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Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013 (Πρώτη ανάγνωση) 
– Γενική προσέγγιση 

  

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της ΕΜΑ στις 5 Μαρτίου 2015, επισυνάπτεται για τις 

αντιπροσωπίες στο παράρτημα συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας ως προς την ανωτέρω 

πρόταση ενόψει της έγκρισης γενικής προσέγγισης από το Συμβούλιο (Ecofin) κατά τη 

σύνοδό του στις 10 Μαρτίου 2015. 

Οι αλλαγές σε σχέση με το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής επισημαίνονται με έντονη 

γραφή και οι διαγραφές με το σύμβολο (…). 

Οι τροποποιήσεις γλωσσικής/νομικής φύσης επισημαίνονται με πλάγια στοιχεία. 
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Πρόταση 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών 

Συμβουλών και τον Κατάλογο Έργων Ευρωπαϊκών Επενδύσεων και την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172, το 

άρθρο 173, το άρθρο 175 παράγραφος 3 και το άρθρο 182 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

1) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου των 

επενδύσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις υποχώρησαν περίπου κατά 15% σε σχέση με 

την κορύφωση που εμφάνισαν το 2007. Η Ένωση πλήττεται ιδιαίτερα από την έλλειψη 

επενδύσεων, η οποία οφείλεται στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά σχετικά με 

τη μελλοντική πορεία της οικονομίας εντός της Ένωσης και σε δημοσιονομικούς 

περιορισμούς στα κράτη μέλη. Η εν λόγω έλλειψη επενδύσεων επιβραδύνει την 

οικονομική ανάκαμψη και επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις 

μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα. 
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2) Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση για την αναστροφή του φαύλου κύκλου που 

προκάλεσε η έλλειψη επενδύσεων. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 

δημοσιονομική ευθύνη αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την τόνωση των 

επενδύσεων. Σε συνδυασμό με μια νέα ώθηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων, αυτές 

οι προϋποθέσεις μπορούν να συμβάλλουν στην καθιέρωση ενός ενάρετου κύκλου στον 

οποίο τα επενδυτικά έργα συμβάλλουν στη στήριξη της απασχόλησης και της ζήτησης 

και οδηγούν σε διατηρήσιμη αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού. 

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

σπουδαιότητα της τόνωσης της ζήτησης και αύξησης της παραγωγικότητας και της 

ανάπτυξης και έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν 

υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων. 

4) Κατά τη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ένωση κατέβαλε 

προσπάθειες για την προαγωγή της ανάπτυξης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που 

παρατίθενται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο των οποίων τίθεται σε 

εφαρμογή μια προσέγγιση για έξυπνη, διατηρήσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη, καθώς 

και μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής 

πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανέλαβε επίσης δυναμικότερο 

ρόλο στην παρότρυνση και την προώθηση των επενδύσεων εντός της Ένωσης, εν μέρει 

με την αύξηση κεφαλαίου τον Δεκέμβριο του 2012. Απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών της Ένωσης 

και η αποδοτική χρήση και διοχέτευση της ρευστότητας της αγοράς στη χρηματοδότηση 

βιώσιμων επενδυτικών έργων. 

5) Στις 15 Ιουλίου 2014, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέσμη πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών για την 

Επιτροπή. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν την κινητοποίηση «μέχρι και 

300 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα 

διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία κατά τα προσεχή τρία έτη» για την τόνωση 

των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
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6) Στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο «Επενδυτικό 
σχέδιο για την Ευρώπη»1, στην οποία προβλεπόταν η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ενός διαφανούς καταλόγου επενδυτικών 
έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η δημιουργία ενός κόμβου επενδυτικών συμβουλών 
(Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (…)), ενώ επίσης τονιζόταν μια 
φιλόδοξη ατζέντα για την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και την ολοκλήρωση της 
Ενιαίας Αγοράς. 

7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης Δεκεμβρίου 2014, κατέληξε ότι «η τόνωση των 
επενδύσεων και η αντιμετώπιση της αποτυχίας των αγορών στην Ευρώπη αποτελούν 
σημαντική πρόκληση από άποψη πολιτικής» και ότι «Η νέα έμφαση στις επενδύσεις, σε 
συνδυασμό με τη δέσμευση των κρατών μελών να εντατικοποιήσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και να επιδιώξουν φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση θα 
αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη και ζητεί να 
συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον Όμιλο ΕΤΕπ με 
στόχο την κινητοποίηση 315 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις κατά την περίοδο 2015-
2017», και κάλεσε τον « Όμιλο ΕΤΕπ να εγκαινιάσει δραστηριότητες 
χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους από τον Ιανουάριο του 2015». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης ότι «το ΕΤΣΕ θα συμπληρώσει τα εν εξελίξει 
προγράμματα της ΕΕ και τις παραδοσιακές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, έχοντας 
πρόσθετο χαρακτήρα σε σχέση με αυτά». 

8) Το ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα μιας συνολικής προσέγγισης σχεδιασμένης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις. Η στρατηγική έχει τρεις πυλώνες: κινητοποίηση της χρηματοδότησης για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων, διοχέτευση των επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση. 

8α) Στις 13 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση2 σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει τους ισχύοντες κανόνες του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

1 Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη». 
COM(2014) 903 τελικό 

2  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο 
«Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης». COM(2015) 12 τελικό. 
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9) Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ένωση πρέπει να βελτιωθεί με την άρση των εμποδίων 
στις επενδύσεις, την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση της κανονιστικής 
προβλεψιμότητας. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θεωρεί ως πολιτική της 
προτεραιότητα την «ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου με παράλληλη 
διατήρηση των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας 
και του περιβάλλοντος και επιλογών για τους καταναλωτές» και ότι θα «εξετάσει 
λεπτομερώς τους κανόνες για να διασφαλίσει ότι συμβάλλουν στο πρόγραμμα 
δράσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη»3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναλάβουν αυτό το καθήκον χωρίς καθυστέρηση. Το έργο του ΕΤΣΕ και 
οι επενδύσεις στην Ευρώπη εν γένει, θα πρέπει να επωφεληθούν από το εν λόγω 
συνοδευτικό έργο. 

10) Σκοπός του ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι i) να συμβάλλει στην επίλυση των δυσχερειών στη 
χρηματοδότηση και υλοποίηση παραγωγικών και στρατηγικών επενδύσεων στην 
Ένωση και ii) να διασφαλίζει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στις εταιρείες 
καθώς και σε άλλες οντότητες που απασχολούν έως 3000 υπαλλήλους, εστιάζοντας 
ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ως ορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό (...). Επίσης, ενδείκνυται να επεκταθεί το ευεργέτημα της διευρυμένης 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ήτοι σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση των υφιστάμενων 
επενδυτικών δυσχερειών της Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, του αναπτυξιακού δυναμικού και της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. 

3  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015: Νέο Ξεκίνημα». 
COM(2014) 910 τελικό. 
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11) Το ΕΤΣΕ πρέπει να στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις υψηλής οικονομικής και κοινωνικής 
προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης4, 
όπως, χωρίς να εξαντλείται σε αυτά, έργα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία αποσκοπούν 
στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στους τομείς των μεταφορών, των 
τηλεπικοινωνιών και των ενεργειακών υποδομών, περιλαμβανομένων των μεταφορών 
και των ενεργειακών διασυνδέσεων και των ψηφιακών υποδομών, την επέκταση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποδοτικότητας της ενέργειας και των πόρων 
και την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, 
περιλαμβανομένης της χρήσης τοπικών ενεργειακών πόρων, και να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, και στην αξιοποίηση πιθανών συνεργιών μεταξύ αυτών των 
τομέων, σε θέματα αστικής και αγροτικής ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής ή σε 
θέματα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, και τα οποία ενισχύουν την ευρωπαϊκή 
επιστημονική και τεχνολογική βάση και ωφελούν την κοινωνία, ευνοώντας, 
παράλληλα, την αξιοποίηση του οικονομικού και βιομηχανικού δυναμικού των 
πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητικών υποδομών, των πιλοτικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων 
επίδειξης. Το ΕΤΣΕ πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ. Το ΕΤΣΕ πρέπει να συμβάλλει στη μετάβαση προς μία πράσινη, βιώσιμη και 
αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία, καθώς και στη δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων εργασίας. 

12) Πολλές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (…) σε ολόκληρη την Ένωση 
χρειάζονται βοήθεια για να προσελκύσουν χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ιδίως όσον 
αφορά τις επενδύσεις που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Το ΕΤΣΕ πρέπει να εφοδιάσει τις εν 
λόγω οντότητες ώστε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις κεφαλαιακές ανεπάρκειες και τις 
αδυναμίες της αγοράς, επιτρέποντας στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) να παρέχουν άμεσες και έμμεσες εισφορές κεφαλαίων, καθώς και εγγυήσεις για 
υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση δανείων, και άλλα προϊόντα που χορηγούνται για την 
επιδίωξη των στόχων του ΕΤΣΕ. 

4  Η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό (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 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 104), τον κανονισμό 
(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) και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης 
1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 33) 
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13) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να συσταθεί στο πλαίσιο της ΕΤΕπ, προκειμένου να επωφεληθεί από 
την πείρα της και τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα (...). Το έργο του ΕΤΣΕ όσον αφορά 
την παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
καθώς και σε άλλες οντότητες, θα πρέπει να εστιάζεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), ώστε να επωφελείται από την εμπειρία του σε αυτές τις 
δραστηριότητες. 

14) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας. Ειδικότερα, 
το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και 
προωθούν (…) τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, επίσης μέσω της 
καινοτομίας και της ανάπτυξης και διάδοσης της τεχνολογίας. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 
στηρίζει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχικών τίτλων, των χρεωστικών τίτλων ή των εγγυήσεων, ώστε να προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών εκάστου έργου. Το ευρύ αυτό φάσμα προϊόντων θα 
πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της αγοράς με παράλληλη 
ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στα έργα. Το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να 
υποκαταστήσει ή να παραγκωνίσει την ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά, αλλά 
αντιθέτως θα πρέπει να δράσει ως καταλύτης για την ιδιωτική χρηματοδότηση 
αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της αγοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική 
και στρατηγική χρήση των δημόσιων κονδυλίων. (...) 

15) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αφορά έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου (…) σε σχέση με τα 
υφιστάμενα μέσα της ΕΤΕπ και της Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα επί 
των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα σε 
ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον 
όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από άλλες πηγές με λογικούς όρους. 

15α) Με κίνητρα βασισμένα στην αγορά και με την προσθετικότητα που παρέχει το ΕΤΣΕ 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ΕΤΣΕ στοχεύει σε κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμα 
έργα χωρίς τομεακή ή περιφερειακή πρότερη κατανομή κονδυλίων, κυρίως 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές επενδυτικές ανάγκες ή οι αδυναμίες της 
αγοράς. Στα κράτη μέλη με λιγότερο αναπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει 
να παρέχεται κατάλληλη τεχνική υποστήριξη ώστε να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί 
στόχοι του παρόντος κανονισμού μπορούν να επιτευχθούν. Ταυτόχρονα, το ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει φιλικά προς το περιβάλλον έργα και να ευνοεί τις 
βιομηχανίες και τις τεχνολογίες που παρουσιάζουν υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. 

16) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις που αναμένεται να είναι οικονομικά και 
τεχνικά βιώσιμες και να αποδώσουν στους πιστωτές. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να 
παρουσιάζουν ενδεδειγμένα επίπεδα κινδύνου και, παράλληλα, να ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ. 
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16α) Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη δομή διαχείρισης, η λειτουργία του 
οποίου θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μοναδικό σκοπό της ενδεδειγμένης χρήσης της 
εγγύησης της ΕΕ. Η δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα διοικητικό 
συμβούλιο, έναν εκτελεστικό διευθυντή και μια επιτροπή επενδύσεων. Δεν πρέπει να 
θίγει ούτε να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων της ΕΤΕπ, ή να υποκαταστήσει τα 
διοικητικά όργανα αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να προσδιορίζει τις 
επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή επενδύσεων 
πρέπει να αποφασίζει σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και να εκτελεί τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες των συνεδριάσεων της επιτροπής επενδύσεων. 

17)  Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 
τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για μεμονωμένα έργα και για έργα που υποστηρίζονται 
μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και επενδυτικών πλατφορμών ή 
ταμείων, που δεν παρέχονται μέσω του ΕΤΕ. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να 
απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στους 
τομείς των πράξεων με τις οποίες επιδιώκονται οι γενικοί στόχοι του ΕΤΣΕ. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ, το οποίο θα 
πρέπει να εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων του ΕΤΣΕ. Η ανεξαρτησία της 
Επιτροπής Επενδύσεων είναι βασικός παράγοντας διασφάλισης της εμπιστοσύνης και 
της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο Επενδυτικό Σχέδιο. 

18) Για να μπορεί το ΕΤΣΕ να στηρίζει επενδύσεις, η Ένωση θα πρέπει να χορηγήσει εγγύηση 
ποσού ίσου με 16.000.000.000 ευρώ. Όταν παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, η εγγυητική 
κάλυψη θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο ανάλογα με το είδος του μέσου, όπως δάνεια, ίδια 
κεφάλαια ή εγγυήσεις, ως ποσοστό του όγκου του χαρτοφυλακίου εκκρεμών δεσμεύσεων. 
Αναμένεται ότι αν η εγγύηση συνδυαστεί με τα 5.000.000.000 ευρώ που θα καταβάλει η 
ΕΤΕπ, η στήριξη του ΕΤΣΕ θα πρέπει να αποφέρει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 
60.800.000.000 ευρώ από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Αυτό το ποσό των 60.800.000.000 ευρώ με 
τη στήριξη του ΕΤΣΕ αναμένεται να επιφέρει συνολικά 315.000.000.000 ευρώ σε 
επενδύσεις στην Ένωση εντός περιόδου τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Οι εγγυήσεις που συνδέονται με έργα που έχουν ολοκληρωθεί χωρίς 
κατάπτωση εγγύησης εντός της περιόδου διαθεσιμότητας της εγγύησης είναι διαθέσιμες 
για τη στήριξη νέων πράξεων. 
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18α)Εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση περιέχουσα 
ανεξάρτητη αξιολόγηση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ και της εκπλήρωσης των 
γενικών στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, περιλαμβανομένης της 
κινητοποίησης ιδιωτικού κεφαλαίου, καθώς και αξιολόγηση της προσθετικότητας που 
παρέχεται από το ΕΤΣΕ, του προφίλ κινδύνου των πράξεων που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΣΕ, του μακροοικονομικού αντικτύπου του ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένου του 
αντικτύπου του στην ανάπτυξη και την απασχόληση, των υπηρεσιών που παρέχονται 
από τον ΕΚΕΣ και της εκπλήρωσης των στόχων του ΕΤΣΕ και του ΕΚΕΣ. Αν 
απαιτείται, η έκθεση θα συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, επίσης όσον αφορά την 
έγκριση περαιτέρω έργων από την Επιτροπή Επενδύσεων και την αδιάλειπτη 
ανανέωση της εγγύησης της ΕΕ πέραν της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό. 

19) Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 315 δισ. ευρώ εντός της συντομότερης 
δυνατής περιόδου, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή τα εθνικά αναπτυξιακά 
ιδρύματα, καθώς και οι επενδυτικές πλατφόρμες και τα επενδυτικά ταμεία, πρέπει να 
διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο, έχοντας τη στήριξη της εγγύησης του ΕΤΣΕ, στον 
εντοπισμό βιώσιμων έργων, στη διαμόρφωση και, όπου απαιτείται, στον συνδυασμό 
έργων και στην προσέλκυση πιθανών επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα καθορισμού πολυκρατικών πλατφορμών για την προώθηση 
διασυνοριακών έργων ή ομάδας έργων σε όλα τα κράτη μέλη. 

20) (…) Τα τρίτα μέρη πρέπει να δύνανται να συγχρηματοδοτούν έργα με το ΕΤΣΕ είτε βάσει 
μεμονωμένου έργου ή μέσω επενδυτικών πλατφορμών (…). 

21) Το ΕΤΣΕ πρέπει να συμπληρώνει τα εν εξελίξει προγράμματα της ΕΕ και τις 
παραδοσιακές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, έχοντας πρόσθετο χαρακτήρα σε σχέση με 
αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθεί η πλήρης χρήση όλων των 
υφιστάμενων και κατανεμημένων πόρων της ΕΕ, δυνάμει των υφιστάμενων κανόνων. 
Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν κάθε είδος ενωσιακής χρηματοδότησης, 
προκειμένου να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων για τα οποία υπάρχει 
εγγύηση της ΕΕ. Η ευελιξία της προσέγγισης αυτής θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τη 
δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών στους επενδυτικούς τομείς που στοχεύει το ΕΤΣΕ. 
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22) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι επενδύσεις 
σε υποδομές και έργα που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων. Για τον σκοπό αυτό και για τον σκοπό της αξιολόγησης των 
κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατυπώσει ένα σύνολο βασικών 
αρχών (...) τις οποίες ένα έργο θα πρέπει να πληροί προκειμένου να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη από το ΕΤΣΕ. Εάν ένα έργο πληροί τα κριτήρια αυτά και λάβει ενίσχυση από το 
ΕΤΣΕ, η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι τυχόν εθνική συμπληρωματική στήριξη θα 
αξιολογείται βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, 
σύμφωνα με την οποία το μόνο πρόσθετο θέμα που θα επαληθεύεται από την Επιτροπή θα 
είναι η αναλογικότητα της δημόσιας στήριξης (απουσία υπεραντιστάθμισης). Η Επιτροπή 
ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη δέσμη βασικών 
αρχών με σκοπό να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των δημοσίων πόρων. Η απαίτηση 
για εναρμόνιση με τις αρχές περί κρατικών ενισχύσεων πρέπει να συμβάλλει στην 
αποτελεσματική χρήση των πόρων του ΕΤΣΕ. 

23) Λόγω της ανάγκης για επείγουσα δράση εντός της Ένωσης, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενδέχεται 
να έχουν χρηματοδοτήσει πρόσθετα έργα, εκτός από τα συνήθη, κατά τη διάρκεια του 2015, 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τη σύναψη της συμφωνίας ΕΤΣΕ 
και τον διορισμό των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος των μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα να 
συμπεριληφθούν στην κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ εφόσον πληρούν τα ουσιαστικά 
κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

24) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ που στηρίζονται 
από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες 
της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μέτρων ελέγχου και μέτρων που 
λαμβάνονται για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, καθώς και με τους συναφείς κανόνες και 
τις διαδικασίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένης της τριμερούς συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

25) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΣΕ με σκοπό την εκτίμηση της συνάφειας, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεών τους 
και τον εντοπισμό πτυχών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν μελλοντικές δραστηριότητες. 
Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν στη λογοδοσία και την ανάλυση της 
βιωσιμότητας. 
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26) Παράλληλα με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που θα διενεργούνται μέσω του 
ΕΤΣΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ). 
Ο ΕΚΕΣ θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για την εκπόνηση και επεξεργασία 
σχεδίων σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, της 
ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και των θεσμικών οργάνων και των αρχών 
διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης όσον αφορά θέματα τεχνικής βοήθειας για 
επενδύσεις εντός της Ένωσης και να ενισχυθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς 
υλοποίησης έργων σε τοπικό επίπεδο. Οι νέες υπηρεσίες του ΕΚΕΣ πρέπει να 
παρέχονται επιπλέον των ήδη προβλεπομένων στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης, χωρίς να επηρεάζονται, επομένως, κατ΄ ουδένα τρόπο το επίπεδο και οι 
δυνατότητες της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων. Θα 
πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για τις πρόσθετες υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον ΕΚΕΣ. 

27) Για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με την εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ, 
πρέπει να δημιουργηθεί ταμείο εγγυήσεων. Το ταμείο εγγυήσεων θα πρέπει να συσταθεί με 
σταδιακές πληρωμές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Το ταμείο εγγυήσεων θα 
πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει επίσης έσοδα (...)από έργα που τυγχάνουν στήριξης από 
το ΕΤΣΕ και ποσά που ανακτώνται από υπερήμερους οφειλέτες, εφόσον το ταμείο 
εγγυήσεων έχει ήδη καταβάλει την εγγύηση προς την ΕΤΕπ. 

28) Το ταμείο εγγυήσεων προορίζεται να παρέχει αποθεματικό ρευστότητας στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι ζημιών που υφίσταται το ΕΤΣΕ κατά την επίτευξη των 
στόχων του. Σύμφωνα με την πείρα από τη φύση των επενδύσεων που θα στηρίζονται από 
το ΕΤΣΕ, η τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων κατά 50% της συνολικής εγγύησης της 
Ένωσης (...) θα ήταν κατάλληλη. 

28α)Κάθε πληρωμή προς το ταμείο εγγυήσεων και κάθε απόφαση σχετική με τον 
προϋπολογισμό η οποία συνδέεται κατ΄ άλλο τρόπο με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ θα 
πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους όρους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και να εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της 
ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού. 

29) [Μεταφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 36α)] 
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30) Λόγω της φύσης τους, η εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ και το ταμείο εγγυήσεων δεν 
αποτελούν «χρηματοδοτικά μέσα» κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5. 

31) Εντός της Ένωσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός δυνητικά οικονομικά και τεχνικά βιώσιμων 
έργων που δεν χρηματοδοτούνται λόγω έλλειψης βεβαιότητας και διαφάνειας όσον αφορά 
τα εν λόγω έργα. Αυτό συχνά οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν γνωρίζουν 
τα έργα ή δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση των επενδυτικών 
κινδύνων. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ (...) θα πρέπει να προάγουν τη δημιουργία διαφανούς 
καταλόγου τρεχόντων και μελλοντικών (...) έργων στην Ένωση τα οποία προσφέρονται για 
επένδυση. Με αυτό τον κατάλογο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες (...) όσον 
αφορά τα επενδυτικά έργα διατίθενται στο κοινό σε τακτική και διαρθρωμένη βάση ώστε οι 
επενδυτές να έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. 

32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη δημιουργία του 
ευρωπαϊκού καταλόγου επενδύσεων, μεταξύ άλλων με την παροχή πληροφοριών στην 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ σχετικά με τα επενδυτικά έργα στο έδαφός τους. Πριν από την 
έναρξη λειτουργίας του καταλόγου, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να προβούν σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις με κράτη μέλη, εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους 
φορείς, σχετικά με τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τα έργα που θα 
περιληφθούν στον κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για την αποφυγή 
δημοσίευσης έργων που θα μπορούσαν να υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια, και 
σχετικά με το υπόδειγμα για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα επιμέρους 
έργα. 

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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33) Μολονότι τα έργα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
την ΕΤΕπ για τον προσδιορισμό και την επιλογή των έργων που θα τύχουν στήριξης από το 
ΕΤΣΕ, το ευρύτερο πεδίο του καταλόγου θα πρέπει να είναι ο προσδιορισμός έργων σε 
ολόκληρη την Ένωση. Το πεδίο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έργα τα οποία μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα ή με τη βοήθεια άλλων μέσων που 
παρέχονται σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. (...) Η ένταξη ενός έργου στον κατάλογο δεν 
πρέπει ούτε να συνεπάγεται ούτε να αποκλείει την παροχή δημόσιας χρηματοδοτικής 
στήριξης, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο. 

34) Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας προς τους Ευρωπαίους πολίτες, η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις 
πράξεις και τον αντίκτυπο του ΕΤΣΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά 
έκθεση σχετικά με την κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων. 

35) (...) 

36) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η στήριξη επενδύσεων στην 
Ένωση και η ενίσχυση της πρόσβασης οντοτήτων σε χρηματοδοτικούς πόρους δεν μπορούν 
- λόγω δημοσιονομικών περιορισμών στις επενδύσεις - να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη (...) μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, 
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36α) [Μεταφέρθηκε από την αιτιολογική παράγραφο 29)] 

 Για τη μερική χρηματοδότηση της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
θα πρέπει να μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος -πλαισίου «Ορίζων 2020» 
για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020), που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6, και της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7. Τα προγράμματα 
αυτά εξυπηρετούν σκοπούς που δεν καλύπτονται από το ΕΤΣΕ. Ωστόσο, η μείωση των 
κονδυλίων αμφοτέρων των προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων 
αναμένεται να εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης σε ορισμένους τομείς 
του αντίστοιχου πεδίου τους από ό, τι θα ήταν δυνατόν μέσω των ισχυόντων προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών διασυνδέσεων, των μεταφορών και της 
ψηφιακής υποδομής, καθώς και της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης. Το ΕΤΣΕ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ ώστε να πολλαπλασιάσει το 
χρηματοδοτικό αποτέλεσμα στους συγκεκριμένους τομείς (έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, υποδομές μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας) σε σύγκριση με τη 
χρησιμοποίηση των πόρων (...) για την παροχή επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». (...) 

36β) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2013 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1316/2013 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. 

36γ) Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία για τη διευκρίνιση των 
όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για την υπ΄αυτών διαχείριση του 
ΕΤΣΕ. Η εν λόγω συμφωνία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες του 
νομοθέτη της Ένωσης, (...) της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και της ΕΤΕπ, 
όπως ορίζονται στις Συνθήκες, και θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε στοιχεία 
κυρίως τεχνικής και διοικητικής φύσεως τα οποία, καίτοι μη ουσιώδη, είναι αναγκαία 
για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΤΣΕ, 

6 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 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104). 

7 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). 
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - I - Εισαγωγικές διατάξεις 

Άρθρο 1α 

Σκοπός και αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ), τη θέσπιση εγγύησης της ΕΕ και τη σύσταση ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ. Επιπλέον, 
με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών και 
διαφανής κατάλογος υπαρχόντων και δυνητικών μελλοντικών επενδυτικών έργων της 
Ένωσης. 

[Μεταφέρθηκε από το άρθρο 1] 

Σκοπός του ΕΤΣΕ, μέσω της παροχής ικανότητας ανάληψης κινδύνων στην ΕΤΕπ, είναι η 
στήριξη, στην Ένωση (...): 

α) (...) των επενδύσεων (…) 

β) (…) της μεγαλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση εταιρειών και άλλων οντοτήτων που 
απασχολούν έως 3000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
(…) 

Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός προβλέπει κανόνες για την υπό της Επιτροπής 
σύναψη συμφωνίας με την ΕΤΕπ σχετικά με τη διαχείριση του ΕΤΣΕ καθώς και συμφωνίας 
με την ΕΤΕπ για την υλοποίηση του ΕΚΕΣ. 
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Άρθρο 1β 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς μόνο του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα»: νομικές οντότητες που ασκούν 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στις οποίες 
ανατίθεται εντολή από κράτος μέλος, σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 
να διεξάγουν δραστηριότητες δημόσιας ανάπτυξης ή προβολής, 

β) «επενδυτικές πλατφόρμες»: φορείς ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό διαχείριση, 
συμβατικές ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης ή επιμερισμού του κινδύνου ή 
ρυθμίσεις που θεσπίζονται με άλλο τρόπο, μέσω των οποίων διοχετεύεται η 
χρηματοδοτική συμβολή οντοτήτων για τη χρηματοδότηση σειράς επενδυτικών 
έργων, 

γ) «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ. 

δ) «επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: νομικές οντότητες, εκτός από ΜΜΕ, 
που απασχολούν έως 3000 εργαζομένους. 

ε) «συμφωνία ΕΤΣΕ»: η νομική πράξη με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 
διευκρινίζουν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για τη 
διαχείριση του ΕΤΣΕ. 

στ) «συμφωνία ΕΚΕΣ»: η νομική πράξη με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ 
διευκρινίζουν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για την 
υλοποίηση του ΕΚΕΣ. 
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ζ) «προσθετικότητα»: η υπό του ΕΤΣΕ στήριξη πράξεων οι οποίες αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης 
επενδύσεων και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν διεξαχθεί στο συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα με τα συνήθη μέσα της ΕΤΕπ χωρίς τη στήριξη του ΕΤΣΕ ή δεν θα 
είχαν το αυτό αποτέλεσμα στο διάστημα αυτό με τα μέσα του ΕΤΕ και της ΕΕ. Τα έργα 
που στηρίζει το ΕΤΣΕ, καίτοι σκοπός τους είναι η δημιουργία απασχόλησης και 
ανάπτυξης, έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που 
στηρίζονται από συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ, το δε χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ έχει γενικά 
υψηλότερο προφίλ κινδύνου από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που στηρίζει σήμερα η 
ΕΤΕπ βάσει των συνήθων επενδυτικών πολιτικών της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

Άρθρο 1 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

[διεγράφη: το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 μεταφέρθηκε στο άρθρο 2, το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 μεταφέρθηκε στο άρθρο 1α] 

Άρθρο 2 
(…) Συμφωνία ΕΤΣΕ 

- 1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την ΕΤΕπ όσον αφορά τη διαχείριση του ΕΤΣΕ. 
 
1. Η συμφωνία ΕΤΣΕ περιλαμβάνει (...) τα ακόλουθα: 
 
α) Ρυθμίσεις για τη σύσταση του ΕΤΣΕ καθώς και για το ποσό και τους όρους της 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΤΕπ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
 

i) διατάξεις που διέπουν τη σύσταση του ΕΤΣΕ ως διακριτού, σαφώς αναγνωρίσιμου 
και διαφανούς μέσου και χωριστού λογαριασμού υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, οι 
πράξεις του οποίου διακρίνονται σαφώς από άλλες πράξεις της ΕΤΕπ· 

 

6831/15   ΘΚ/γομ 17 
 DGG 1A  EL 
 



ii) το ποσό και οι όροι της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που παρέχεται από την 
ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 
5.000.000.000 ευρώ σε εγγυήσεις ή μετρητά· 

iii) οι όροι της χρηματοδότησης ή των εγγυήσεων που πρέπει να παρέχονται από 
την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ΕΤΕ»)· 

iv) διάταξη ότι η τιμολόγηση των πράξεων με εγγύηση της ΕΕ είναι σύμφωνη με 
τη γενική πολιτική τιμολόγησης της ΕΤΕπ. 

 
β) Ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3, με την επιφύλαξη του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 5 περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι 
οποίες περιλαμβάνουν 

i) τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και τον αριθμό των μελών του, ο 
οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα μέλη· 

ii) τη διαδικασία διορισμού του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντα Συμβούλου, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας τους, οι οποίες 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις για το προσωπικό της ΕΤΕπ, τους 
κανόνες και τις διαδικασίες για την αντικατάσταση και την υποχρέωση 
λογοδοσίας τους· 

iii) τη διαδικασία διορισμού και παύσης των μελών της επιτροπής επενδύσεων, την 
αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας τους, τους κανόνες ψηφοφορίας στο πλαίσιο 
της επιτροπής επενδύσεων, με προσδιορισμό της απαρτίας και της κατανομής 
των ψήφων για κάθε μέλος· 

iv) την υποχρέωσης θέσπισης εσωτερικού κανονισμού από το διοικητικό συμβούλιο 
και την επιτροπή επενδύσεων αντιστοίχως· 

 
v) την υποχρέωση τελικής έγκρισης, από τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ, των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεις που λαμβάνουν στήριξη από το 
ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 5 περί του 
καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
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γ) Ρυθμίσεις σχετικά με την εγγύηση της ΕΕ, η οποία πρέπει να είναι άνευ όρων, 
αμετάκλητη και πρώτης ζήτησης εγγύηση υπέρ της ΕΤΕπ, οι οποίες περιλαμβάνουν 

i) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με 
το άρθρο 7, μεταξύ των οποίων τις σχετικές διαδικασίες κάλυψης και την 
καθορισμένη κάλυψη των χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 
είδη μέσων· 

ii) την υποχρέωση κατανομής του αντιτίμου για την ανάληψη κινδύνων μεταξύ 
των συνεισφερόντων κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο εκάστου στην 
ανάληψη κινδύνου. Το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση και οι πληρωμές 
επί της εγγύησης της ΕΕ γίνονται εγκαίρως και μόνο μετά τον συμψηφισμό του 
αντιτίμου και των ζημιών από τις πράξεις · 

iii) τις απαιτήσεις που διέπουν τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, μεταξύ των οποίων οι όροι πληρωμής, όπως 
συγκεκριμένες προθεσμίες, οι τόκοι επί των οφειλόμενων ποσών και οι 
αναγκαίες ρυθμίσεις ρευστότητας· 

iv) διατάξεις και διαδικασίες που συνδέονται με την είσπραξη απαιτήσεων, η οποία 
θα ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 4· 

 
δ) Τις διαδικασίες έγκρισης, από την επιτροπή επενδύσεων, της χρήσης της εγγύησης της 
ΕΕ για επιμέρους έργα ή μέσω επενδυτικών πλατφορμών ή εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών 
ή ιδρυμάτων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και συγκεκριμένα το άρθρο 2α· 
 
ε) Τις διαδικασίες υποβολής επενδυτικών προτάσεων και έγκρισης προτάσεων για τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων 

i) τη διαδικασία διαβίβασης έργων στην επιτροπή επενδύσεων· 
ii) την απαίτηση να μην θίγονται, λόγω της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης 

προτάσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, οι κανόνες λήψης αποφάσεων 
της ΕΤΕπ που ορίζονται στο Πρωτόκολλο αριθ. 5 περί του καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και συγκεκριμένα το άρθρο 19· 
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iii) κανόνες που προσδιορίζουν λεπτομερέστερα τις μεταβατικές διατάξεις που 
προβλέπει το άρθρο 20, ιδίως δε τον τρόπο υπαγωγής των πράξεων που 
υπεγράφησαν από την ΕΤΕπ κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 20 
στην κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ. 

στ) Ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και λογοδοσίας όσον αφορά το 
ΕΤΣΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν, 

i) τις υποχρεώσεις της ΕΤΕπ όσον αφορά την υποβολή επιχειρησιακών εκθέσεων 
σε συνεργασία, ενδεχομένως, με το ΕΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος 
κανονισμού· 

ii) τις απορρέουσες από το ΕΤΣΕ υποχρεώσεις υποβολής χρηματοοικονομικών 
εκθέσεων 

iii) κανόνες περί λογιστικού ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος κανονισμού· 

iv) βασικούς δείκτες επιδόσεων, όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, 
την εκπλήρωση των γενικών στόχων του άρθρου 2α, την κινητοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων και τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του στη στήριξη των επενδύσεων. 

 
ζ) Τις διαδικασίες και προϋποθέσεις τροποποίησης της Συμφωνίας, η οποία μπορεί να γίνει 
με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή της ΕΤΕπ, με την υποχρέωση υποβολής έκθεσης στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την τροποποίηση· 
 
η) Τυχόν άλλους όρους διοικητικής ή οργανωτικής φύσεως που είναι αναγκαίοι για τη 
διαχείριση του ΕΤΣΕ στο μέτρο που επιτρέπουν την ορθή χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 
 
2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει επίσης ότι: 
 
α) οι δραστηριότητες του ΕΤΣΕ που διεξάγονται από το ΕΤΕ τελούν υπό τη διαχείριση 
των διοικητικών οργάνων του ΕΤΕ, 
 
β) το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από πράξεις στηριζόμενες από το ΕΤΣΕ 
παρέχεται μετά την αφαίρεση των πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ και, 
στη συνέχεια, των εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και με τη συμφωνία ΕΚΕΣ. 
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Άρθρο 2α 

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ 

1. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα 

οποία: 

α) συνάδουν προς τις πολιτικές της Ένωσης, 

β) είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα, 

γ) παρέχουν προσθετικότητα και 

δ) μεγιστοποιούν όπου είναι εφικτό την κινητοποίηση κεφαλαίων 

του ιδιωτικού τομέα. 

2. Επιπλέον, η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη 

έργων που επιδιώκουν κάποιον από τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς: 

α) ανάπτυξη υποδομών 

β) έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 

γ) επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία, την τεχνολογία της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών 

δ) ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας 

ε) παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για επιχειρήσεις και άλλες οντότητες που 

απασχολούν έως 3 000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ. 

3. Κατά τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής και της πολιτικής έναντι των 

κινδύνων όσον αφορά τη στήριξη του ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει 

υπόψη την ανάγκη να αποφεύγεται η υπερβολική συγκέντρωση κινδύνων σε δεδομένο 

τομέα ή γεωγραφική περιοχή. 
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Άρθρο 3 

Διοίκηση του ΕΤΣΕ 

- 1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον παρόντα 

κανονισμό, τα διοικητικά όργανα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιδιώκουν την 

επίτευξη μόνο των στόχων του παρόντος κανονισμού. 

1. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το 

οποίο, με σκοπό τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, θα καθορίζει τον στρατηγικό 

προσανατολισμό, τη στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού και τις 

επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής 

πολιτικής των έργων τα οποία μπορεί να στηρίξει το ΕΤΣΕ, της αντιμετώπισης των 

επενδυτικών πλατφορμών και του προφίλ κινδύνου του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους 

στόχους δυνάμει του άρθρου 2α παράγραφος 2.Το διοικητικό συμβούλιο θα εγκρίνει 

επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, οι οποίες θα 

εφαρμόζονται από την επιτροπή επενδύσεων. Οι επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές 

δημοσιοποιούνται. 

1α.  Οι θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ της 

Επιτροπής και της ΕΤΕπ, αναλόγως του αντιστοίχου μεγέθους των συνεισφορών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και της ΕΤΕπ σε μετρητά ή σε εγγυήσεις. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο. Το διοικητικό 

συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση. 

2. (…) 

3. (…) 

4. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ διαθέτει έναν διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και την προπαρασκευή και 

προεδρία των συνεδριάσεων της επιτροπής επενδύσεων που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5. Ο διευθύνων σύμβουλος επικουρείται από έναν αναπληρωτή διευθύνοντα 

σύμβουλο. 

Ο διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο 

σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ. 
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Έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

της ΕΤΕπ, ο διευθύνων σύμβουλος και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 

διορίζονται από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ για άπαξ ανανεώσιμη θητεία τριών ετών, 

κατόπιν προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου. 

5. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να διαθέτει επιτροπή επενδύσεων, που 

θα είναι υπεύθυνη για την εξέταση οποιωνδήποτε πιθανών πράξεων, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 6 παράγραφος 5, σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές του ΕΤΣΕ και για 

την έγκριση της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό. 

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν υψηλό επίπεδο 

σχετικής πρακτικής εμπειρίας (…) και διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για 

ανανεώσιμη καθορισμένη θητεία με διάρκεια έως τρία έτη, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 

6 έτη συνολικά. Οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής επενδύσεων διορίζονται έπειτα 

από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Κατά τον διορισμό των 

εμπειρογνωμόνων στην επιτροπή επενδύσεων, το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει 

ότι η επιτροπή επενδύσεων παρουσιάζει διαφοροποίηση στη σύνθεσή της, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη εκτεταμένων γνώσεων στους τομείς που καλύπτονται από το 

άρθρο 2α και τις γεωγραφικές αγορές εντός της Ένωσης. 

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των στόχων του 

ΕΤΣΕ. 

Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της επιτροπής επενδύσεων, τα μέλη 

της ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ΕΤΣΕ. 

Κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που εγκρίνονται από το 

διοικητικό συμβούλιο και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ, δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από την ΕΤΕπ, τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης, τα κράτη μέλη ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Υπάρχουν 

οι δέουσες οργανωτικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή 

ανεξαρτησία της επιτροπής επενδύσεων, χωρίς να επηρεάζεται η παροχή αναλυτικής, 

υλικοτεχνικής και διοικητικής υποστήριξης από το προσωπικό της ΕΤΕπ στην 

επιτροπή επενδύσεων. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής επενδύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Εγγύηση της ΕΕ και Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΕ 

Άρθρο 4 
Εγγύηση της ΕΕ 

Η Ένωση παρέχει εγγύηση στην ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που 
διενεργούνται εντός της Ένωσης, ή πράξει ανάμεσα σε κράτος μέλος και χώρα που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης, της πολιτικής διεύρυνσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ή ανάμεσα σε κράτος μέλος και υπερπόντια 
χώρα ή έδαφος, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τη συμφωνία ΕΤΣΕ 
(«εγγύηση της ΕΕ»). (…) 

Άρθρο 5 
Απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ 

1. Η χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΤΣΕ. 

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ που 
εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 ή 
για τη χρηματοδότηση του ΕΤΕ με σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
πράξεων της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2. (…) 

2α. Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
της ΕΤΕπ που εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων από τις [προσθήκη 
ημερομηνίας από την ΥΕ: 4 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και 
για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του δικαιούχου ή 
ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

2β. Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται για χρηματοδότηση ή εγγυήσεις προς το 
ΕΤΕ για τη διεξαγωγή χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΤΕ από [προσθήκη ημερομηνίας από την ΥΕ: 4 έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] και για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ 
του ΕΤΕ και του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού έως τις 30 Ιουνίου 
2020. 
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της (…) ΕΤΕπ, η ΕΤΕπ χρεώνει τους 
δικαιούχους των χρηματοδοτικών πράξεων για την κάλυψη όλων των εξόδων που 
σχετίζονται με το ΕΤΣΕ. Με την επιφύλαξη του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου αυτής της 
παραγράφου, ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει καμία διοικητική 
δαπάνη ή άλλα τέλη της ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται από αυτήν δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Η ΕΤΕπ δύναται να χρησιμοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ εντός σωρευτικού ανωτάτου 
ορίου που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των εκκρεμών υποχρεώσεων από εγγυήσεις 
της ΕΕ για την κάλυψη δαπανών οι οποίες θα είχαν χρεωθεί στους δικαιούχους των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί λόγω αθέτησης. 

 Επιπλέον, η ΕΤΕπ μπορεί να κάνει χρήση της εγγύησης της ΕΕ για την κάλυψη του 
σχετικού μεριδίου των ενδεχόμενων εξόδων ανάκτησης, εκτός εάν αυτά αφαιρούνται 
από τα έσοδα ανάκτησης και τις ενδεχόμενες δαπάνες που συνδέονται με τη 
διαχείριση της ρευστότητας. 

(…) Εφόσον η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση στο ΕΤΕ για λογαριασμό του ΕΤΣΕ που 
καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, (…) τα τέλη 
του ΕΤΕ μπορούν να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

4. (…) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε είδος ενωσιακής 
χρηματοδότησης, περιλαμβανομένωνμέσων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο των 
πολιτικών της Ένωσης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και των διαρθρωτικών και 
βιομηχανικών της πολιτικών για να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων 
έργων στα οποία επενδύει η ΕΤΕπ, η ίδια ή μέσω του ΕΤΕ, με τη στήριξη της εγγύησης 
της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας τόσο των 
σχετικών μέσων όσο και του ΕΤΣΕ. 
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Άρθρο 6 
Επιλέξιμα μέσα 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2α παράγραφος 2, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί την εγγύηση της ΕΕ 
προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κινδύνου για τα μέσα που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με το άρθρο 7. 

2. Τα ακόλουθα μέσα είναι επιλέξιμα για κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ (…): 

α) δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε άλλο μέσο 
χρηματοδότησης ή πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού 
κεφαλαίου, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, 
επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων. Τα μέσα αυτά χορηγούνται, αποκτώνται ή εκδίδονται 
για πράξεις που διενεργούνται στην Ένωση, (…) σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 
εφόσον η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας ή 
συναλλαγής την οποία έχει υπογράψει ή στην οποία έχει προσχωρήσει η ΕΤΕπ και η 
οποία δεν έχει λήξει ούτε ακυρωθεί· 

 

β) χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο ΕΤΕ που του δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δάνεια, 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, οποιοδήποτε άλλο μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα 
κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων 
μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή 
ταμείων. Τα μέσα αυτά χορηγούνται, αποκτώνται ή εκδίδονται για πράξεις που 
διενεργούνται στην Ένωση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εφόσον η 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ έχει χορηγηθεί βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας ή συναλλαγής 
την οποία έχει υπογράψει ή στην οποία έχει προσχωρήσει η ΕΤΕπ και η οποία δεν έχει 
λήξει ούτε ακυρωθεί. 

3. Η ΕΤΕπ μπορεί επίσης να χορηγεί εγγύηση σε εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα 
με αντεγγύηση της Ένωσης. 
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4. Η ΕΤΕπ μπορεί να επενδύει με τη στήριξη του ΕΤΣΕ σε μια επενδυτική πλατφόρμα. 
Η ΕΤΕπ μπορεί επίσης να χορηγεί εγγύηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε μια 
επενδυτική πλατφόρμα με αντεγγύηση της Ένωσης. 

5. Η χρήση της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 
στοιχείο α), 3 και 4 υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της επιτροπής επενδύσεων. Τα 
σχετικά έργα χρηματοδότησης ή οι επενδυτικές πράξεις από την ίδια την ΕΤΕπ ή 
εκείνα που εφαρμόζονται μέσω εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος ή 
επενδυτικής πλατφόρμας και αποτελούνται από περισσότερα του ενός έργα 
υποβάλλονται στην επιτροπή επενδύσεων για έγκριση χωριστά, εκτός εάν η επιτροπή 
επενδύσεων συμφωνήσει διαφορετικά. Η Επιτροπή Επενδύσεων αποφασίζει εάν νέες 
πράξεις που εφαρμόζονται μέσω εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος ή 
επενδυτικής πλατφόρμας για την οποία έχει ήδη εγκρίνει τη χρήση της εγγύησης της 
ΕΕ πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στην ΕΤΕπ. 

6. Κατά τις πράξεις του στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, το ΕΤΕ μπορεί επίσης να χορηγήσει 
εγγύηση σε εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα ή επενδυτική πλατφόρμα ή να 
επενδύσει σε επενδυτική πλατφόρμα. 

Άρθρο 7 
Κάλυψη και όροι της εγγύησης της ΕΕ 

1. Η εγγύηση της ΕΕ (…) ανέρχεται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα 16 000 000 000 ευρώ σε 
καμία χρονική στιγμή, εκ των οποίων μέγιστο ποσό 2 500 000 000 ευρώ μπορεί να 
διατεθεί στο ΕΤΕ για τη χρηματοδότηση ή την παροχή εγγυήσεων στην ΕΤΕπ σύμφωνα 
με την παράγραφο 2. (…) Οι σωρευτικές καθαρές πληρωμές από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης δυνάμει της εγγύησης της ΕΕ (…) δεν υπερβαίνουν τα 
16 000 000 000 ευρώ. 
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2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii), το αντίτιμο για την 
ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου κατανέμεται μεταξύ των συνεισφερόντων 
κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο κινδύνου εκάστου. Η εγγύηση της ΕΕ είναι 
επιλέξιμη να παρέχει είτε εγγυήσεις πρώτης ζημίας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου είτε πλήρη 
εγγύηση. Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται σε βάση ίσης προτεραιότητας με άλλους 
συνεισφέροντες. 

 Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση ή εγγυήσεις προς το ΕΤΕ για τη 
διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ, η εγγύηση της ΕΕ 
παρέχει πλήρη εγγύηση για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, υπό την προϋπόθεση ότι 
παρέχεται ίσο ποσό χρηματοδότησης ή εγγυήσεων από την ΕΤΕπ χωρίς την εγγύηση της 
ΕΕ. Το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ δεν υπερβαίνει το ποσό των 
2 500 000 000 ευρώ. 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ προς την ΕΤΕπ βάσει της συμφωνίας 
ΕΤΣΕ, η Ένωση καταβάλλει την εγγύηση σε πρώτη ζήτηση σύμφωνα με τους όρους της εν 
λόγω συμφωνίας. 

4. Στις περιπτώσεις που η Ένωση πραγματοποιεί πληρωμή στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ, 
η ΕΤΕπ προβαίνει στην ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί και 
εξοφλεί την Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά. 

5. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως στο πλαίσιο των μέσων 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 προκειμένου να καλύπτει: 

– για τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α): 
όλοι οι τόκοι και το αρχικό κεφάλαιο και όλα τα ποσά που οφείλονται στην ΕΤΕπ 
αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτήν σύμφωνα με τους όρους των πράξεων 
χρηματοδότησης, μέχρι τη στιγμή του ορισμού· 

– για τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
2 στοιχείο α): τα ποσά που επενδύονται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος 
χρηματοδότησης· 

– για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β): τα ποσά 
που χρησιμοποιούνται και τα συνδεόμενα με αυτά κόστη χρηματοδότησης. 

Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει επίσης τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. 
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Άρθρο 8 
Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΕ 

1. Συστήνεται Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΕ («Ταμείο Εγγυήσεων») από το οποίο η ΕΤΕπ θα 
πληρώνεται σε περίπτωση κατάπτωσης εγγύησης της ΕΕ. 

2. Το Ταμείο Εγγυήσεων τροφοδοτείται από: 

α) πληρωμές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 

β) αποδόσεις επενδεδυμένων πόρων του ταμείου εγγυήσεων, 

γ) ποσά που ανακτώνται από υπερήμερους χρεώστες σύμφωνα με τη διαδικασία 
ανάκτησης που ορίζεται στη συμφωνία ΕΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv), 

δ) έσοδα και άλλες πληρωμές που εισπράττει η Ένωση βάσει της συμφωνίας ΕΤΣΕ. 

3. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β) και δ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012. 

4.  Οι πόροι του ταμείου εγγυήσεων που του παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 τελούν υπό 
την άμεση διαχείριση της Επιτροπής και επενδύονται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ακολουθούν τους ενδεδειγμένους κανόνες προληπτικής 
εποπτείας. 

5. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου που να αντικατοπτρίζει τις 
συνολικές υποχρεώσεις από εγγυήσεις της ΕΕ («ποσό στόχος»). Το ποσό στόχος ορίζεται 
σε 50% των συνολικών υποχρεώσεων από εγγυήσεις της ΕΕ. 

Το ποσό στόχος αρχικά καλύπτεται με σταδιακή καταβολή των πόρων που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 (…). Εάν έχουν υπάρξει καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 
τη διάρκεια της αρχικής συνεισφοράς του ταμείου εγγυήσεων, οι καταβολές στο ταμείο 
εγγυήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της παραγράφου 2 συντελούν (…) 
στην επίτευξη του ποσού στόχου μέχρι ποσού ίσου προς το ποσό των καταπτώσεων της 
εγγύησης. 
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6. (…) 

7. Έπειτα από (…) αξιολόγηση της επανεξέτασης της επάρκειας του επιπέδου του ταμείου 
εγγυήσεων σύμφωνα με την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 6: 

α) τυχόν πλεόνασμα καταβάλλεται με μία πράξη σε ειδική γραμμή της κατάστασης 
εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της (…) Ένωσης στο έτος Ν+1, 

β) κάθε τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών αρχής γενομένης το έτος Ν+1. 

8. Από την 1 Ιανουαρίου 2019, εάν ως αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων, το επίπεδο 
των κεφαλαίων του ταμείου είναι χαμηλότερο του 50% του ποσού στόχου, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση των 
κεφαλαίων του ταμείου. 

9. Έπειτα από κατάπτωση εγγύησης της ΕΕ, οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και δ), πέρα και πάνω από το ποσό στόχο, 
χρησιμοποιούνται έως [προσθήκη ημερομηνίας από την ΥΕ: 4 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης της 
ΕΕ στο αρχικό ποσό.  

 

Κεφάλαιο ΙΙΑ – Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών 

 

Άρθρο 8α 

Συμφωνία ΕΚΕΣ 

1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την ΕΤΕπ για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού 
Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών εντός της ΕΤΕπ. 

 Η συμφωνία ΕΚΕΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση που απαιτείται για τον ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 5. 
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2. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της 
ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον 
εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών έργων και ενεργεί ως ενιαίος 
τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. 
Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει στήριξη για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη 
συγκρότηση του έργου, τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε 
συναφή ζητήματα νομοθεσίας της Ένωσης. Ο ΕΚΕΣ παρέχει επίσης στοχοθετημένη 
στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών 
με λιγότερο ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές. 

3. Ο ΕΚΕΣ παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ περιλαμβάνουν: 

α) την παροχή ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης όσον αφορά θέματα τεχνικής βοήθειας 
για τις αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων· 

β) συνδρομή προς τους φορείς υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη 
των έργων τους ώστε να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας έργων δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού· 

γ) αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΚΕΣ σε 
ολόκληρη την Ένωση· 

δ) παροχή πλατφόρμας για ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων και τη διασπορά 
τεχνογνωσίας για ανάπτυξη έργων. 

4. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 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. Η συνεργασία μεταξύ ΕΚΕΣ και εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος, ή 
αντίστοιχου ιδρύματος ή αρχής διαχείρισης που μπορεί να ενεργεί ως εθνικός 
σύμβουλος, μπορεί να λάβει τη μορφή συμβατικής σχέσης. 
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6. Η Ένωση συμβάλλει με ποσό έως 20 000 000 ευρώ ετησίως στην κάλυψη του κόστους 
των πράξεων του ΕΚΕΣ για την περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 για τις 
υπηρεσίες που προβλέπονται από τον ΕΚΕΣ. 

7.  Η ΕΤΕπ υποβάλλει έκθεση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και, στη συνέχεια, κάθε 
χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις 
υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 
και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Κατάλογος ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων 

Άρθρο 9 
Κατάλογος ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων 

1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ (…) δημιουργούν διαφανή κατάλογο τρεχόντων και πιθανών 
(…) επενδυτικών έργων στην Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλλουν στη 
δημιουργία και τη διαχείριση του διαύλου. 

2. Τα έργα που παρουσιάζονται στον κατάλογο ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων 
προορίζονται για επίδειξη στους επενδυτές και μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς και 
δεν θίγουν τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού ή δυνάμει άλλου κοινοτικού μέσου ή δημόσιας χρηματοδότησης. 

3. (…) 

 

Κεφάλαιο IV — Υποβολή εκθέσεων, λογοδοσία και αξιολόγηση 

Άρθρο 10 
Υποβολή εκθέσεων και λογιστική 

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει έκθεση ανά εξάμηνο στην 
Επιτροπή για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ βάσει του παρόντος 
κανονισμού. 
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Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση της 
εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο iv). Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική πράξη της 
ΕΤΕπ, σε συγκεντρωτική βάση. 

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 
δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει: 

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ ανά πράξη, 
τομέα, χώρα και περιφέρεια και τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, μαζί με αξιολόγηση της κατανομής χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
πράξεων της ΕΤΕπ μεταξύ των στόχων του άρθρου 2α· 

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, 
των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου 
των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση· 

γ) (…) το ποσό χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση 
της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και των επενδυτικών πράξεων σε συγκεντρωτική βάση· 

δ) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
της ΕΤΕπ· 

ε) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ· 

στ) τους λογαριασμούς που αφορούν την ΕΤΣΕ. 
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3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων που 
καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ και τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων από μέρους της, η 
ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή κάθε χρόνο: 

α)  τις πληροφορίες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και τη 
διαβάθμιση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων της ΕΤΕπ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού· 

β) τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις για την ΕΕ όσον αφορά τις εγγυήσεις που 
παρέχονται για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, κατανεμημένες σύμφωνα με τις επιμέρους δραστηριότητες· 

γ) τα συνολικά κέρδη ή ζημίες που απορρέουν από τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις της ΕΤΕπ εντός των χαρτοφυλακίων που προβλέπονται από τη συμφωνία 
ΕΤΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i). 

4. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, τις συμπληρωματικές πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον 
παρόντα κανονισμό. 

5. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 με δικά τους έξοδα. 

6. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου εκάστου έτους η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων και τη διαχείρισή του κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους, περιλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας 
του ποσού στόχου, του επιπέδου του ταμείου εγγυήσεων και της ανάγκης 
τροφοδότησης του ταμείου εγγυήσεων. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση 
της οικονομικής κατάστασης του ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου 
έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε 
σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τις 
επιδόσεις και τον κίνδυνο για το ταμείο στο τέλος του προηγούμενου έτους. 
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Άρθρο 11 
Λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

1. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο διευθύνων 
σύμβουλος ενημερώνει για τις επιδόσεις του ΕΤΣΕ αμφότερα τα θεσμικά όργανα, 
μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (…). 

2. Ο διευθύνων σύμβουλος απαντά προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που απευθύνονται 
στο ΕΤΣΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός 
πέντε εβδομάδων από την παραλαβή της ερώτησης. 

3. Κατ’ αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση (…) για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 12 
Αξιολόγηση και επανεξέταση 

-1.  Έως τις [προσθήκη ημερομηνίας από την Υπηρεσία Εκδόσεων: 3 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από πρόταση για τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, κυρίως σε σχέση με τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 2α και 2β και στο άρθρο 8 παράγραφος 9. 

1. (…) 

2. (…) 

3.  (…) 

4. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή όλες τις ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που διαθέτουν, στις οποίες 
αποτιμώνται τα πρακτικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

5. (…) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 13 
Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πληροφοριών 

Σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και 
πληροφορίες, η ΕΤΕπ δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τον τρόπο με 
τον οποίο συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2α 
παράγραφος 2. 
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Άρθρο 14 
Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Η εγγύηση της ΕΕ και οι πληρωμές και ανακτήσεις δυνάμει αυτής που μπορούν να αποδοθούν στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Άρθρο 15 
Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης 

1.  Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF (…) και της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης 
πράξεων που υπόκεινται στην εγγύηση της ΕΕ, έχει βάσιμες υποψίες για πιθανή 
περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης. 

2. Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και 
επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(8), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(9) και τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(10) για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε 
απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη 
δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με πράξεις 
που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η OLAF δύναται να 
διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών στις αρμόδιες αρχές 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών (…). 

8 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248, 18.9.2013, σ. 1). 

9 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, 
σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες 
και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292, 15.1 1.1996, σ. 2). 

10 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1). 
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Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, η ΕΤΕπ 
προβαίνει σε ενέργειες ανάκτησης όσον αφορά τις πράξεις που υποστηρίζονται από την 
εγγύηση της ΕΕ. 

3. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες που υπογράφονται σε σχέση με πράξεις που λαμβάνουν 
στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν ρήτρες που επιτρέπουν την 
εξαίρεση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ και, εάν είναι αναγκαίο, 
τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή 
άλλης παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΤΣΕ, τις πολιτικές της 
ΕΤΕπ και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Η απόφαση σχετικά με την εξαίρεση 
από χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της ΕΤΕπ λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
σχετικές χρηματοδοτικές ή επενδυτικές συμφωνίες. 

Άρθρο 16 
Εξαιρούμενες δραστηριότητες και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας 

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
ΕΤΕπ δεν παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες που διενεργούνται για παράνομους 
σκοπούς, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά 
και η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ 
δεν συμμετέχει σε χρηματοδοτική ή επενδυτική πράξη μέσω φορέως που βρίσκεται σε μη 
συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική της έναντι περιοχών 
δικαιοδοσίας με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, 
με βάση τις πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. 

2. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την 
πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης λήψης (…) 
μέτρων για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
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Άρθρο 17 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 [διαγράφεται] 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Τροποποιήσεις 

Άρθρο 18 
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 τροποποιείται ως εξής: 

(1) Στο άρθρο 6, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 

«1. Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» ορίζεται σε 
74 328,3 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων 71 966,9 εκατομμύρια ευρώ κατ’ 
ανώτατο όριο διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ ΣΛΕΕ. 

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των 
ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ ΣΛΕΕ κατανέμεται μεταξύ των 
προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος 
κανονισμού ως εξής: 

α)  Επιστήμη αριστείας, 23 897,0 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές· 

β)  Βιομηχανική υπεροχή, 16 430,5 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές· 

γ) Κοινωνικές προκλήσεις, 28 560,7 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές. 

Το μέγιστο συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης από το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» υπέρ των ειδικών στόχων του άρθρου 5 παράγραφος 3 και υπέρ των μη πυρηνικών 
αμέσων δράσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών έχει ως εξής: 
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(i) Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής, 782,3 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές· 

(ii) Επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία, 443,8 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές· 

(iii) Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών, 1 852,6 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές. 

Η ενδεικτική κατανομή προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 
παρατίθενται στο Παράρτημα II. 

3. Το ΕΙΚΤ χρηματοδοτείται μέσω μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
ύψους 2 361,4 εκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα II. 

(2) Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος 
κανονισμού. 
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Άρθρο 19 
Τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1316/2013 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιείται ως εξής: 

(1) Στο άρθρο 5 (…) , η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εκτέλεση της ΔΣΕ για την περίοδο 2014 έως 2020 
ανέρχεται σε 29 942 259 000 ευρώ (*) σε τρέχουσες τιμές. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής: 

α) τομέας μεταφορών: 23 550 582 000 ευρώ, από τα οποία 11 305 500 000 ευρώ μεταφέρονται από 
το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποκλειστικά σε κράτη 
μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 

β) τομέας τηλεπικοινωνιών: 1 041 602 000 ευρώ· 

γ) τομέας ενέργειας: 5 350 075 000 ευρώ. 

Τα ποσά αυτά δεν θίγουν την εφαρμογή του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στον 
κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(*). 

(*) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/13 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, 
σ. 884).» 

(2) Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 3, οι λέξεις «και το άρθρο 21 
παράγραφος 4» απαλείφονται· 

(3) Το άρθρο 21 παράγραφος 4 απαλείφεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

Άρθρο 20 
Μεταβατικές διατάξεις 

Χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που έχουν υπογραφεί από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως ότου (…) συναφθεί η συμφωνία ΕΤΣΕ και 
πραγματοποιηθούν οι αρχικοί διορισμοί, μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, όλων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων και του Διευθύνοντα Συμβούλου, 
μπορούν να υποβάλλονται από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ στην Επιτροπή για κάλυψη στο πλαίσιο της 
εγγύησης της ΕΕ. 

Η Επιτροπή αξιολογεί τις εν λόγω πράξεις και, όταν πληρούν τις (…) απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 2α του παρόντος κανονισμού (…) , αποφασίζει την επέκταση της κάλυψης της εγγύησης της 
ΕΕ στις πράξεις αυτές. 

Άρθρο 21 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Στρασβούργο, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο      Για το Συμβούλιο 
(2)   Ο Πρόεδρος         Ο Πρόεδρος 
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