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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Με την πρόταση ETΣΕ II, η Επιτροπή αποσκοπεί στην επέκταση της διάρκειας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ETΣΕ) και σε τεχνικές βελτιώσεις για το 

ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (EKΕΣ). Η αξιολόγηση της 

Επιτροπής σχετικά με τη χρήση της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την έναρξη 

του ΕTΣΕ τον Ιούλιο του 2015 συνοδεύει την πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

εξέδωσε γνωμοδότηση με τίτλο  «ETΣΕ: μια πρώιμη πρόταση για την παράταση και 

επέκταση» (ECA Γνώμη 2/2016).  

Όσον αφορά τους καθορισμένους στόχους της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και συμβολή του 

ΕΤΣΕ για την επίτευξή τους, η συντάκτρια εκτιμά ότι τα ακόλουθα στοιχεία της πρότασης 

αποτελούν ιδιαίτερη πηγή ανησυχίας και θα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο της παρούσας 

γνωμοδότησης:  

 επέκταση του ETΣΕ μέχρι το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

και αύξηση της στοχοθέτησης των επενδύσεων σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ (ETΣΕ Ι: 

315 δισεκατομμύρια ευρώ), μεταξύ άλλων με

 αύξηση της εγγύησης της ΕΕ στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ (ΕΤΣΕ I: 16 δισεκατομμύρια) 

και προσαρμογή του ποσοστού στόχου του ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ στο 35 % των 

συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ (ΕTΣΕ Ι: 50 %) χρηματοδοτούμενο εν 

μέρει από 

 περαιτέρω μεταβίβαση από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) με 

περιορισμό κατά 155 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των μεταφορών και 345 

εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της ενέργειας,

 ενίσχυση της προσθετικότητας για τα έργα (που πρέπει να αντιμετωπίσουν αδυναμίες της 

αγοράς ή προβληματικές επενδυτικές συνθήκες), ώστε να καλύπτονται έργα στο πλαίσιο 

του σκέλους των υποδομών και της καινοτομίας που συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη,

 πρόσθετη εστίαση σε έργα που συμβάλλουν στους στόχους της πολιτικής για το κλίμα της 

COP21, που θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο για τουλάχιστον κατά 40 % 

χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας, 

 αποκλεισμό της στήριξης σε αυτοκινητόδρομους, εκτός των ιδιωτικών επενδύσεων στις 

χώρες συνοχής ή σε διασυνοριακά έργα με τουλάχιστον μία χώρα συνοχής,

 βελτίωση της τεχνικής βοήθειας για έργα που αφορούν πολλά κράτη μέλη, συνδυάζοντας 

το ΕTΣΕ με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα ΕΔΕT, το «Ορίζοντας 2020» 

και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), και διευκολύνοντας τη γεωγραφική 

και τομεακή διαφοροποίηση του ΕTΣΕ.

 

H συντάκτρια πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό μέσο για 

τη διάθεση πρόσθετων επενδύσεων και θέσεων εργασίας για τις υποδομές στον τομέα των 

μεταφορών και της κινητικότητας. H (περιορισμένη) μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει, ωστόσο, 

ότι χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού 

στον τομέα των μεταφορών. Πράγματι, με έργα στον τομέα των μεταφορών που αντιστοιχούν 

μόλις στο 8 % ή 11 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΣΕ 

έργων, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της ελκυστικότητας του ταμείου για τα 
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κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων από 

την άποψη της χρηματοδότησης, των κριτηρίων επιλεξιμότητας και της τεχνικής βοήθειας.  

Το ΕΤΣΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στον τομέα των μεταφορών εάν λειτουργεί 

ως εργαλείο για να συμπληρώνει, και όχι να αντιπαλεύει, το επιτυχές και υπερκαλυφθέν 

πρόγραμμα της ΔΣΕ. Η ΔΣΕ χρηματοδοτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, υπό 

συνεκτικές μακροπρόθεσμες προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν και ελέγχονται από τους 

συννομοθέτες στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης διαδικασίας. H συντάκτρια αντιτίθεται στην 

περαιτέρω ανακατανομή κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ II, και υπενθυμίζει ότι 

ποσό ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ αφαιρέθηκε ήδη από τη ΔΣΕ και το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» για το ΕΤΣΕ Ι. Πράγματι, δεν απαιτούνται νέες περικοπές: η αξιολόγηση 

της Επιτροπής για το ΕΤΣΕ δείχνει, αντ’ αυτού, ότι το στοχευόμενο ποσοστό της εγγύησης 

της ΕΕ θα μπορούσε οριακά να προσαρμοστεί. Πράγματι, αν το ποσοστό στόχου του ΕΤΣΕ I 

δεν είχε τεθεί στο 50 %, θα απαιτούνταν από την αρχή λιγότερες περικοπές στη ΔΣΕ. Τέλος, 

πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με κάθε μελλοντική συνέχιση ή τροποποίηση του ΕΤΣΕ, 

η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί πλήρως όχι μόνο το ΕΤΣΕ αλλά και όλες τις νομικές 

υποχρεώσεις όσον αφορά τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τους 

συννομοθέτες στον κανονισμό ΕΤΣΕ I. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια προτείνει να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής για το 

ΕΤΣΕ II ως εξής: 

 διατήρηση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού κονδυλίου για τη ΔΣΕ και του τμήματος 

μεταφορών, 

 προσαρμογή του ποσοστού στόχου του ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ στο 32 % των 

συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ,

 οι περί προσθετικότητας διατάξεις θα πρέπει να καλύπτουν σύνθετα πολυεθνικά και 

διασυνοριακά έργα, περιλαμβανομένων των κεντρικών διαδρόμων και άλλων τμημάτων 

του κεντρικού δικτύου που προσδιορίζονται από τη ΔΣΕ, την κοινή επιχείρηση SESAR 

και το ERTMS, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ολοκλήρωση των έργων του δικτύου 

ΔΕΔ-Μ που διαφορετικά δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη των 

περιορισμένων πόρων που έχουν απομείνει στη ΔΣΕ, 

 η χρήση της εγγύησης της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ειδικό στόχο που θα αφορά 

μερίδιο 20 % για τις μεταφορές, συμβάλλοντας επίσης στους στόχους της πολιτικής για το 

κλίμα,

 η συμμετοχή των κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών διοικήσεων σε 

έργα ή μέσα του ΕΤΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «έκτακτες» εισφορές, που θα 

εκπίπτουν από τη διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια που αναμένεται να αναλάβουν 

τα κράτη μέλη, 

 οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας θα πρέπει να μπορούν να χαρακτηρίζονται 

ως επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς για εγγύηση της ΕΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση των 

διασυνοριακών/πολυεθνικών σχεδίων,

 η στήριξη του ΕΤΣΕ στους αυτοκινητοδρόμους θα πρέπει να καταστεί δυνατή για έργα 

σύμφωνα με τους στόχους των ΔΕΔ-Μ και της πολιτικής μεταφορών (π.χ.  εξυπηρέτηση 

της οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), συντήρηση 

οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ), 
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 ο ρόλος του ΕΚΕΣ στην παροχή συμβουλών προς τις περιφερειακές αρχές και τους 

φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων των πολυεθνικών και διασυνοριακών 

έργων, καθώς και η προώθηση του συνδυασμού του ΕΤΣΕ με τη ΔΣΕ, πρέπει να 

ενισχυθούν, 

 διατήρηση του άρθρου 18 παράγραφοι 7 και 8, που περιέχουν προβλέψεις για το μέλλον 

του ΕΤΣΕ που θα καθοριστεί με βάση ανεξάρτητη αξιολόγηση. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 

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

λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Απαιτούνται προσπάθειες για την 

αύξηση των επενδύσεων, με την 

εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και 

καλύτερης δημοσιογραφικής κάλυψης και 

με την παροχή τεχνικής βοήθειας σε 

οποιοδήποτε στάδιο του έργου, και για τη 

διευκόλυνση της εξυπνότερης χρήσης 

των χρηματοδοτικών πόρων. 

 

Τροπολογία   2 

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 

(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 
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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 τομέας 

της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής 

απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ 

σε αυτοκινητόδρομους θα πρέπει 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. 

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. Επιπλέον, θα πρέπει 

επίσης να επιλύσει το πρόβλημα της 

υπερβολικής συγκέντρωσης σε 

ορισμένους τομείς πολιτικής, καθώς και 

της γεωγραφικής ανισορροπίας των 

επενδύσεων, ώστε να συμβάλει στην 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή της Ένωσης και να αποτρέψει 

την έξαρση των ανισοτήτων μεταξύ των 

διαφόρων περιφερειών και κρατών 

μελών. 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 τομέας 

της ενέργειας και σε έργα ενεργειακής 

απόδοσης. Επιπλέον, η στήριξη του ΕΤΣΕ 

σε αυτοκινητοδρόμους περιορίζεται στην 

υποστήριξη ιδιωτικών και/ή δημόσιων 

επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών 

στις χώρες συνοχής, στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες ή σε 

διασυνοριακά έργα μεταφορών ή εάν είναι 

αναγκαία για την αναβάθμιση και τη 

συντήρηση, για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας, για την ανάπτυξη ευφυών 

συστημάτων μεταφορών ή για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας και των 

προτύπων των υφιστάμενων 

αυτοκινητοδρόμων στο διευρωπαϊκό 

δίκτυο μεταφορών, και ιδίως των 

ασφαλών χώρων στάθμευσης, των 

σταθμών ανεφοδιασμού σε εναλλακτικά 
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καθαρά καύσιμα και των συστημάτων 

ηλεκτρικής επαναφόρτισης.  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.  

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Στις ειδικές της δραστηριότητες 

με στήριξη από το ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ 

χρησιμοποιεί συστηματικά την 

συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του 

κινδύνου με τους συνεπενδυτές της. 

Καλείται συνεπώς η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο 

αυτών των δραστηριοτήτων, να παρέμβει 

παρέχοντας εγγυήσεις πρώτης ζημίας, 

όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο και 

σκόπιμο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 

η προσθετικότητα της διευκόλυνσης του 

ΕΤΣΕ και να κινητοποιηθούν 

περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια. 

 

Τροπολογία   4 

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 

(9) Η προσθετικότητα, που αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να 

ενισχυθεί κατά την επιλογή των έργων. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 

εκπροσώπηση των οντοτήτων που 

επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Ταμείο 

Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ, θα ήταν σκόπιμο 

να επιτραπεί εναλλαγή στο διοικητικό 

συμβούλιο, ούτως ώστε να 

συμπεριληφθούν μέλη των τομεακών 
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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. 

Γενικών Διευθύνσεων, όπως οι μεταφορές 

και το περιβάλλον. Σύμφωνα με την αρχή 

της προσθετικότητας, οι πράξεις θα 

πρέπει να είναι επιλέξιμες 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 όπως το ERTMS, θα πρέπει να 

θεωρούνται ότι παρέχουν προσθετικότητα 

λόγω της εγγενούς δυσκολίας τους και της 

υψηλής ενωσιακής προστιθέμενης αξίας 

τους. 

 

Τροπολογία   5 

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», 

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία 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. Πρέπει να 
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εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και οι 

συνέργειες μεταξύ όλων των μορφών 

στήριξης της ΕΕ. 

 

Τροπολογία   6 

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 

με την ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το 

ΕΤΣΕ, και με τις εθνικές αναπτυξιακές 

τράπεζες. 

 

Τροπολογία   7 

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, σε εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες και σε 

περιφέρειες σε μετάβαση, και για να 

διορθωθούν οι γεωγραφικές 

ανισορροπίες, το πεδίο εφαρμογής των 

γενικών στόχων που είναι επιλέξιμοι για 

στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

διευρυνθεί. 

 

Τροπολογία   8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) τα έργα πρέπει να αναπτύσσονται 

και να υλοποιούνται σε συνεργασία με 
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τους αρμόδιους σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 

διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές 

συνθήκες για τη βιωσιμότητα και την 

επιτυχία τους·  

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) O τρέχων ενδεικτικός στόχος του 

ΕΤΣΕ όσον αφορά το σκέλος υποδομών 

και καινοτομίας θα πρέπει να 

προσαρμοστεί αναλόγως και με βάση την 

αύξηση του στόχου για την κινητοποίηση 

τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων ευρώ 

σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  10 

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 χρηματοδοτικά μέσα, 

(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, 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. 1316/2013 και 

(ΕΕ) αριθ. 1291/2013  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 όπως 
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ιδίως εκείνα που προορίζονται για την 

ενεργειακή απόδοση. 
αναφέρεται και στην αξιολόγηση που 

πραγματοποιείται από την 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 

χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως εκείνα που 

προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση. 

__________________ __________________ 

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, 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, 20.12.2013, σ. 

129. 

 

Τροπολογία   11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Το ΕΤΣΕ υπήρξε αποτελεσματικό 

όσον αφορά την αύξηση του όγκου των 

ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ υπέρ 

των ΜΜΕ, αλλά δεν υπήρξε επιτυχής ως 

προς την ενίσχυση του όγκου των έργων 

στον τομέα των μεταφορών σε επαρκή 

βαθμό, ιδίως στις χώρες της συνοχής. 

Δεδομένης της υψηλής προστιθέμενης 

ευρωπαϊκής αξίας των έργων μεταφορών 

και των τεράστιων αναγκών για 

επενδύσεις, καθίσταται αναγκαία η 

έγκριση περαιτέρω μέτρων για την 

καλύτερη επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι 

φορείς υλοποίησης έργων κατά την 

υποβολή προτάσεων για έργα υποδομής. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Τα έργα στον τομέα μεταφορών 

και της κινητικότητας μπορεί να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 

χρηματοδότηση λόγω των χαμηλότερων 

ποσοστών απόδοσης, του 

μακροπρόθεσμου ορίζοντα των 

επενδύσεων και των υψηλότερων 

επιπέδων κινδύνου και αβεβαιότητας. 

Προκειμένου να μειωθεί η σημερινή 

τομεακή ανισορροπία που χαρακτηρίζει 

τα έργα που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΣΕ και προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

το πρόβλημα των ανεπαρκών επενδύσεων 

στις υποδομές των μεταφορών στην ΕΕ, 

ο ΕΚΕΣ, από κοινού με την Επιτροπή, θα 

πρέπει να θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις που 

θα επιτρέπουν τον συνδυασμό του ΕΤΣΕ 

με επιχορηγήσεις ή άλλες δημόσιες 

χρηματοδοτήσεις που διατίθενται από 

την Ένωση ή τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς με τρόπο απλοποιημένο 

και λιγότερο γραφειοκρατικό. 

 

Τροπολογία   13 

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 

προβάλλουν το ΕΤΣΕ προκειμένου να 

αναβαθμιστεί η εικόνα αυτού του 

σημαντικού μέσου. Θα πρέπει επίσης 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. 
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Τροπολογία   14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Οι πράξεις που στηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές 

της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση 

στον φορολογικό τομέα. 

(19) Οι πράξεις που στηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές 

της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση 

στον φορολογικό τομέα, δεδομένου ότι 

απαιτείται μία ασφαλέστερη προσέγγιση 

για την αποφυγή της απάτης στη χρήση 

των πόρων. 

 

Τροπολογία   15 

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 

(21) Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα 

πρέπει να ενισχυθεί και οι δραστηριότητές 

του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε 

ανάγκες, τομείς και περιφέρειες 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, έργων που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της COP21, καθώς και έργων στον τομέα 

των βιώσιμων μεταφορών. 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 
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να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον 

συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής 

χρηματοδότησης με το ΕΤΣΕ. 

πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στη 

δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών και 

να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον 

συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής 

χρηματοδότησης (όπως τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο 

«Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη») με το ΕΤΣΕ 

προκειμένου να δημιουργηθούν 

συνέργειες με τις διάφορες πηγές 

στήριξης της ΕΕ. Ο ΕΚΕΣ πρέπει να 

είναι εύκολα προσβάσιμος, να είναι 

διαφανής όταν προσφέρει στήριξη και να 

προβάλλεται περισσότερο σε δυνητικούς 

φορείς υλοποίησης έργων.  

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής 

βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση των 

σχεδίων δημοσιονομικών, 

μακροοικονομικών και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που καταρτίζουν τα 

κράτη μέλη και απευθύνει στα εν λόγω 

κράτη συστάσεις ανά χώρα. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενημερώνει 

την Επιτροπή σχετικά με τα πορίσματά 

της όσον αφορά τα εμπόδια και τις 

δυσχέρειες για τις επενδύσεις στα κράτη 

μέλη, που εντοπίζονται κατά την 

πραγματοποίηση επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 

τον παρόντα κανονισμό. H Επιτροπή 

πρέπει να συμπεριλάβει τα εν λόγω 

συμπεράσματα, μεταξύ άλλων, στις 

εργασίες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο 

της βελτίωσης του επενδυτικού 

περιβάλλοντος με την εξάλειψη των 

τομεακών και άλλων εμποδίων στις 

επενδύσεις. 
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Τροπολογία   17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) Δεδομένου ότι η έλλειψη 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί 

το σημαντικότερο εμπόδιο για τις 

επενδύσεις, η στήριξη του ΕΤΣΕ θα 

πρέπει επίσης να συνδέεται με επιτυχείς 

εξελίξεις στην οικονομική και 

δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με την 

παρακολούθηση των συστάσεων για τις 

χώρες όπου παρατηρούνται ανισορροπίες 

που οφείλονται τόσο σε υπερβολές όσο 

και σε ελλείψεις και οι οποίες έχουν 

διασυνοριακές επιπτώσεις. 

 

 

Τροπολογία  18 

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) αριθ. 

2015/1017 θα πρέπει κατά συνέπεια να 

τροποποιηθεί αναλόγως, 

 

 

Τροπολογία  19 

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 «Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών 
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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. 

της αγοράς πολύπλοκων πολυεθνικών, 

διασυνοριακών έργων 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." 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«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.»· 

«Τα έργα που υποστηρίζονται από το 

ΕΤΣΕ και συνίστανται σε υλική υποδομή 

που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη, τα έργα που περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013 για την ίδρυση της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

τα έργα εφαρμογής των SESAR και 

ERTMS και τα έργα που συνεπάγονται 

την επέκταση υλικής υποδομής ή 

υπηρεσιών που συνδέονται με υλική 

υποδομή από ένα κράτος μέλος σε ένα ή 

περισσότερα άλλα κράτη μέλη θεωρούνται 

επίσης ότι παρέχουν προσθετικότητα.»· 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή 

Επενδύσεων εξετάζει κατά πόσο τα έργα 

πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται 

στην παρούσα παράγραφο. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων διασφαλίζει την εξακρίβωση 

της προσθετικότητας όταν εφαρμόζει τη 

διαδικασία επιλογής.»· 

 

Τροπολογία   21 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «εα) Έχουν μικρότερες πιθανότητες να 

προσελκύσουν χρηματοδότηση από άλλες 

πηγές και, ταυτόχρονα, έχουν σημαντικό 

κοινωνικό αντίκτυπο.» 

 

Τροπολογία   22 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Έργα και επενδύσεις μικρότερου 

μεγέθους λαμβάνουν στήριξη από το 

ΕΤΣΕ, λαμβανομένης υπόψη της 

προσθετικότητας και σε στενή 

συνεργασία με τις εθνικές αναπτυξιακές 

τράπεζες.» 

 

Τροπολογία   23 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-α) Το άρθρο 7 παράγραφος 3 

τροποποιείται ως εξής: 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

τέσσερα μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από 

την Επιτροπή και ένα οριζόμενο από την 

ΕΤΕπ. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

τέσσερα μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από 

την Επιτροπή και ένα οριζόμενο από την 

ΕΤΕπ. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 
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πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία 

καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η 

οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.  Το 

διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 

αποφάσεις του με συναίνεση. 

πρόεδρο μεταξύ των μελών του, με θητεία 

καθορισμένης διάρκειας τριών ετών, η 

οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.  Το 

διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις 

αποφάσεις του με συναίνεση, κατόπιν 

εμπεριστατωμένης ανάλυσης κάθε υπό 

συζήτησης κατάστασης.»  

 

Τροπολογία   24 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α α) Article 7(4) is amended as follows: 

4. Τα κράτη μέλη και άλλα τρίτα μέρη 

—με την επιφύλαξη της συμφωνίας του 

διοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση 

των άλλων τρίτων μερών— δύνανται να 

συνεισφέρουν στο ΕΤΣΕ, με μετρητά ή 

εγγυήσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη, και 

μόνο με μετρητά όσον αφορά τα άλλα 

τρίτα μέρη. Δεν εκχωρείται η ιδιότητα του 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου ούτε 

στα κράτη μέλη ούτε στα άλλα τρίτα μέρη, 

ούτε τους ανατίθεται ρόλος στον διορισμό 

άλλων μελών του προσωπικού του ΕΤΣΕ, 

περιλαμβανομένων των μελών της 

Επιτροπής Επενδύσεων, ούτε έχουν 

κανένα δικαίωμα σε σχέση με άλλες πτυχές 

της διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ όπως 

ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. 

‘4. Τα κράτη μέλη και άλλα τρίτα μέρη 

—με την επιφύλαξη της συμφωνίας του 

διοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση 

των άλλων τρίτων μερών— δύνανται να 

συνεισφέρουν στο ΕΤΣΕ, με μετρητά ή 

εγγυήσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη, και 

με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τα άλλα 

τρίτα μέρη. Δεν εκχωρείται η ιδιότητα του 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου ούτε 

στα κράτη μέλη ούτε στα άλλα τρίτα μέρη, 

ούτε τους ανατίθεται ρόλος στον διορισμό 

άλλων μελών του προσωπικού του ΕΤΣΕ, 

περιλαμβανομένων των μελών της 

Επιτροπής Επενδύσεων, ούτε έχουν 

κανένα δικαίωμα σε σχέση με άλλες πτυχές 

της διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ όπως 

ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία   25 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α β) Article 7(5) is amended as follows: 
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Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ 

θα διαθέτει έναν εκτελεστικό διευθυντή, 

υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση 

του ΕΤΣΕ και την προπαρασκευή και 

προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Επενδύσεων που αναφέρεται στην 

παράγραφο 6. 

Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ 

θα διαθέτει έναν εκτελεστικό διευθυντή, 

υπεύθυνο για την πρέπουσα καθημερινή 

διαχείριση του ΕΤΣΕ και την 

προπαρασκευή και προεδρία των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων 

που αναφέρεται στην παράγραφο 6. 

 

Τροπολογία   26 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α γ) Στο άρθρο 7 παράγραφος 7, 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 Το διοικητικό συμβούλιο ενισχύει τη 

συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και 

των Διαρθρωτικών Ταμείων, της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

συνδυασμένη χρηματοδότηση και να 

ενισχυθεί η μόχλευση των ευρωπαϊκών 

επενδύσεων, ιδίως στις μεταφορές. 

 

Τροπολογία   27 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

ια α): 

 « ια α) άμυνα.»· 

 

Τροπολογία   28 
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Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται 

το ακόλουθο στοιχείο (θ α): 

 «θ α)  υποστήριξη των πρωτοβουλιών 

της Ένωσης στον αμυντικό τομέα, ιδίως 

μέσω: 

 (i)  έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο 

Ένωσης· 

 (ii)  την ανάπτυξη των αμυντικών 

ικανοτήτων της Ένωσης· 

 (iii)  ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης στον αμυντικό τομέα·» 

 

Τροπολογία  29 

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.»· 

Στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 

% της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο 

σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 

διοχετεύεται στη στήριξη έργων που έχουν 

μια σημαντική συνιστώσα σχετική με τη 
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 επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι 

τουλάχιστον το 20 % της 

χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ θα 

στηρίζει έργα σχετικά με την ανάπτυξη 

των υποδομών μεταφορών και σχετικά με 

εξοπλισμό και καινοτόμες τεχνολογίες για 

τις μεταφορές που καλύπτονται από το 
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σημείο (γ). 

 Η ΕΤΕπ έχει ως στόχο να επιτύχει μια 

ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή των 

επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών. 

 Με την επιφύλαξη των στόχων που 

τίθενται στην παρούσα παράγραφο, τα 

έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση 

από το ΕΤΣΕ και αφορούν ανθρώπινο 

δυναμικό και θέματα υγείας, όπως οι 

παραγωγικές επενδύσεις σε νοσοκομεία 

και σχολικά κτίρια, και εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παραγράφου ζ), θα 

εκτελούνται.»· 

 

Τροπολογία   30 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) στην παράγραφο 2 γ), προστίθεται 

το εξής σημείο: 

 «(iii α)  σιδηροδρομικών υποδομών 

και άλλων σιδηροδρομικών έργων·» 

 

Τροπολογία  31 

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 

«γ) αναβάθμιση των περιφερειακών 

και τοπικών 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 και των φορέων υλοποίησης έργων 



 

PE593.810v03-00 22/27 AD\1120875EL.docx 

EL 

ΕΤΕπ στην εκπόνηση έργων·»· στην εκπόνηση έργων·»· 

 

Τροπολογία   32 

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, συμπεριλαμβανομένων 

τομεακών επενδυτικών πλατφορμών·» 

 

Τροπολογία  33 

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): 

 «στ α) την παροχή συμβουλών για σχέδια 

στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο 

κράτη μέλη και στήριξη για τη σύσταση 

των χρηματοοικονομικών μέσων για 

πολυεθνικά ή διασυνοριακά έργα·» 

 

Τροπολογία   34 

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) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

στ β): 
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 «στ β)  την παροχή παραδειγμάτων 

βέλτιστων πρακτικών για τις ΣΔΙΤ στο 

πεδίο της ανάπτυξης των 

σιδηροδρομικών υποδομών·» 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iii γ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 

στ γ): 

 «(στ γ) την παροχή βέλτιστων πρακτικών 

και υποδειγμάτων για τη διάρθρωση 

έργων σε βασικούς κλάδους για τους 

τομείς που αναφέρονται στα σημεία (β), 

(γ), (ε) και (στ) του άρθρο 9 

παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη την 

πλέον πρόσφατη κατευθυντήρια γραμμή 

της Eurostat σχετικά με τη λογιστική 

αποτύπωση του δημοσίου χρέους των 

ΣΔΙΤ.»· 

 

Τροπολογία   36 

Πρόταση κανονισμού 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 3α: 

 «3a. Ο ΕΚΕΣ μεριμνά για την 

συμπληρωματικότητα μεταξύ 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων προκειμένου να βελτιωθεί 

η συνέργεια, να ενθαρρυνθεί η 

συνδυασμένη χρηματοδότηση και να 

ενισχυθεί η μόχλευση των ευρωπαϊκών 

χρηματοπιστωτικών μέσων.’ 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 και παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι παράγραφοι 7 και 8 

διαγράφονται· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία   38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Στο άρθρο 19, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος 1: 

 «Η ΕΤΕπ υποβάλλει και δημοσιεύει στην 

ιστοθέση της ετήσια έκθεση στην οποία 

καταγράφονται αναλυτικά όλα τα έργα 

στον τομέα των μεταφορών που έλαβαν 

στήριξη της ΕΕ μέσω του ΕΤΣΕ, με 

σαφή αναγραφή των αντίστοιχων ποσών 

της συνολικής αναμενόμενης επένδυσης·» 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε 

αυτοκινητοδρόμους αποφεύγεται, εκτός 

εάν είναι αναγκαία η υποστήριξη 

ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των 

μεταφορών στις χώρες συνοχής ή σε 

«Η στήριξη του ΕΤΣΕ σε 

αυτοκινητοδρόμους περιορίζεται στις 

δημόσιες και/ή ιδιωτικές επενδύσεις στον 

τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, 

στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή 



 

AD\1120875EL.docx 25/27 PE593.810v03-00 

 EL 

διασυνοριακά έργα μεταφορών που 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα 

συνοχής.»· 

σε διασυνοριακά έργα μεταφορών ή εάν 

είναι αναγκαία για την αναβάθμιση και τη 

συντήρηση, για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας, για την ανάπτυξη ευφυών 

συστημάτων μεταφορών ή για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας και των 

προτύπων των υφιστάμενων 

αυτοκινητοδρόμων στο διευρωπαϊκό 

δίκτυο μεταφορών, και ιδίως των 

ασφαλών χώρων στάθμευσης, των 

σταθμών ανεφοδιασμού σε εναλλακτικά 

καθαρά καύσιμα και των συστημάτων 

ηλεκτρικής επαναφόρτισης»· 

Τροπολογία   40 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Παράρτημα II – τμήμα 2 – στοιχείο β – εδάφιο 1 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «Δηλώνεται ρητώς ότι η χορήγηση 

στήριξης από το ΕΤΣΕ είναι επίσης 

δυνατή για τη συντήρηση και την 

αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 

στον τομέα των μεταφορών·» 

 

Τροπολογία   41 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 

Παράρτημα II – τμήμα 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο πίνακας επιδόσεων δημοσιοποιείται 

αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με 

εγγύηση της ΕΕ, με την εξαίρεση των 

εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.· 

«Ο πίνακας επιδόσεων δημοσιοποιείται 

αμέσως μετά την έγκριση πράξεων με 

εγγύηση της ΕΕ, με την εξαίρεση των 

εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων διαβιβάζει στο 

Κοινοβούλιο τον πίνακα επιδόσεων σε 

σχέση με τους δείκτες για όλα τα έργα του 

ΕΤΣΕ·» 

 

 



 

PE593.810v03-00 26/27 AD\1120875EL.docx 

EL 
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