εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες 

τεχνολογίες, διαδικασίες παραγωγής ή 
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υποδομές που ενδέχεται να καταστούν 

παρωχημένες καθότι δεν συνάδουν με 

τους ψηφιακούς στόχους της ΕΕ και τους 

στόχους της για την ενέργεια και το κλίμα 

για το 2020, το 2030 και το 2050· 

 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές της 

δραστηριότητες, η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις 

αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται 

στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της 

χρήσης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για ξέπλυμα χρήματος και 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης 

λήψης εύλογων μέτρων για την 

ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων 

εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

2. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

πράξεις της δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές 

και τα πρότυπα που καθορίζονται στο 

ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της 

χρήσης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για ξέπλυμα χρήματος και 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης 

λήψης εύλογων μέτρων για την 

ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων 

εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 

παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 

λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
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δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα 

μήνα κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που περιλαμβάνει τη συμφωνία ΕΤΣΕ θα πρέπει να εγκριθεί 

χωρίς καθυστέρηση και, κατά συνέπεια, ο χρόνος ανταπόκρισης του Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου μειώθηκε σε έναν μήνα. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2014 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 8. Η χρηματοδότηση του 

Ταμείου Εγγυήσεων δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί κατά την έγκριση του κανονισμού 

ΕΤΣΕ. Μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει ήδη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στην έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία, με σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Έχει εγκριθεί μετά από 

μακρά νομοθετική διαδικασία κατά την οποία προσδιορίστηκαν προσεκτικά οι τομείς 

προτεραιότητας, τα διάφορα μέσα και οι αποδέκτες, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μια λεπτή 

ισορροπία. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 

Άρθρο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 8. Η χρηματοδότηση του 

Ταμείου Εγγυήσεων δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί κατά την έγκριση του κανονισμού 

ΕΤΣΕ. Μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το 

CEF συμβάλλει ήδη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στις υποδομές ενέργειας, 

τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, με σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Έχει εγκριθεί μετά από 

μακρά νομοθετική διαδικασία κατά την οποία προσδιορίστηκαν προσεκτικά τα έργα κοινού 

ενδιαφέροντος και τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2014 

Παράρτημα II 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 8. Η χρηματοδότηση του 

Ταμείου Εγγυήσεων δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί κατά την έγκριση του κανονισμού 

ΕΤΣΕ. Μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει ήδη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στην έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία, με σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Έχει εγκριθεί μετά από 

μακρά νομοθετική διαδικασία κατά την οποία προσδιορίστηκαν προσεκτικά οι τομείς 

προτεραιότητας, τα διάφορα μέσα και οι αποδέκτες, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μια λεπτή 

ισορροπία. 
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