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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα σημερινά χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 

κρίση είναι το αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής, η οποία προκλήθηκε από παράγοντες 

όπως η επιβράδυνση της τεχνολογικής προόδου, η διαρθρωτική μετατόπιση σε τομείς 

χαμηλής παραγωγικότητας και οι υψηλοί δείκτες μόχλευσης. Ως εκ τούτου, είναι υψίστης 

σημασίας να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αποφευχθούν 

οι κίνδυνοι της χρόνιας στασιμότητας κατά τρόπο οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

υπεύθυνο. 

 

Σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή ITRE θέτει στο επίκεντρο των 

προτεραιοτήτων της τη βελτιστοποίηση του τομέα της ενέργειας, του τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, των ψηφιακών τεχνολογιών, της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), των 

MME και των νέων και παραδοσιακών βιομηχανικών πλαισίων. Σε αυτούς τους τομείς θα 

στηριχθεί η επειγόντως αναγκαία επιτάχυνση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. 

 

Η συντάκτρια θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ 2.0 αποτελεί ευκαιρία για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής 

παραγωγής καθώς και ένα δυναμικό μέσο που έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το 

τρέχον επενδυτικό πλαίσιο στην ΕΕ, με την εναρμόνιση του οικονομικού οικοσυστήματος, τη 

μείωση της γραφειοκρατίας και την εξάλειψη των συντονιστικών ανεπαρκειών και των 

διαρθρωτικών τριβών. 

  

Ωστόσο, το ΕΤΣΕ δεν αποτελεί μέσο της πολιτικής για τη συνοχή. Αποσκοπεί μάλλον να 

τονώσει την οικονομική ικανότητα της ΕΕ, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει όλα τα 

κράτη μέλη να καλύψουν τα επενδυτικά κενά τους. Το ΕΤΣΕ αποτελεί μηχανισμό 

προστιθέμενης αξίας που αποσκοπεί να ενισχύσει και να συμπληρώσει, και όχι να 

ανταγωνιστεί τους υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς πόρους και μηχανισμούς. Βασική 

συνέπεια αυτού είναι ότι το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει ποτέ, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, να 

αντικαταστήσει τα ταμεία συνοχής και παρόμοια μέσα. 

 

Προκειμένου το ΕΤΣΕ να επιτύχει τους επενδυτικούς στόχους του, θα πρέπει να ενισχύσει 

την πραγμάτωση του οικονομικού δυναμικού κάθε κράτους μέλους, τόσο σε γεωγραφικό όσο 

και σε τομεακό επίπεδο. Δυστυχώς, το ΕΤΣΕ δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στην πρόκληση 

της γεωγραφικής και τομεακής διαφοροποίησης. 

 

Η συντάκτρια τονίζει με έμφαση ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ευημερία αν συνεχίσει την ίδια τακτική. Απαιτείται 

προσπάθεια και επιμονή σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν πρόκειται για 

αγώνα ταχύτητας. Πρόκειται για μαραθώνιο. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή, ως τα δύο κατεξοχήν 

αρμόδια όργανα για την υλοποίηση του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενστερνιστούν αυτή τη 

νοοτροπία. Σκοπός δεν είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη εκταμίευση κονδυλίων. Το 

περιεχόμενο, η προσθετικότητα και η γεωγραφική κατανομή έχουν μεγαλύτερη σημασία από 

την ταχύτητα απορρόφησης των κονδυλίων.  

 

Η παρούσα γνωμοδότηση της επιτροπής ITRE επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους τομείς της 

ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της έρευνας, των ψηφιακών τεχνολογιών και των ΜΜΕ και 

εστιάζει στις υφιστάμενες αδυναμίες του ΕΤΣΕ να αντιμετωπίσει τις τομεακές και 
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γεωγραφικές  αστοχίες της αγοράς και τις καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων, 

αδυναμίες οι οποίες θα πρέπει τώρα να διορθωθούν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ 2.0. 

 

Βάσει του παραπάνω συλλογισμού, η συντάκτρια προτείνει τις ακόλουθες τροπολογίες στο 

ΕΤΣΕ 2.0: 

 Τα έργα που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 

προσθετικότητα. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να δέχεται έργα 

υψηλότερου κινδύνου, με τη χρήση τόσο μέσων επιμερισμού κινδύνου όσο και 

εγγυήσεων πρώτης ζημίας, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην περίπτωση έργων 

υποδομής. 

 Η διαφάνεια και η λογοδοσία κατά τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να αποτελούν 

καίρια εκ των προτέρων προϋπόθεση για το κριτήριο της προσθετικότητας και την 

εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΣΕ και θα πρέπει, συνεπώς, να διαφυλαχθούν στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ 2.0. 

 Η γεωγραφική διαφοροποίηση πρέπει να διασφαλιστεί με τη ρητή αναφορά στο 

πρόβλημα των διαφορετικών ασφαλίστρων κινδύνου που χρεώνονται για παρόμοια 

έργα σε διαφορετικά μέρη της ΕΕ τα οποία απορρέουν από τα διαφορετικά προφίλ 

κινδύνου των κρατών μελών. 

 Ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (άρση των εμποδίων στις 

επενδύσεις) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του ΕΤΣΕ αλλά δεν 

μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να νομιμοποιείται η μη ικανοποιητική 

απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, ιδίως από τις χώρες συνοχής ή τα κράτη μέλη 

που επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. 

 Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΤΕπ με σκοπό την ενίσχυση 

του ρόλου των εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων και τη σύστασή τους στα κράτη 

μέλη που δεν διαθέτουν ανάλογο ίδρυμα. 

 Για να προσελκυστούν νέα κεφάλαια, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

τις χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ προκειμένου να μπορούν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επενδύουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα έργα 

υποδομής με τη χαλάρωση των σχετικών κανονιστικών περιορισμών στους 

ισολογισμούς τους. 

 Η αυστηρή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θα πρέπει να 

εμποδίζει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΤΣΕ για επενδύσεις σε υποδομές. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες. 

 Οι επιχορηγήσεις της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλων συναφών 

μηχανισμών δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται το ΕΤΣΕ ή τον προσανατολισμό του 

που έχει ως γνώμονα την αγορά και αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων  κεφαλαίων 

και στην κινητοποίηση αδρανών κεφαλαίων. Επομένως, ο βέλτιστος συνδυασμός των 

πόρων είναι αναγκαίος για την επιτυχημένη προώθηση των επενδύσεων στην ΕΕ. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει τον εν λόγω 

συνδυασμό. Ο δημοσιονομικός κανονισμός Omnibus αναμένεται να συμβάλει προς 

αυτή την κατεύθυνση. 
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 Θα πρέπει να επεκταθούν τα πολυεθνικά έργα υποδομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

επιδιώκει την εναρμόνιση των κανονιστικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. 

Αυτό είναι απαραίτητο για την επιτάχυνση των έργων υποδομής που αφορούν δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη ή αυτών που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. 

 Η ενίσχυση και η επέκταση του ρόλου του ΕΚΕΣ είναι καθοριστικής σημασίας για 

την επιτυχία του ΕΤΣΕ. Θα πρέπει να επικουρεί τις τοπικές αρχές, τα εθνικά 

αναπτυξιακά ιδρύματα και τους επενδυτές, να διευκολύνει τη δημιουργία επενδυτικών 

πλατφορμών όταν απαιτούνται, να βοηθά στη διαμόρφωση φορέων ειδικού σκοπού 

και συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, καθώς και να συμβουλεύει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, ιδίως στο 

πλαίσιο έργων υποδομής και έργων στους τομείς της ενέργειας και των ψηφιακών 

τεχνολογιών. 

 Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της COP21, τουλάχιστον το 40% της χρηματοδότησης 

του ΕΤΣΕ θα πρέπει να διοχετεύεται σε έργα που συμβάλλουν στη δράση για το 

κλίμα, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον 20% της χρηματοδότησης που θα πρέπει 

να διοχετεύεται σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα έργα 

ορυκτών καυσίμων. 

 Βάσει του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που  διαθέτει η ΕΕ στον τομέα των 

ψηφιακών τεχνολογιών, το ΕΤΣΕ πρέπει να θέσει τον μελλοντοστρεφή ψηφιακό 

τομέα στην κορυφή των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων του, ιδίως τα έργα που 

διευρύνουν την ικανότητα και τις υποδομές για τη διασύνδεση, την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο, τα δίκτυα, τις πλατφόρμες αλυσίδας καταχωρήσεων («blockchain»), το 

διαδίκτυο των πραγμάτων και ούτω καθεξής. Αυτή η απόδοση προτεραιότητας θα 

πρέπει να ενισχυθεί με εμπειρογνώμονες των εν λόγω τομέων από το ΕΚΕΣ και τη 

διακυβέρνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ. 

 Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το επενδυτικό κενό στην έρευνα, ιδίως σε τομείς 

πρωτοπορίας και τομείς χαμηλής τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) οι οποίοι 

αναμένεται να καθορίσουν και να διαμορφώσουν την καταναλωτική ζήτηση τα 

επόμενα 20 έτη. 

 Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεργαστούν για να εντοπίσουν εκ των 

προτέρων τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και να καθορίσουν σαφή και δημοσίως 

διαθέσιμα κριτήρια τα οποία αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου του ΕΤΣΕ, χωρίς να 

θέτουν σε κίνδυνο τα πρότυπα της Ένωσης για ζητήματα που αφορούν τη φορολογική 

διακυβέρνηση. 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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

την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, 

να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Το ΕΤΣΕ, το οποίο υλοποιείται 

και συνυποστηρίζεται από τον Όμιλο 

ΕΤΕπ, βαδίζει σταθερά προς την 

επίτευξη του στόχου της κινητοποίησης 

τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων EUR 

για πρόσθετες επενδύσεις στην 

πραγματική οικονομία έως τα μέσα του 

2018. Η απορρόφηση από την αγορά ήταν 

ιδιαίτερα ταχεία στο πλαίσιο του σκέλους 

για τις ΜΜΕ όπου το ΕΤΣΕ αποδίδει 

πολύ πέραν των προσδοκιών. Ως εκ 

τούτου, τον Ιούλιο του 2016 το σκέλος για 

τις ΜΜΕ ενισχύθηκε κατά 500 εκατ. 

EUR στο πλαίσιο των υφιστάμενων 

παραμέτρων του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1017. Είναι απαραίτητος ο 

προσανατολισμός μεγαλύτερου μεριδίου 

χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ λόγω 

της έκτακτης ζήτησης της αγοράς για 

χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο του 

ΕΤΣΕ: 40 % της αυξημένης ικανότητας 

ανάληψης κινδύνων του ΕΤΣΕ θα πρέπει 

να στρέφεται προς την ενίσχυση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ σε 

χρηματοδότηση. 

(4) Κατά την πρώτη περίοδο της 

υλοποίησής του, το ΕΤΣΕ είχε σημαντικά 

και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Είναι 

ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί 

πλήρως η επίδραση του ΕΤΣΕ στο 

κλείσιμο των επενδυτικών κενών, τη 

μείωση των υψηλών επιπέδων της 

ανεργίας και τη βελτίωση των αναιμικών 

ρυθμών ανάπτυξης στην Ένωση μετά τη 

χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, τα 

τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει 

χώρος για βελτίωση σε διάφορα πεδία, 

μεταξύ των οποίων η 

συμπληρωματικότητα με άλλους πυλώνες 

του επενδυτικού σχεδίου, η καλύτερη 

κατανομή μεταξύ όλων των κρατών 

μελών, η προσθετικότητα και η 

προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων που 

θα προωθούν τη δράση για το κλίμα. 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το ΕΤΣΕ 

ίσως παρουσιάζει καθυστέρηση όσον 

αφορά τις πράξεις που έχουν υπογραφεί 

και τις εκταμιεύσεις σύμφωνα με την 

αξιολόγηση της λειτουργίας του από την 

ΕΤΕπ, που κάλυψε την περίοδο έως τις 

30 Ιουνίου του 2016. Ακόμη, το σκέλος 

για τις ΜΜΕ παρουσίασε μεγαλύτερη 

απορρόφηση από την αγορά σε σύγκριση 

με το σκέλος υποδομών και καινοτομίας, 

αυτό όμως μπορεί να οφείλεται στον 

διαφορετικό χαρακτήρα των σχεδίων. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Το ΕΤΣΕ αναμένεται να 

κινητοποιήσει το ποσό-στόχο των 315 

δισεκατομμυρίων EUR για πρόσθετες 
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επενδύσεις έως τα μέσα του 2018. Δεν 

υπάρχει, ωστόσο, μια ανεξάρτητη 

εκτίμηση αυτών των οικονομικών 

αποτελεσμάτων, ούτε της κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής επίδρασης του ΕΤΣΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι πρωταρχικός στόχος 

του ΕΤΣΕ είναι η στήριξη έργων που 

παρέχουν στους πολίτες της Ένωσης 

μακροπρόθεσμα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη, υψηλής ποιότητας 

μόνιμες θέσεις εργασίας και υποδομές· 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στις 28 Ιουνίου 2016, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι «Το Επενδυτικό Σχέδιο 

για την Ευρώπη, ιδίως το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ), έχει ήδη αποφέρει απτά 

αποτελέσματα και αποτελεί σημαντικό 

βήμα προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, 

αξιοποιώντας ευφυώς τους 

περιορισμένους πόρους του 

προϋπολογισμού. Η Επιτροπή προτίθεται 

να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το 

μέλλον του ΕΤΣΕ, οι οποίες πρέπει να 

εξεταστούν ως επείγουσες από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

(5) Στις 28 Ιουνίου 2016, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το Επενδυτικό Σχέδιο για 

την Ευρώπη, ιδίως το ΕΤΣΕ, έχει αποφέρει 

απτά αποτελέσματα. Εντούτοις, 

εξακολουθούν να υφίστανται ανεπάρκειες 

και ανισορροπίες όσον αφορά τη 

γεωγραφική και τομεακή διαφοροποίηση. 

Από γεωγραφική άποψη, μέχρι τις 30 

Ιουνίου 2016, το 63% των έργων που 

είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο του σκέλους 

υποδομής και καινοτομίας (IIW) ήταν 

συγκεντρωμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ιταλία και την Ισπανία και το 91% 

αφορούσε χώρες της ΕΕ-15. Αντίστοιχα, 

το 54%  των έργων που είχαν υπογραφεί 

στο πλαίσιο του σκέλους  για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEW) ήταν 

συγκεντρωμένα στην Ιταλία, τη Γαλλία 

και τη Γερμανία και το 93% αφορούσε 

χώρες της ΕΕ-15. Ιδιαίτερη έμφαση 

πρέπει να δοθεί στα οικονομικά αδύναμα 

κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, 

ώστε να βοηθηθούν να υπερβούν τις 

τρέχουσες δυσκολίες όσον αφορά τις 

επενδύσεις και να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους.  Λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανισορροπίες αυτές, καθώς και 
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τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές 

τριβές, τα διαρθρωτικά εμπόδια, τα 

κανονιστικά πλαίσια και την έλλειψη 

διάθεσης των επενδυτών για ανάληψη 

κινδύνου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αναλάβει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την 

κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων 

και να προβεί στη θέσπιση των 

αναγκαίων κανονιστικών μεταβολών, 

ώστε να επιτραπεί στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 

περιλαμβάνουν περισσότερα έργα 

υποδομής στα χαρτοφυλάκιά τους, 

συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω 

χρηματοδότησης των ΜΜΕ, ενώ 

ταυτόχρονα να αξιοποιούνται ευφυώς οι 

περιορισμένοι δημοσιονομικοί πόροι. Θα 

πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο 

γεγονός ότι η υπάρχουσα διαρθρωτική 

αναποτελεσματικότητα σε ορισμένα 

κράτη μέλη δεν ευνοεί άλλα κράτη μέλη 

όσον αφορά τη χρήση του ΕΤΣΕ. Για τον 

λόγο αυτόν, κανένα κράτος μέλος δεν 

πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί πάνω 

από το 10% του συνόλου της 

διευκόλυνσης ΕΤΣΕ. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το ΕΤΣΕ συστάθηκε για αρχική 

περίοδο τριών ετών, με στόχο την 

κινητοποίηση τουλάχιστον 315 

δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις. 

Δεδομένης της επιτυχίας του, η Επιτροπή 

δεσμεύεται να διπλασιάσει το ΕΤΣΕ, τόσο 

σε επίπεδο διάρκειας λειτουργίας όσο και 

σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας. Η 

νομική παράταση καλύπτει την περίοδο 

του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει 

συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 

μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 

2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα 

(6) Δεδομένων των θετικών δεικτών, 

η Επιτροπή δεσμεύεται να διπλασιάσει το 

ΕΤΣΕ, τόσο σε επίπεδο διάρκειας 

λειτουργίας όσο και σε επίπεδο 

χρηματοδοτικής ικανότητας. Η νομική 

παράταση καλύπτει την περίοδο του 

ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου και θα πρέπει να παράσχει 

συνολικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 

μισού τρισεκατομμυρίου EUR έως το 

2020. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα 

περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του 

ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός 

του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα 
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περισσότερο η ικανότητα παρέμβασης του 

ΕΤΣΕ και να επιτευχθεί ο διπλασιασμός 

του ποσού στόχου των επενδύσεων, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

συμβάλουν κατά προτεραιότητα. 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

συμβάλουν κατά προτεραιότητα. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις 

εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων 

και να συνεχίσει την κινητοποίηση 

χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα 

για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το 

μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας - 

συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για 

τους νέους -, την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη 

προσθετικότητα. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στους 

τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος 

και της δράσης για το κλίμα, στο 

κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και 

τις συναφείς υποδομές, στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

έρευνα και την καινοτομία, στα 

διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες 

μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην 

επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της 

Ένωσης που τέθηκαν στη Διάσκεψη του 

Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

(COP21). Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία 

θα πρέπει επίσης να δίνεται σε έργα 

προτεραιότητας διασύνδεσης στον τομέα 

της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής 

απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ 

σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει να 

αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία η 

(8) Μετά την παράτασή του, το ΕΤΣΕ 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις 

εναπομένουσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων 

και να συνεχίσει την κινητοποίηση 

χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα 

για επενδύσεις ζωτικής σημασίας για το 

μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά υψηλά 

και διατηρήσιμα επίπεδα ποιότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας καλής ποιότητας (ιδίως 

για τους νέους), την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα με ενισχυμένη 

προσθετικότητα, καθώς και τη βελτίωση 

της κοινωνικής συνοχής και της 

κοινωνικής ένταξης, και, κατά συνέπεια, 

της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. 

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι 

επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του 

περιβάλλοντος και της δράσης για το 

κλίμα, στην κοινωνική οικονομία και τις 

συναφείς υποδομές, στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

έρευνα και την καινοτομία, στα 

διασυνοριακά δίκτυα και τις βιώσιμες 

μεταφορές, καθώς και στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Ειδικότερα, πρέπει να 

ενισχυθεί η συμβολή των πράξεων που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ στην 

επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που 

τέθηκαν στη Διάσκεψη του Παρισιού για 

την κλιματική αλλαγή (COP21) και της 

δέσμευσης στο πλαίσιο της στρατηγικής 

ΕΕ 2050 για μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95%. 
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υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον 

τομέα των μεταφορών στις χώρες 

συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα 

μεταφορών που περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για 

λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη 

επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά 

ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους 

που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το 

ΕΤΣΕ. 

Συνεχώς μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει 

επίσης να δίνεται σε έργα προτεραιότητας 

διασύνδεσης στον τομέα του ηλεκτρισμού, 

σε έργα ενεργειακής απόδοσης και σε έργα 

κυκλικής οικονομίας, ιδίως όταν αυτά 

βελτιώνουν την ενεργειακή ασφάλεια της 

Ένωσης, επιτρέποντας στους ιδιώτες, σε 

τοπικές κοινότητες και σε 

συνεταιρισμούς να συμμετέχουν ενεργά, 

καθώς και στην προσαρμογή των 

ενεργειακών δικτύων, στην παραγωγή, 

την αποθήκευση και τη διανομή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για 

οχήματα και τον κατασκευαστικό τομέα . 

Απ’ ό,τι έχει φανεί μέχρι σήμερα, η ευρεία 

στήριξη του ΕΤΣΕ σε έργα στον τομέα 

της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης 

και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

οδήγησε σε αντίστοιχη μείωση των 

συνήθων επενδύσεων της ΕΤΕπ σε 

αυτούς τους τομείς, με αποτέλεσμα να 

εφαρμόζεται λιγότερο η αρχή της 

προσθετικότητας. Τα δάνεια που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να διατίθενται επιπλέον των 

συνήθων επενδύσεων της ΕΤΕπ. Ομοίως, 

στον ψηφιακό τομέα, και εντός του 

πεδίου εφαρμογής της φιλόδοξης 

πολιτικής της Ένωσης για την ψηφιακή 

οικονομία, θα πρέπει να τεθούν νέοι 

στόχοι όσον αφορά τις ψηφιακές 

υποδομές προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και 

ότι η Ένωση θα είναι παγκοσμίως 

πρωτοπόρος στη νέα εποχή του 

λεγόμενου «διαδικτύου των πραγμάτων», 

της τεχνολογίας blockchain, της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 

ασφάλειας των δικτύων. Επιπλέον, ένα 

κριτήριο για την επιτυχία του ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να είναι η συνδρομή που 

παρέχεται σε τομείς πολιτικής οι οποίοι 

υπέστησαν περικοπές σε επενδύσεις για 

να χρηματοδοτηθεί το ΕΤΣΕ, όπως οι 

επιχορηγήσεις για την έρευνα, ιδίως για 

τομείς χαμηλής τεχνολογικής 

ετοιμότητας. Επιπλέον, η στήριξη του 

ΕΤΣΕ σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει 
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να αποφεύγεται, εκτός εάν είναι αναγκαία 

η υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στον 

τομέα των μεταφορών στις χώρες 

συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα 

μεταφορών που περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον μία χώρα συνοχής. Για 

λόγους σαφήνειας, μολονότι είναι ήδη 

επιλέξιμα, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά 

ότι τα έργα στους τομείς της γεωργίας, της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

συγκαταλέγονται στους γενικούς στόχους 

που είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το 

ΕΤΣΕ. Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε έργα που 

περιλαμβάνουν ορυκτά καύσιμα, ιδίως 

υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, 

θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 

ειδικές της δραστηριότητες που 

λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ, η 

ΕΤΕπ χρησιμοποιεί συστηματικά τη 

συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του 

κινδύνου με τους συνεπενδυτές της. Ως εκ 

τούτου, η ΕΤΕπ θα πρέπει να 

παρεμβαίνει, κατά τρόπο επιτακτικό σε 

περίπτωση συνδυασμού μέσων 

(«blending») ή όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο και σκόπιμο στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, υπό τη μορφή «εγγύησης 

πρώτης ζημίας», στο πλαίσιο των εν λόγω 

δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί η προσθετικότητα της 

διευκόλυνσης του ΕΤΣΕ και να 

κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά 

κονδύλια. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Υπενθυμίζεται ότι για να 

κυριαρχήσουν σε επίπεδο τεχνολογικού 

και επιστημονικού ανταγωνισμού, όλες οι 

μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις ανέπτυξαν 

ένα στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα. 

Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να 

πράξει το ίδιο και η Ένωση, 

αφιερώνοντας πολύ σημαντικά 

οικονομικά μέσα, ιδίως με τη στήριξη του 

ΕΤΣΕ, στη συγκρότηση μιας αμυντικής 

βιομηχανίας της Ένωσης, της οποίας οι 

προσπάθειες σε έρευνα και ανάπτυξη θα 

οδηγήσουν σε σημαντικά πολιτικά και 

οικονομικά οφέλη. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η προσθετικότητα, που αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 

ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. 

Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο 

εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς 

διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. 

Οι πράξεις στον τομέα των υποδομών που 

υπάγονται στο σκέλος υποδομής και 

καινοτομίας και συνδέουν δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι 

παρέχουν προσθετικότητα λόγω της 

εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής 

ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους. 

(9) Η προσθετικότητα, που αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 

αξιολογείται, να τεκμηριώνεται και να 

δηλώνεται συστηματικά σε κάθε έργο. Η 

ΕΤΕπ θα πρέπει να δημοσιεύει χωριστά 

αναλυτικά στοιχεία για κάθε 

χρηματοδοτούμενο έργο, 

πραγματοποιώντας εκ των προτέρων και 

εκ των υστέρων αξιολογήσεις για κάθε 

έργο, με λεπτομερή εξήγηση των 

χρησιμοποιηθέντων δεικτών και 

κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης. 
Ειδικότερα, οι πράξεις θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ μόνο 

εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς 

διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή 

καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. 

Η προσθετικότητα θα πρέπει επίσης να 

αυξάνεται μέσω γεωγραφικών 

παραγόντων όπως η προέλευση του 

δικαιούχου ή ο γεωγραφικός προορισμός 

του έργου. Οι πράξεις στον τομέα των 

υποδομών που υπάγονται στο σκέλος 
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υποδομής και καινοτομίας και συνδέουν 

δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως εάν 

τουλάχιστον το ένα είναι χώρα συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

υποδομής, θα πρέπει να θεωρούνται ότι 

παρέχουν προσθετικότητα λόγω της 

εγγενούς δυσκολίας τους και της υψηλής 

ενωσιακής προστιθέμενης αξίας τους. 

Ακόμη, τα έργα που στηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ πρέπει επίσης να θεωρείται ότι 

προσφέρουν προσθετικότητα όταν 

αποδίδουν μακροπρόθεσμα οφέλη στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον. Θα πρέπει 

να συνταχθεί μια έκθεση 

δραστηριοτήτων σχετικά με το πώς και 

σε ποιον βαθμό έχουν ληφθεί υπόψη 

κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Η ΕΤΕπ έχει ήδη αναπτύξει ένα 

ευρύ φάσμα προϊόντων που διευκολύνουν 

την περαιτέρω ανάληψη κινδύνου, 

κυρίως με τη χρήση μέσων επιμερισμού 

του κινδύνου με τους συνεπενδυτές της. 

Η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρεμβαίνει 

προσφέροντας «εγγύηση πρώτης ζημίας», 

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 

προσθετικότητα του ΕΤΣΕ, να 

κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά 

κονδύλια και να επιταχυνθούν οι 

επενδύσεις, ιδίως στους τομείς των 

υποδομών. 

  

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Η διαφάνεια στα στάδια της 

επιλεξιμότητας, της έγκρισης και της 

επιλογής των έργων αποτελεί ουσιώδη 

προϋπόθεση και πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται στη δομή 

διακυβέρνησης της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 

περαιτέρω ο ρόλος των επιτροπών 

παρακολούθησης και των επιτροπών 

επενδύσεων. Το αποτέλεσμα των 

αποφάσεών τους κατά τη διαδικασία 

επιλογής πρέπει να εξασφαλίζει την 

προσθετικότητα και, όσον αφορά τα έργα 

που απορρίπτονται, οι λόγοι της 

απόρριψής τους πρέπει να 

δημοσιοποιούνται. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να επιβεβαιώνεται συνεχώς η 

λογοδοσία όσων λαμβάνουν αποφάσεις, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

δυσκολίες στην εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/1017 δεν θα επαναληφθούν 

στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η 

Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει άμεσα 

τη διαμόρφωση προκαθορισμένων, 

σαφών, αντικειμενικών και δημοσίως 

διαθέσιμων κριτηρίων για τον περιορισμό 

της ανασφάλειας δικαίου και τη βελτίωση 

της φορολογικής διακυβέρνησης, ιδίως 

όταν στις επενδυτικές δραστηριότητες 

συμμετέχουν οντότητες που έχουν 

δεσμούς με μη συνεργάσιμες 

δικαιοδοσίες. Η διαφάνεια είναι επίσης 

αναγκαία στη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ για τον 

προσδιορισμό του επιτοκίου των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

μέσω του ΕΤΣΕ. Ενδεχομένως 

υπερβολικά υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου 

χώρας δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τη 

συμμετοχή δικαιούχων από 

μειονεκτούντα κράτη μέλη. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Λόγω της ικανότητάς τους να 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού 

χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν 

μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή 

χρηματοδοτικά μέσα από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά 

που διατίθενται στο πλαίσιο της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 

του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων 

χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην 

ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των 

δαπανών της Ένωσης μέσω της 

προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από 

ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη 

διασφάλιση της οικονομικής και 

χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των 

στηριζόμενων δράσεων. 

(10) Λόγω της ικανότητάς τους να 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται οι πράξεις συνδυασμού 

χρηματοδοτικών μέσων που συνδυάζουν 

μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή 

χρηματοδοτικά μέσα από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αυτά 

που διατίθενται στο πλαίσιο της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

και χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ, 

συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 

του ΕΤΣΕ. Ο συνδυασμός μέσων 

χρηματοδότησης αποσκοπεί, αφενός, στην 

ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των 

δαπανών της Ένωσης μέσω της 

προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από 

ιδιώτες επενδυτές και, αφετέρου, στη 

διασφάλιση της οικονομικής και 

χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των 

στηριζόμενων δράσεων. Λόγω της 

εγγενούς πολυπλοκότητας των εν λόγω 

μέσων, ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να 

παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη 

βέλτιστη επιλογή των χρηματοδοτικών 

μέσων και τον συνδυασμό τους. 

Επιπλέον, ο ΕΚΕΣ, ως μέσο που έχει 

άξονα την αγορά και παρέχει επενδυτικές 

συμβουλές σε διάφορους τομείς της 

αγοράς, θα πρέπει κατά περίπτωση να 

προσφέρει επίσης πρόσβαση στην 

εμπειρογνωμοσύνη του σε άλλους φορείς 

παροχής συμβουλών που διαθέτουν 

εξειδικευμένη γνώση συγκεκριμένων 

τομέων της αγοράς. Η ενθάρρυνση της 

περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του 

ΕΚΕΣ και άλλων φορέων παροχής 

συμβουλών θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχία του ΕΤΣΕ, 

ιδίως σε τομείς της αγοράς και 

εξειδικευμένα τμήματά της όπου 
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απαιτείται υψηλότερη εξειδίκευση και 

βαθύτερη τεχνογνωσία. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 

επίδοση του ΕΤΣΕ, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι 

αναγκαία η αναβάθμιση της συνεργασίας 

μεταξύ της ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το 

ΕΤΣΕ, και των εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών ή ιδρυμάτων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες 

σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των 

γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για 

στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

διευρυνθεί. 

(11) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες 

σε μετάβαση, το πεδίο εφαρμογής των 

γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για 

στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

διευρυνθεί ώστε να διασφαλιστεί μια 

ισορροπημένη κατανομή των έργων σε 

ολόκληρη την Ένωση, ούτως ώστε να 

έχουν όλα τα κράτη μέλη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Προκειμένου να υπάρξει 

συμβολή στην επίτευξη του ενωσιακού 

στόχου για οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή και να μειωθούν οι 

περιφερειακές ανισότητες, να αυξηθούν 

οι ποιοτικές θέσεις εργασίας και να 

διευρυνθεί η παραγωγική βάση των 

κρατών μελών, ιδίως σε εκείνα τα κράτη 

μέλη που επηρεάστηκαν περισσότερο από 

την χρηματοπιστωτική κρίση ή σε 

περιφέρειες που υπολείπονται του 

ενωσιακού μέσου όρου όσον αφορά την 
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αύξηση του ΑΕγχΠ, πρέπει να ενισχυθεί η 

γεωγραφική ισορροπία της στήριξης από 

το ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τη 

γεωγραφική διαφοροποίηση και τη 

συγκέντρωση, καθώς και μέσω της 

ενίσχυσης του ρόλου του ΕΚΕΣ. Αυτό θα 

πρέπει να γίνει με παράλληλη διατήρηση 

της φύσης του ΕΤΣΕ που βασίζεται στην 

αγορά. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για τη μερική χρηματοδότηση της 

συνεισφοράς από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης στο ταμείο 

εγγυήσεων της ΕΕ για τις πρόσθετες 

επενδύσεις που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μεταφορά από τα 

διαθέσιμα κονδύλια της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), η οποία 

προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4.  

Επιπλέον, θα πρέπει να μεταφερθούν 

πιστώσεις ύψους 1 145 797 000 EUR από 

τα χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ στο 

σκέλος επιχορηγήσεων της ΔΣΕ με στόχο 

τη διευκόλυνση του συνδυασμού μέσων 

χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ ή με άλλα 

συναφή μέσα, ιδίως εκείνα που 

προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση. 

(14) Για τη μερική χρηματοδότηση της 

συνεισφοράς από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης στο ταμείο 

εγγυήσεων της ΕΕ για πρόσθετες 

επενδύσεις που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν, μια κατάλληλη 

προσαρμογή του ποσοστού στόχου του 

ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ πρέπει να 

επιτρέπει την απαιτούμενη αύξηση της 

χρηματοδότησης χωρίς την ανάγκη 

περαιτέρω μείωσης των περιορισμένων 

πόρων των διαθέσιμων κονδυλίων της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(CEF) και του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020», που προβλέπονται στους 

κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/20134 και 

(ΕΕ) αριθ. 1291/20135 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 

αναφέρεται και στην αξιολόγηση που 

πραγματοποίησε η Επιτροπή. Επιπλέον, 

θα πρέπει να μεταφερθούν πιστώσεις 

ύψους 1 145 797 000 EUR από τα 

χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ στο σκέλος 

επιχορηγήσεων της ΔΣΕ με στόχο τη 

διευκόλυνση του συνδυασμού μέσων 

χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ ή με άλλα 

συναφή μέσα, ιδίως εκείνα που 

προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση. 

__________________ __________________ 
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4 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. 

4 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. 

 4α Κανονισμός (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, (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 347, 

20.12.2013, σ. 104) 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από τις επενδύσεις που 

έλαβαν στήριξη από το ΕΤΣΕ, το ποσό 

στόχος του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει 

να προσαρμοστεί στο 35 % των συνολικών 

υποχρεώσεων εγγύησης της ΕΕ ώστε να 

διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 

προστασίας. 

(15) Με βάση την εμπειρία που 

αποκτήθηκε από τις επενδύσεις που 

έλαβαν στήριξη από το ΕΤΣΕ, το ποσό 

στόχος του ταμείου εγγυήσεων θα πρέπει 

να προσαρμοστεί στο 32 % των συνολικών 

υποχρεώσεων εγγύησης της ΕΕ ώστε να 

διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 

προστασίας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Έχει καίρια σημασία να 

αξιολογηθεί εάν και σε ποιον βαθμό η 
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αυστηρή εφαρμογή του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης εμποδίζει 

ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως αυτά που 

επλήγησαν περισσότερο από την 

πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, να 

συμμετέχουν άμεσα στο ΕΤΣΕ, ή έμμεσα 

συμβάλλοντας με δημόσια 

χρηματοδότηση σε επιμέρους έργα και 

επενδυτικές πλατφόρμες. είναι επίσης 

πολύ σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσο 

το να αντιμετωπίζονται οι άμεσες ή 

έμμεσες συνεισφορές από κράτη μέλη και 

περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ως 

«έκτακτο μέτρο» στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

θέσεων εργασίας και την προώθηση της 

ανάπτυξης. Τα μέτρα αυτά θα 

ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που είναι 

απαραίτητες για την εδραίωση της 

ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το 

ΕΤΣΕ είναι μία χρηματοοικονομική 

διευκόλυνση που δημιουργήθηκε για να 

προσθέσει αξία στους υφιστάμενους 

χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς, όπως 

τα ΕΔΕΤ, το Ταμείο Συνοχής και η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

και όχι να τους ανταγωνιστεί. Επιπλέον, 

θα πρέπει να προσδιοριστούν 

εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για 

κάθε πιθανή παράταση του ΕΤΣΕ πέραν 

του ισχύοντος ΠΔΠ, διαφορετικές 

εκείνων που από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1291/2013, με δεδομένες τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η θέση της 

Ένωσης ως παγκόσμιου ηγέτη στον 

τομέα της επιστήμης, της έρευνας και 

των ανακαλύψεων. κατά συνέπεια, το 

ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει –
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εν όλω ή εν μέρει– τα υφιστάμενα ταμεία 

συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία και 

τους συναφείς μηχανισμούς, ούτε να 

θέσει σε κίνδυνο και να περιορίσει τη 

σημασία τους. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Λόγω της έκτακτης ζήτησης της 

αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αναμένεται να 

συνεχιστεί, θα πρέπει να ενισχυθεί το 

σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 

μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης 

νέων μέσων. 

(16) Λόγω της έκτακτης ζήτησης της 

αγοράς για χρηματοδότηση ΜΜΕ στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί 

το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ με 

επιπλέον πόρους, καθώς και με τις 

ικανότητες υποστήριξης ΜΜΕ του 

συμβουλευτικού κόμβου. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, 

ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης 

από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η 

προβολή της εγγύησης της ΕΕ που 

χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1017. 

(17) Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι τελικοί δικαιούχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, 

ενημερώνονται για την ύπαρξη στήριξης 

από το ΕΤΣΕ, προκειμένου να ενισχύεται η 

προβολή της εγγύησης της ΕΕ που 

χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1017. Το λογότυπο του ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να τοποθετείται εμφανώς στη 

συμφωνία χρηματοδότησης, ιδίως στην 

περίπτωση των ΜΜΕ, ούτως ώστε να 

αυξηθεί η προβολή του ΕΤΣΕ ως 

πρωτοβουλίας της Ένωσης.  
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα 

πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές 

του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε 

ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς στο 

πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα 

πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη 

στήριξη της εκπόνησης έργων στα οποία 

εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη και έργων που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της COP21. Με την 

επιφύλαξη του στόχου του να αξιοποιήσει 

τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου 

να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, 

ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει 

ενεργά στον στόχο της τομεακής και 

γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ 

και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση 

έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα 

πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη 

δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και 

να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον 

συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής 

χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ. 

(21) Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα 

πρέπει να ενισχυθεί μέσω αύξησης της 

προσβασιμότητας και της διαφάνειας και 

οι δραστηριότητές του θα πρέπει να 

επικεντρώνονται σε ανάγκες που δεν 

καλύπτονται επαρκώς στο πλαίσιο των 

ισχυουσών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της 

εκπόνησης έργων που εξασφαλίζουν 

γνήσια προσθετικότητα και στα οποία 

εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη ή έργων σε μεθοριακές περιφέρειες 

και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων της COP21. Με την επιφύλαξη 

του στόχου του να αξιοποιήσει τις 

υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου 

να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός 

συμβουλευτικός κόμβος για τη 

χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης, 

ο ΕΚΕΣ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει 

ενεργά στον στόχο της τομεακής και 

γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ 

και να στηρίζει την ΕΤΕπ στην εκπόνηση 

και την προσθήκη έργων, όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο, ενισχύοντας την 

τοπική παρουσία του σε κράτη μέλη με 

περιορισμένες ικανότητες αλλά με υψηλό 

επενδυτικό δυναμικό. Η αύξηση της 

χρηματοδότησης είναι αναγκαία για να 

μπορέσει ο ΕΚΕΣ να ιδρύσει γραφεία που 

θα ενεργούν ως αποκεντρωμένοι 

περιφερειακοί σχηματισμοί τεχνικής 

βοήθειας και να εξασφαλίσει ότι το 

ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε 

όλες τις γλώσσες των κρατών μελών. Θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, όπως 

η ωριμότητα των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, η περιορισμένη πείρα στη χρήση 

σύνθετων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς 
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και συγκεκριμένα εμπόδια που 

συνδέονται με την ανάπτυξη και την 

υλοποίηση των έργων. Θα πρέπει επίσης 

να συνεργάζεται δραστήρια με 

υπάρχουσες εθνικές αναπτυξιακές 

τράπεζες ή ιδρύματα, να εργάζεται από 

κοινού με την Επιτροπή για τη 

διευκόλυνση των κρατών μελών κατά τη 

σύσταση τέτοιων τραπεζών, να συμβάλλει 

στη δημιουργία τομεακών, θεματικών ή 

περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών 

και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον 

συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής 

χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ, καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα 

κριτήρια επιλεξιμότητας που θα πρέπει 

να τηρούν τα ταμεία αυτά. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Εκτιμά θετικά τη δυνατότητα να 

προσφερθεί ορισμένη χρηματοδότηση 

μέσω του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της 

συμμετοχής με τη μορφή συμμετοχικής 

χρηματοδότησης στα χρηματοδοτούμενα 

έργα. Δεδομένης της δυνατότητας κάποια 

χρηματοδότηση να παρέχεται με αυτή τη 

μορφή, θεωρείται σκόπιμο να 

ενσωματωθεί αυτό το σύστημα στα 

δημόσια έργα που ζητούν 

χρηματοδότηση. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) 

2015/1017 θα πρέπει συνεπώς να 

τροποποιηθούν αναλόγως, 

(22) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 θα 

πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί 

αναλόγως, 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση 

αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων 

υποαξιοποίησης επενδύσεων, οι ειδικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ έχουν κατά 

κανόνα χαρακτηριστικά όπως μειωμένη 

εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα 

επιμερισμού του κινδύνου, διασυνοριακά 

χαρακτηριστικά, έκθεση σε 

συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα 

αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται 

περαιτέρω στο παράρτημα II. 

Οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ 

αντιμετωπίζουν καλύτερα τις οικονομικές 

και χρηματοπιστωτικές ανεπάρκειες , τις 

αστοχίες της αγοράς και τις μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις, 

περιλαμβανομένων των διαφορών στις 

επενδυτικές ικανότητες των κρατών 

μελών και των αντίστοιχων διαφορών 

στα ασφάλιστρα κινδύνου, τριβών όσον 

αφορά τη μόχλευση, χαμηλών 

πολλαπλασιαστών των επενδύσεων, 

περίπλοκων πολυεθνικών και 

διασυνοριακών έργων και αποφυγής της 

ανάληψης επενδυτικών κινδύνων, ιδίως 

στην έρευνα, την καινοτομία, τις νέες 

τεχνολογίες και τις υπάρχουσες και νέες 

υποδομές.  

 Προς τον σκοπό αυτόν, οι ειδικές 

δραστηριότητες έχουν κατά κανόνα 

χαρακτηριστικά όπως μειωμένη 

εξασφάλιση, συμμετοχή σε μέσα 

επιμερισμού του κινδύνου, συστήματα 

εγγύησης πρώτης ζημίας όταν το ΕΤΣΕ 

συνδυάζεται με δημοσιονομικούς πόρους 

σε επίπεδο ΕΕ και/ή εθνικό επίπεδο,  
διασυνοριακά χαρακτηριστικά και έκθεση 

σε συγκεκριμένους κινδύνους ή άλλα 

αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως περιγράφεται 

περαιτέρω στο παράρτημα II. Το ΕΤΣΕ 

μεγιστοποιεί τον αριθμό των έργων που 

έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση του 

αριθμού των δικαιούχων και του 

δυνητικού αποτελέσματος μόχλευσης. 

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο 

κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου 

για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ, αν για να εξασφαλιστεί η 

Έργα της ΕΤΕπ που εμπεριέχουν κίνδυνο 

κατώτερο από το ελάχιστο όριο κινδύνου 

για τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ 

δεν υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, εκτός 

αν για να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα, 
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προσθετικότητα όπως ορίζεται στο πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου 

απαιτείται η χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου, είναι αναγκαία η 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ, και υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα δεν 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν υπό 

καλύτερους όρους μέσω άλλων πηγών 

χρηματοδότησης. 

Τα έργα που υποστηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ και συνίστανται σε υλική υποδομή 

που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη ή στην επέκταση υλικής υποδομής ή 

υπηρεσιών που συνδέονται με υλική 

υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη θεωρούνται 

επίσης ότι παρέχουν προσθετικότητα. 

Το ΕΤΣΕ υποστηρίζει  έργα που 

συνίστανται σε υλική υποδομή που συνδέει 

δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην 

επέκταση υλικής υποδομής ή υπηρεσιών 

που συνδέονται με υλική υποδομή από ένα 

κράτος μέλος σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη, εφόσον τα έργα αυτά παρέχουν 

προσθετικότητα. 

 Η προσθετικότητα συνδέεται επίσης με 

την καινοτόμο φύση και τα 

μακροπρόθεσμα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη του έργου και με 

τις δυνητικά πιο μακροπρόθεσμες και 

υψηλότερου κινδύνου ανάγκες 

χρηματοδότησής τους. 

 Επιπλέον, προκειμένου να προσεγγιστούν 

καλύτερα τομείς όπου η ανάγκη 

χρηματοδότησης δεν μπορεί να καλυφθεί 

επαρκώς από την ιδιωτική αγορά και 

όπου η φύση και το μέγεθος των πράξεων 

και των προϋποθέσεων για λήψη δανείου 

δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση μέσω των κλασικών 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να στηρίζει επίσης ειδικούς ανά 

τομέα χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, 

ιδίως για τους κλάδους του πολιτισμού 

και των δημιουργικών βιομηχανιών που 

παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων-

πλαίσιο της Ένωσης, όπως ο μηχανισμός 

εγγυήσεων του προγράμματος 

«Δημιουργική Ευρώπη», μέσω της 

παροχής εγγυήσεων για την ενίσχυση και 

τον εκ των προτέρων εφοδιασμό αυτών 

των μηχανισμών. 

 Ακόμη, όταν  το ΕΤΣΕ συνδυάζεται με 

άλλα ταμεία, όπως ο μηχανισμός 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τα ΕΔΕΤ, 

εφαρμόζονται τα κριτήρια 
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προσθετικότητας και το μερίδιο με τον 

υψηλότερο κίνδυνο καλύπτεται από το 

ΕΤΣΕ. Ωστόσο, η χρηματοδότηση μέσω 

του ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να 

υποκαταστήσει τις επιχορηγήσεις από 

πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα 

ΕΔΕΤ, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 

2020». 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέ) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) στο άρθρο 5 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «2α. Προς τον σκοπό αυτόν, και για να 

εξασφαλιστεί ότι τα κριτήρια 

προσθετικότητας δεν περιλαμβάνουν 

μόνο χρηματοπιστωτικές μεταβλητές ή 

μεταβλητές σχετικά με τον κίνδυνο, το 

ΕΤΣΕ αξιολογεί τις περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές επιδόσεις κάθε έργου που 

στηρίζει.» 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) στο άρθρο 6 παράγραφος 1 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι υπεύθυνη 

να εξασφαλίζει ότι, συνολικά, τα έργα με 

εγγύηση της ΕΕ προωθούν την κοινωνική 

και περιφερειακή συνοχή σε ολόκληρη 
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την Ένωση.» 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο δ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-i)  το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

«δ)  υποδομή τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών· 

«δ) υποδομή τεχνολογιών πληροφορίας, 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δικτύων, 

blockchain και επικοινωνιών·» 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο στ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 i α) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

«στ) εκπαίδευση και κατάρτιση· «στ) ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, 

εκπαίδευση και κατάρτιση·» 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο -ii α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο η 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (- ii) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

«η) ΜΜΕ·» «η) νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ·» 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο ιβ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ii α) προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

 «ιβ α) άμυνα.»· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

 Άρθρο 7 – παράγραφος 12 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

«Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και 

προσβάσιμες και περιλαμβάνουν το 

σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη συμμόρφωση προς το 

κριτήριο της προσθετικότητας. Η 

δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη 

απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων 

στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η 

ΕΤΕπ. 

Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ γίνονται δημόσιες και 

προσβάσιμες, συνοδευόμενες από 

αναλυτικά πρακτικά, και περιλαμβάνουν 

το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη συμμόρφωση προς το 

κριτήριο της προσθετικότητας. Στην 

πρότασή της, η επιτροπή επενδύσεων 

δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

απασχόληση και τη βιωσιμότητα. Η 

δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη 

απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων 

στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η 

ΕΤΕπ. Κάθε έργο που εγκρίνεται στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ, πρέπει να συνοδεύεται 

από τεκμηριωμένη και επαληθεύσιμη 

αιτιολόγηση της προσθετικότητας από τη 

διευθύνουσα επιτροπή. Η εκτίμηση της 

προσθετικότητας μεμονωμένων έργων 

πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά, ιδίως σε 

σχέση με τις αστοχίες της αγοράς που 

επιδιώκει να αντιμετωπίζει το ΕΤΣΕ. 

 Ο πίνακας επιδόσεων λειτουργεί ως μέσο 

καθορισμού προτεραιοτήτων για κάθε 
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έργο του ΕΤΣΕ και δημοσιοποιείται μετά 

την αξιολόγηση των έργων που 

υποβάλλουν αίτηση για χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ. Ακόμη, ο πίνακας 

δεικτών επιδόσεων χρησιμοποιείται από 

την επιτροπή επενδύσεων για να 

εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη και διαφανή 

αξιολόγηση της δυνητικής και της 

πραγματικής χρήσης της εγγύησης της 

ΕΕ και για να δίδεται προτεραιότητα στη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις 

με υψηλότερες επιδόσεις και 

προσθετικότητα. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημεία iα και iγ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) στην παράγραφο 2, προστίθενται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 «(iα) τεχνολογία blockchain·» 

 (iβ) το διαδίκτυο των πραγμάτων·» 

 (iγ) υποδομές για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο και την προστασία των 

δικτύων.» 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο i α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «(iα)  υποστήριξη των πρωτοβουλιών 

της Ένωσης στον αμυντικό τομέα, ιδίως 
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μέσω:  

 (i) έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο 

Ένωσης· 

 (ii) της ανάπτυξης των αμυντικών 

ικανοτήτων της Ένωσης· 

 (iii) των ΜΜΕ και των εταιρειών 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον τομέα της 

άμυνας.» 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 

% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο 

σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 

διοχετεύεται στη στήριξη έργων με 

συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 

για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 

της Διάσκεψης του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21). Το διοικητικό 

συμβούλιο παρέχει αναλυτική 

καθοδήγηση προς τον σκοπό αυτό· 

Η ΕΤΕπ, το διοικητικό συμβούλιο και η 

Επιτροπή Επενδύσεων διασφαλίζουν ότι 

κάθε έργο που λαμβάνει στήριξη είναι 

σύμφωνο με τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό και ότι το 

καθένα τους βοηθά στην επίτευξη των 

στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 

ενισχύει τη βιώσιμη μετάβασή της προς 

τη βιωσιμότητα. Τουλάχιστον το 40% της 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος 

υποδομής και καινοτομίας διοχετεύεται σε 

έργα που επιτυγχάνουν άμεσα τις 

δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Παρισιού 

για την κλιματική αλλαγή (COP21), 

καθώς και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το 

2050 όσον αφορά τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 

80-95%. Επιπλέον, τουλάχιστον το 20% 

των χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ 

υποστηρίζει έργα ενεργειακής απόδοσης, 

με προτεραιότητα στα μικρής κλίμακας 

καινοτόμα έργα στον κατασκευαστικό 

τομέα, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε 

έργα για την εξάλειψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων και την καταπολέμηση της 

ενεργειακής ένδειας. Η χρηματοδότηση 

του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται 
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υπόψη στον υπολογισμό αυτό. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι κανόνες περί ευελιξίας και εφαρμογής 

του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, ιδίως στο προληπτικό και το 

διορθωτικό σκέλος του, δεν περιορίζουν 

τη συμμετοχή των κρατών μελών στο 

ΕΤΣΕ. Συνεπώς, για να εξυπηρετηθεί ο 

στόχος του ΕΤΣΕ όσον αφορά τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και την 

προώθηση της ανάπτυξης, όταν τα κράτη 

μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές 

διοικήσεις συγχρηματοδοτούν 

μεμονωμένα έργα που υποστηρίζονται 

από το ΕΤΣΕ, η συμμετοχή τους 

θεωρείται ως εφάπαξ συνεισφορά στο 

πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο 

εγγυήσεων της παραγράφου 2 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός 

κατάλληλου επιπέδου (ποσό στόχος) που 

να αντικατοπτρίζει τις συνολικές 

υποχρεώσεις από την εγγύηση της ΕΕ. Το 

ποσό στόχος ορίζεται σε 35 % των 

συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση 

της ΕΕ.»· 

5. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο 

εγγυήσεων της παραγράφου 2 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός 

κατάλληλου επιπέδου (ποσό στόχος) που 

να αντικατοπτρίζει τις συνολικές 

υποχρεώσεις από την εγγύηση της ΕΕ. Το 

ποσό στόχος ορίζεται σε 32 % των 

συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση 

της ΕΕ.»· 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α – στοιχείο ii 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – δεύτερη πρόταση  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση 

έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα 

και της κυκλικής οικονομίας ή 

συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της 

Διάσκεψης του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21), στην 

εκπόνηση έργων στον τομέα της 

ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στην 

εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο 

πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 

1. 

Παρέχει επίσης στήριξη στην εκπόνηση 

έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα 

και της κυκλικής οικονομίας ή 

συνιστωσών αυτών, ιδίως στο πλαίσιο της 

Διάσκεψης του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή (COP21), στην 

εκπόνηση έργων στους τομείς της έρευνας 

και καινοτομίας, καθώς και των 

ψηφιακών επικοινωνιών και των 

τηλεπικοινωνιών, καθώς και στην 

εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο 

πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 

1. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων 

για τη διευκόλυνση της στήριξης του 

ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και 

συμβολή, κατά περίπτωση, στον στόχο 

της τομεακής και γεωγραφικής 

διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που 

αναφέρεται στο τμήμα 8 του 

παραρτήματος II μέσω της στήριξης της 

ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων· 

γ) αξιοποίηση των τοπικών και 

περιφερειακών γνώσεων για τη 

διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε 

ολόκληρη την Ένωση και συμβολή στον 

στόχο της τομεακής και γεωγραφικής 

διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που 

αναφέρεται στο τμήμα 8 του 

παραρτήματος II μέσω της στήριξης της 

ΕΤΕπ καθώς και των διαχειριστών έργων 

στην εκπόνηση και την προσθήκη έργων· 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο ii 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή ενεργού στήριξης 

σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών 

πλατφορμών· 

ε) την παροχή ενεργού στήριξης 

σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών 

πλατφορμών, όποτε χρειάζεται· Οι 

επενδυτικές πλατφόρμες είναι ένα καίριο 

μέσο για την αντιμετώπιση των αστοχιών 

της αγοράς, ιδίως κατά τη 

χρηματοδότηση πολλαπλών, 

περιφερειακών ή θεματικών έργων, 

περιλαμβανομένων των έργων 

ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 

διασυνοριακών έργων. Δεδομένου ότι η 

δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών 

στην Ένωση δεν είναι ανάλογη προς τις 

πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δίδεται 

περισσότερη προσοχή στη διεύρυνση του 

πεδίου και της χρήσης των επενδυτικών 

πλατφορμών, ώστε να γίνει δυνατή η 

αποδοτική συνένωση μικρών έργων· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο iii 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την παροχή συμβουλών σχετικά με 

τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής 

χρηματοδότησης (όπως τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο 

«Ορίζων 2020» και η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη»)  με το ΕΤΣΕ.· 

στ) την παροχή συμβουλών σχετικά με 

τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής 

χρηματοδότησης όπως τα ΕΔΕΤ, ο 

«Ορίζων 2020» (περιλαμβανομένου, 

μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας) και η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» με το ΕΤΣΕ 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο βέλτιστος 

συνδυασμός των διαφόρων ενωσιακών 

πηγών. Αυτό θα γίνει με τρόπο που δεν 
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δρα ως αντικίνητρο στην προσέλκυση ή 

την κινητοποίηση νέων ή αδρανών 

κεφαλαίων· 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α) προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

' «στ α) την παροχή συμβουλών για έργα 

στα οποία συμμετέχουν δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη και την παροχή 

στήριξης για τη σύσταση οντοτήτων 

ειδικού σκοπού ή άλλων ειδικών φορέων, 

περιλαμβανομένων και αποκεντρωμένων 

περιφερειακών σχηματισμών τεχνικής 

βοήθειας, ώστε να εξυπηρετούνται 

καλύτερα οι ανάγκες ενός συγκεκριμένου 

τομέα και/ή μιας περιφέρειας, όπως τα 

έργα ενεργειακής απόδοσης σε 

νοτιοανατολικά κράτη μέλη. Παρέχονται 

επίσης συμβουλές για πολυεθνικά, 

διαπεριφερειακά, πολυπεριφερειακά και 

διασυνοριακά έργα, καθώς και σχετικά με 

τις δυνατότητες συνδυασμού με άλλες 

πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης, 

περιλαμβανομένων των πόρων που 

σχετίζονται με την εδαφική συνεργασία 

στην Ένωση·» 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iii β) προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

 «στ β) την παροχή πρόσθετης 

υποστήριξης στα κράτη μέλη των οποίων 

οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 

κεφαλαιαγορές επλήγησαν πολύ έντονα 

από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική 

κρίση και, συνεπώς, αντιμετωπίζουν 

σημαντικά επενδυτικά κενά σε 

στρατηγικούς τομείς που προσφέρουν 

μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων σε 

επισφαλή και λιγότερο ανεπτυγμένα έργα 

έρευνας και καινοτομίας.» 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για να επιτευχθεί ο στόχος της 

παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η 

παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε 

τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να 

αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και 

των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 

5. Για να επιτευχθεί ο στόχος της 

παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η 

παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε 

τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να 

αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της 

Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών 

διαχείρισης των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

και να συνεργαστεί μαζί τους. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 7 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 δ α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

«7. Η συνεισφορά της Ένωσης 

ανέρχεται κατά μέγιστο σε 

20 000 000 EUR ετησίως, και καλύπτει το 

κόστος των πράξεων του ΕΚΕΣ έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020 για υπηρεσίες που 

παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 επιπλέον εκείνων που 

διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων 

προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι 

δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το 

υπόλοιπο ποσό των τελών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4.» 

7. « Η συνεισφορά της Ένωσης 

ανέρχεται στο αναγκαίο ποσό, με ελάχιστο 

ποσό τα 20 000 000 EUR ετησίως, και 

καλύπτει το κόστος των πράξεων του 

ΕΚΕΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

ενισχυμένες αρμοδιότητές του και να 

εντατικοποιήσει τις υπηρεσίες που 

παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 επιπλέον εκείνων που 

διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων 

προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι 

δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το 

υπόλοιπο ποσό των τελών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4.» 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 18 – παράγραφοι 7 και 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι παράγραφοι 7 και 8 

απαλείφονται· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενημερώνουν ή 

υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς 

διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους 

τελικούς δικαιούχους, 

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενημερώνουν ή 

υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς 

διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους 

τελικούς δικαιούχους για την ύπαρξη 
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συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για την 

ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ· 

στήριξης από το ΕΤΣΕ και να κάνουν 

αυτή την πληροφορία εμφανώς ορατή, 

ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, στη 

συμφωνία χρηματοδότησης και σε κάθε 

σύμβαση που περιλαμβάνει στήριξη από 

το ΕΤΣΕ, βελτιώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο την ενημέρωση της κοινής γνώμης 

και ενισχύοντας την προβολή του ΕΤΣΕ· 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή 

καθοδήγηση, όπου είναι αναγκαίο. 

Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή 

καθοδήγηση, όπου είναι αναγκαίο. 

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει την ευθύνη για 

τον προσδιορισμό τυποποιημένων 

κριτηρίων και ορισμών προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια σχετικά με 

ζητήματα που αφορούν τη φορολογική 

διακυβέρνηση. Ακόμη, η Επιτροπή 

υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις όπου 

αναφέρονται αναλυτικές λεπτομέρειες 

όλων των έργων ανά τομέα πολιτικής που 

έχουν λάβει στήριξη από την Ένωση 

μέσω του ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένων του 

συνολικού ύψους της συνεισφοράς από 

κάθε πηγή και των προφίλ κινδύνου. 

Επιπλέον, στις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές πράξεις της, η ΕΤΕπ 

εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που 

καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για 

την πρόληψη της χρήσης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της 

απαίτησης λήψης εύλογων μέτρων για 

την ταυτοποίηση των πραγματικών 

δικαιούχων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση. 
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Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τομέας τηλεπικοινωνιών: 

1 091 602 000 EUR· 

β) τομέας τηλεπικοινωνιών: 

1 141 602 000 EUR· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τομέας ενέργειας: 

5 005 075 000 EUR. 

γ) τομέας ενέργειας: 

5 350 075 000 EUR. 
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