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Τροπολογία  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές 

από συμβουλευτική επιτροπή που έχει δύο 

συνθέσεις, συγκεκριμένα εκπροσώπους 

των εταίρων υλοποίησης και 

εκπροσώπους των κρατών μελών. 

1. Η Επιτροπή και το διοικητικό 

συμβούλιο λαμβάνουν συμβουλές από 

συμβουλευτική επιτροπή η οποία 

αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από 

κάθε εταίρο υλοποίησης, έναν εκπρόσωπο 

από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο 

της ΕΤΕπ, έναν εκπρόσωπο της 

Επιτροπής και έναν εμπειρογνώμονα για 

κάθε σκέλος πολιτικής, ο οποίος ορίζεται 

από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το διοικητικό 

συμβούλιο λαμβάνουν συμβουλές από συμβουλευτική επιτροπή η οποία έχει την 

προαναφερθείσα σύνθεση. 

 

Τροπολογία  575 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές 

από συμβουλευτική επιτροπή που έχει δύο 

συνθέσεις, συγκεκριμένα εκπροσώπους 

των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους 

των κρατών μελών. 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές 

από συμβουλευτική επιτροπή που έχει δύο 

συνθέσεις, συγκεκριμένα εκπροσώπους 

των εταίρων υλοποίησης, εκπροσώπους 

των κρατών μελών και μέλη των σχετικών 

επιτροπών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 
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Τροπολογία  576 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές 

από συμβουλευτική επιτροπή που έχει δύο 

συνθέσεις, συγκεκριμένα εκπροσώπους 

των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους 

των κρατών μελών. 

1. Η Διευθύνουσα Επιτροπή 

λαμβάνει συμβουλές από συμβουλευτική 

επιτροπή που έχει δύο συνθέσεις, 

συγκεκριμένα εκπροσώπους των εταίρων 

υλοποίησης και εκπροσώπους των κρατών 

μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές 

από συμβουλευτική επιτροπή που έχει δύο 

συνθέσεις, συγκεκριμένα εκπροσώπους 

των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους 

των κρατών μελών. 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές 

από συμβουλευτική επιτροπή που έχει δύο 

συνθέσεις, συγκεκριμένα εκπροσώπους 

των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους 

των κρατών μελών. Και στις δύο 

συνθέσεις επιδιώκεται να διασφαλίζεται η 

ισορροπία των φύλων μεταξύ των μελών 

τους.  

Or. en 

 

Τροπολογία  578 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – εδάφιο 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 

όμιλο της ΕΤΕπ, συμπληρώνει τον 

παρόντα κανονισμό καταρτίζοντας 

μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου. Η 

μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 α) κατάταξη αξιολόγησης κινδύνου, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής 

και τυποποιημένη μεταχείριση όλων των 

πράξεων ανεξάρτητα από το ενδιάμεσο 

ίδρυμα· 

 β) μεθοδολογία για την αξιολόγηση της 

δυνητικής ζημίας και της πιθανότητας 

αθέτησης βάσει σαφών στατιστικών 

μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων 

(ΠΚΔ)· 

 γ) μέθοδο για την αξιολόγηση του 

ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης και 

της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, που 

θα λαμβάνει υπόψη το ποσό της 

χρηματοδότησης, τον κίνδυνο του έργου, 

τους όρους εξόφλησης, την εξασφάλιση 

και άλλους σχετικούς δείκτες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  579 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η θητεία των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζονται 

από τις σχετικές επιτροπές είναι δυόμισι 

έτη· 

Or. en 
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Τροπολογία  580 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εκπροσωπείται και 

στις δύο συνθέσεις της συμβουλευτικής 

επιτροπής. 

3. Ένας ανεξάρτητος 

εμπειρογνώμονας για κάθε σκέλος 

πολιτικής συμμετέχει και στις δύο 

συνθέσεις της συμβουλευτικής επιτροπής. 

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 

επιλέγονται από την Επιτροπή μέσω 

ανοικτής πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  581 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής 

επιτροπής στην οποία μετέχουν οι 

εκπρόσωποι των εταίρων υλοποίησης 

συμπροεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής 

και ο εκπρόσωπος που ορίζει η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής 

επιτροπής και στις δύο συνθέσεις 

προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  582 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής 

επιτροπής στην οποία μετέχουν οι 

εκπρόσωποι των εταίρων υλοποίησης 

συμπροεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής 

και ο εκπρόσωπος που ορίζει η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής 

επιτροπής στην οποία μετέχουν οι 

εκπρόσωποι των εταίρων υλοποίησης 

προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  583 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής 

επιτροπής στην οποία μετέχουν οι 

εκπρόσωποι των κρατών μελών 

προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  584 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η συμβουλευτική επιτροπή προτείνει 

στην Επιτροπή τροποποιήσεις στην 

κατανομή των ποσών που αναφέρονται 

στο παράρτημα Ι. 

Or. en 

 

Τροπολογία  585 
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Marco Valli, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η συμβουλευτική επιτροπή οργανώνει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση 

με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως 

εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών, κοινωνικούς εταίρους, δημόσιες 

αρχές, συνεπενδυτές, ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και 

ερευνητικά ιδρύματα, κατά την οποία 

συζητούνται ο στρατηγικός 

προσανατολισμός και η υλοποίηση της 

επενδυτικής πολιτικής που ασκείται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  586 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 

σχετικά με αδυναμίες της αγοράς και μη 

βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις και 

συνθήκες της αγοράς· 

ii) παρέχει συμβουλές στη 

Διευθύνουσα Επιτροπή σχετικά με 

αδυναμίες της αγοράς και μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις και συνθήκες της 

αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  587 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο ii 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 

σχετικά με αδυναμίες της αγοράς και μη 

βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις και 

συνθήκες της αγοράς· 

ii) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 

σχετικά με συγκεκριμένες αδυναμίες της 

αγοράς σε επίπεδο Ένωσης ή/και σε 

επίπεδο κράτους μέλους και μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις και συνθήκες της 

αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 

σχετικά με αδυναμίες της αγοράς και μη 

βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις και 

συνθήκες της αγοράς· 

ii) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 

σχετικά με αδυναμίες της αγοράς και 

συντονισμού και μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις και συνθήκες της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii α) προωθεί τον συντονισμό και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο ρόλος της 

Επιτροπής στη διασφάλιση της ενιαίας 

υλοποίησης του InvestEU από τους 

διαφόρους εταίρους υλοποίησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  590 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά 

με την εφαρμογή του ταμείου InvestEU· 

i) ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά 

με την εφαρμογή του ταμείου InvestEU 

στο πλαίσιο κάθε σκέλους πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα αναλυτικά πρακτικά των 

συνεδριάσεων της συμβουλευτικής 

επιτροπής δημοσιοποιούνται σε ειδικό 

ιστότοπο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  592 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17α 

 Διευθύνουσα Επιτροπή 

 1. Το ταμείο InvestEU διοικείται από 

διευθύνουσα επιτροπή η οποία 

αποφασίζει, για τον σκοπό της χρήσης 
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της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους 

γενικούς στόχους που προβλέπονται στο 

άρθρο 3. 

 2. Η Διευθύνουσα Επιτροπή 

 α) απαρτίζεται από επτά μέλη: τρία 

διορίζονται από την Επιτροπή, ένα από 

τη συμβουλευτική επιτροπή με τη 

σύνθεση των εκπροσώπων των εταίρων 

υλοποίησης, ένα από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων και δύο 

εμπειρογνώμονες διορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. Οι ορισθέντες εμπειρογνώμονες 

δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από τα 

θεσμικά και λοιπά όργανα και 

οργανισμούς της Ένωσης, από καμία 

κυβέρνηση κράτους μέλους ούτε 

οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα και ενεργούν με πλήρη 

ανεξαρτησία. Οι εμπειρογνώμονες 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

αμεροληψία και προς το συμφέρον του 

ταμείου InvestEU· 

 β) εκλέγει πρόεδρο ένα από τα μέλη της 

με δικαίωμα ψήφου, για καθορισμένη 

θητεία τριών ετών, ανανεώσιμη μία 

φορά· 

 γ) συζητά και λαμβάνει υπόψη της τις 

θέσεις όλων των μελών της στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας 

να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων μεταξύ 

των μελών, η Διευθύνουσα Επιτροπή 

λαμβάνει τις αποφάσεις της με 

ψηφοφορία και ομοφωνία των μελών της 

που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Στα 

πρακτικά των συνεδριάσεων της 

Διευθύνουσας Επιτροπής παρουσιάζονται 

εκτενώς οι θέσεις όλων των μελών. 

 3. Η Διευθύνουσα Επιτροπή μεριμνά 

ώστε ο στρατηγικός προσανατολισμός 

του InvestEU να συνάδει με τους στόχους 

που καθορίζονται στο άρθρο 3 και ώστε 

οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης να συμμορφώνονται 

με το δίκαιο και τις πολιτικές της 
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Ένωσης. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, η Διευθύνουσα 

Επιτροπή επιδιώκει να υλοποιήσει μόνο 

τους στόχους που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. 

 4. Η Διευθύνουσα Επιτροπή προσδιορίζει 

τις επιχειρησιακές πολιτικές και 

διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη 

λειτουργία του InvestEU και τους κανόνες 

που ισχύουν στις δραστηριότητες στις 

οποίες συμμετέχουν επενδυτικές 

πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές 

τράπεζες και οντότητες. 

 5. Η Διευθύνουσα Επιτροπή καταρτίζει 

τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με 

τις προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. Ο πίνακας 

αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, ιδίως, 

αξιολόγηση: 

 α) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 β) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 γ) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην 

Διευθύνουσα Επιτροπή προκειμένου να 

της δώσει τη δυνατότητα να καταρτίσει 

τον πίνακα αποτελεσμάτων. 

 6. Η Διευθύνουσα Επιτροπή οργανώνει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση 

με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη - ιδίως 

συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, 

εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και 

ερευνητικά ιδρύματα, τους σχετικούς 

κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους 

της κοινωνίας των πολιτών - σχετικά με 

τον προσανατολισμό και την υλοποίηση 

της επενδυτικής πολιτικής που ασκείται 
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δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  593 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17α 

 Διοικητικό συμβούλιο 

 Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 

οκτώ μέλη: τέσσερα διορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο 

εμπειρογνώμονες διορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο μέλη 

διορίζονται από τον όμιλο της ΕΤΕπ. 

 Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 Οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνονται με 

συναίνεση και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού. 

 Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου 

δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το 

διοικητικό συμβούλιο. 

 Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, συναντήσεις 

διαβούλευσης με τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων συνεπενδυτών, 

δημοσίων αρχών, εμπειρογνωμόνων, 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

ιδρυμάτων, κοινωνικών εταίρων και 

εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 

σχετικά με τον προσανατολισμό και την 

υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής του 

InvestEU. 

Or. en 
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Τροπολογία  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17α 

 Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου 

 1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 

όμιλο της ΕΤΕπ και κατόπιν 

διαβούλευσης με τη συμβουλευτική 

επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους 

εταίρους υλοποίησης, συμπληρώνει τον 

παρόντα κανονισμό καταρτίζοντας 

μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου. Η 

μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 α) κατάταξη αξιολόγησης κινδύνου, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής 

και τυποποιημένη μεταχείριση όλων των 

πράξεων ανεξάρτητα από το ενδιάμεσο 

ίδρυμα· 

 β) μεθοδολογία για την αξιολόγηση της 

δυνητικής ζημίας και της πιθανότητας 

αθέτησης βάσει σαφών στατιστικών 

μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων· 

 γ) μέθοδο για την αξιολόγηση του 

ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης και 

της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, που 

θα λαμβάνει υπόψη το ποσό της 

χρηματοδότησης, τον κίνδυνο του έργου, 

τους όρους εξόφλησης, την εξασφάλιση 

και άλλους σχετικούς δείκτες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17α 

 Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου 

 Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον 

όμιλο της ΕΤΕπ ως κύριο εταίρο 

υλοποίησης και σε συντονισμό με τους 

άλλους εταίρους υλοποίησης, 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό 

καθορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης 

κινδύνου προκειμένου να συμβάλει στη 

συνοχή του προγράμματος και στην 

αποτελεσματική ανάλυση και σύγκριση 

των πράξεων στο πλαίσιο του ταμείου 

InvestEU. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον όμιλο της 

ΕΤΕπ ως κύριο εταίρο υλοποίησης και σε συντονισμό με τους άλλους εταίρους υλοποίησης, 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου 

προκειμένου να συμβάλει στη συνοχή του προγράμματος και στην αποτελεσματική ανάλυση και 

σύγκριση των πράξεων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. 

 

Τροπολογία  596 

Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 β (νέο)) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17β 

 Διοικητικό συμβούλιο 

 1. Το Ταμείο InvestEU διευθύνεται από 

διοικητικό συμβούλιο το οποίο 

αποφασίζει, για τον σκοπό της χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους 

γενικούς στόχους που προβλέπονται στο 
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άρθρο 3: 

 α) τον στρατηγικό προσανατολισμό του 

Ταμείου InvestEU· 

 β) τις επιχειρησιακές πολιτικές και 

διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη 

λειτουργία του Ταμείου InvestEU· 

 γ) τους κανόνες που εφαρμόζονται στις 

δραστηριότητες με επενδυτικές 

πλατφόρμες. 

 2. Το διοικητικό συμβούλιο: 

 α) απαρτίζεται από έξι μέλη ως εξής: 

 i) τρία μέλη ορίζονται από την Επιτροπή· 

 ii) ένα μέλος ορίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων· 

 iii) ένα μέλος ορίζεται από τη 

συμβουλευτική επιτροπή μεταξύ των 

εκπροσώπων των εταίρων υλοποίησης. 

Το συγκεκριμένο μέλος δεν είναι 

εκπρόσωπος του ομίλου της ΕΤΕπ· 

 iv) ένας εμπειρογνώμονας διορίζεται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω 

εμπειρογνώμονας δεν ζητεί ούτε δέχεται 

οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα 

και οργανισμούς της Ένωσης, από καμία 

κυβέρνηση κράτους μέλους ούτε 

οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα και ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία. 

Ο εμπειρογνώμονας εκτελεί τα 

καθήκοντά του με αμεροληψία και προς 

το συμφέρον του ταμείου InvestEU. 

 β) εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των τριών 

μελών που ορίζονται από την Επιτροπή 

για καθορισμένη θητεία τριών ετών, 

ανανεώσιμη μία φορά· 

 γ) συζητά και λαμβάνει υπόψη της τις 

θέσεις όλων των μελών της στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας 

να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων μεταξύ 

των μελών, το διοικητικό συμβούλιο 

λαμβάνει τις αποφάσεις της με 

ψηφοφορία και πλειοψηφία των μελών 

του. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου παρουσιάζονται 
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εκτενώς οι θέσεις όλων των μελών. Τα 

λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων 

του διοικητικού συμβουλίου 

δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το 

διοικητικό συμβούλιο. Η δημοσίευσή 

τους κοινοποιείται αμέσως στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 3. Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει 

στην Επιτροπή τροποποιήσεις στην 

κατανομή των ποσών που αναφέρονται 

στο παράρτημα Ι. 

 4. Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση 

με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως 

συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, 

εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και 

ερευνητικά ιδρύματα, τους σχετικούς 

κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους 

της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με 

τον προσανατολισμό και την υλοποίηση 

της επενδυτικής πολιτικής που ασκείται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

 5. Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται 

από γραμματεία σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου που αντικατοπτρίζει τη 

διακυβέρνηση που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και διασφαλίζει τη δημοσίευση των 

αναλυτικών πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου αμέσως μετά την 

έγκρισή τους από το διοικητικό συμβούλιο. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται 

από γραμματεία που αναλαμβάνει γραμματειακά και διοικητικά καθήκοντα. 

 

Τροπολογία  597 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 Άρθρο 17β 

 Πίνακας αποτελεσμάτων 

 1. Κάθε εταίρος υλοποίησης χρησιμοποιεί 

πίνακα δεικτών (ο «πίνακας δεικτών») 

για την αξιολόγηση της ποιότητας και της 

βιωσιμότητας των επενδύσεων που 

ενδεχομένως θα στηριχθούν από την 

εγγύηση της ΕΕ. Ο πίνακας δεικτών 

διασφαλίζει την ανεξάρτητη, διαφανή και 

εναρμονισμένη αξιολόγηση της δυνητικής 

και της πραγματικής χρήσης της 

εγγύησης της ΕΕ. 

 2. Κάθε εταίρος υλοποίησης συμπληρώνει 

τον πίνακα δεικτών σχετικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες. Εάν η 

επενδυτική δραστηριότητα προτείνεται 

από πολλούς εταίρους υλοποίησης, ο 

πίνακας δεικτών συμπληρώνεται από 

κοινού από τους διάφορους 

εμπλεκομένους εταίρους υλοποίησης. 

 3. Ο πίνακας δεικτών περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 α) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων όπως 

προκύπτει από την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου που 

αναφέρεται στο άρθρο 17α· 

 β) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 γ) του σεβασμού των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας· 

 δ) της ποιότητας και της συμβολής της 

επενδυτικής δραστηριότητας στη 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη και απασχόληση· 

 ε) της συμβολής της επενδυτικής 

δραστηριότητας στην υλοποίηση των 

στόχων του προγράμματος InvestEU· 

 στ) της τεχνικής και οικονομικής 

συμβολής στο έργο. 

 4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
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να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 για να 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό 

καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες για 

τον πίνακα δεικτών που θα 

χρησιμοποιούν οι εταίροι υλοποίησης. 

 5. Όπου κρίνεται αναγκαίο, ο όμιλος της 

ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, 

μπορεί να παρέχει βοήθεια στους 

εταίρους υλοποίησης για την εφαρμογή 

της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου 

και την κατάρτιση του πίνακα δεικτών. 

Διασφαλίζει τη δέουσα εφαρμογή της 

μεθοδολογίας βαθμολόγησης και την 

υψηλή ποιότητα των πινάκων δεικτών 

που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17β 

 Πίνακας αποτελεσμάτων 

 1. Κάθε εταίρος υλοποίησης χρησιμοποιεί 

πίνακα δεικτών (ο «πίνακας δεικτών») 

για την αξιολόγηση της ποιότητας και της 

βιωσιμότητας των επενδύσεων που 

ενδεχομένως θα στηριχθούν από την 

εγγύηση της ΕΕ. Ο πίνακας δεικτών 

διασφαλίζει την ανεξάρτητη, διαφανή και 

εναρμονισμένη αξιολόγηση της δυνητικής 

και της πραγματικής χρήσης της 

εγγύησης της ΕΕ. 

 2. Κάθε εταίρος υλοποίησης συμπληρώνει 

τον πίνακα δεικτών σχετικά με τις οικείες 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες. Εάν η 
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επενδυτική δραστηριότητα προτείνεται 

από πολλούς εταίρους υλοποίησης, ο 

πίνακας δεικτών συμπληρώνεται από 

κοινού από τους διάφορους 

εμπλεκομένους εταίρους υλοποίησης. 

 3. Ο πίνακας δεικτών περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 α) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων όπως 

προκύπτει από την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου που 

αναφέρεται στο άρθρο 17α· 

 β) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 γ) του σεβασμού των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας· 

 δ) της ποιότητας και της συμβολής της 

επενδυτικής δραστηριότητας στη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση· 

 ε) της συμβολής της επενδυτικής 

δραστηριότητας στην υλοποίηση των 

στόχων του προγράμματος InvestEU· 

 στ) της τεχνικής και οικονομικής 

συμβολής στο έργο. 

 4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 για να 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό 

καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες για 

τον πίνακα δεικτών που θα 

χρησιμοποιούν οι εταίροι υλοποίησης. 

 5. Όπου κρίνεται αναγκαίο, ο όμιλος της 

ΕΤΕπ ή/και Επιτροπή μπορεί να παρέχει 

βοήθεια στους εταίρους υλοποίησης για 

την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

αξιολόγησης κινδύνου και την κατάρτιση 

του πίνακα δεικτών. Διασφαλίζει τη 

δέουσα εφαρμογή της μεθοδολογίας 

βαθμολόγησης και την υψηλή ποιότητα 

των πινάκων δεικτών που υποβάλλονται 

στην Επιτροπή Επενδύσεων. 

Or. en 
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Τροπολογία  599 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17 γ 

 Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου 

  1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 

όμιλο της ΕΤΕπ, συμπληρώνει τον 

παρόντα κανονισμό καταρτίζοντας 

μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου. Η 

μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 α) κατάταξη αξιολόγησης κινδύνου, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής 

και τυποποιημένη μεταχείριση όλων των 

πράξεων ανεξάρτητα από το ενδιάμεσο 

ίδρυμα·  

 β) μεθοδολογία για την αξιολόγηση της 

δυνητικής ζημίας και της πιθανότητας 

αθέτησης βάσει σαφών στατιστικών 

μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων 

(ΠΚΔ)·  

 γ) μέθοδο για την αξιολόγηση του 

ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης και 

της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, που 

θα λαμβάνει υπόψη το ποσό της 

χρηματοδότησης, τον κίνδυνο του έργου, 

τους όρους εξόφλησης, την εξασφάλιση 

και άλλους σχετικούς δείκτες.  

Or. en 

 

Τροπολογία  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Ομάδα έργου  

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 

 

4.  

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 

a) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 
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β) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 

γ) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου 

δεν αξιολογούν τη διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας ή εκτίμησης που αφορά 

δυνητική χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα την οποία υπέβαλε ο 

εταίρος υλοποίησης ο οποίος τους έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Οι 

συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

 

6. Κάθε εμπειρογνώμονας της ομάδας 

έργου δηλώνει στην Επιτροπή τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων και κοινοποιεί 

αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται προκειμένου να 

επαληθεύεται διαρκώς η απουσία τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  601 
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Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Ομάδα έργου  

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 

 

4.  

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 
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a) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

b) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 

c) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου 

δεν αξιολογούν τη διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας ή εκτίμησης που αφορά 

δυνητική χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα την οποία υπέβαλε ο 

εταίρος υλοποίησης ο οποίος τους έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Οι 

συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

 

6. Κάθε εμπειρογνώμονας της ομάδας 

έργου δηλώνει στην Επιτροπή τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων και κοινοποιεί 

αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται προκειμένου να 

επαληθεύεται διαρκώς η απουσία τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Αλληλεπικάλυψη καθηκόντων λ.χ. με τις εθνικές τράπεζες οι οποίες είναι απολύτως ικανές να 

καταρτίσουν τα προφίλ κινδύνου ή να επαληθεύσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας· ένα άλλο 

ίδρυμα, που χρησιμοποιεί τη δική του μεθοδολογία, θα μπορούσε να προκαλέσει χάος και να 

παρατείνει τις διαδικασίες χωρίς καμία προστιθέμενη αξία. Βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 27. 

 

Τροπολογία  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Ομάδα έργου  

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 

 

4.  

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 
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εγγύηση της ΕΕ. 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 

a) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

b) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 

c) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου 

δεν αξιολογούν τη διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας ή εκτίμησης που αφορά 

δυνητική χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα την οποία υπέβαλε ο 

εταίρος υλοποίησης ο οποίος τους έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Οι 

συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

 

6. Κάθε εμπειρογνώμονας της ομάδας 

έργου δηλώνει στην Επιτροπή τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων και κοινοποιεί 

αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται προκειμένου να 

επαληθεύεται διαρκώς η απουσία τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 
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8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αποφευχθούν η περιπλοκότητα, μια πιο μακρόχρονη διαδικασία έγκρισης 

έργων και κίνδυνοι σε επίπεδο εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και συγκρούσεων 

συμφερόντων, διαγράφεται η διάταξη σχετικά με την ομάδα έργου στην πρόταση της Επιτροπής. 

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 19 παράγραφος 2, παρέχεται γραμματεία η οποία θα 

επικουρεί τόσο την Επιτροπή Επενδύσεων όσο και το διοικητικό συμβούλιο στα γραμματειακά 

και τα διοικητικά τους καθήκοντα. 

 

Τροπολογία  603 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Ομάδα έργου  

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 
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4.  

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 

a) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

b) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 

c) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου 

δεν αξιολογούν τη διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας ή εκτίμησης που αφορά 

δυνητική χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα την οποία υπέβαλε ο 

εταίρος υλοποίησης ο οποίος τους έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Οι 

συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 
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6. Κάθε εμπειρογνώμονας της ομάδας 

έργου δηλώνει στην Επιτροπή τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων και κοινοποιεί 

αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται προκειμένου να 

επαληθεύεται διαρκώς η απουσία τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  604 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Ομάδα έργου  

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι  
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χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 

4.  

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 

a) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

b) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 

c) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου 

δεν αξιολογούν τη διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας ή εκτίμησης που αφορά 

δυνητική χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα την οποία υπέβαλε ο 

εταίρος υλοποίησης ο οποίος τους έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Οι 

 



 

PE630.411v01-00 32/141 AM\1168409EL.docx 

EL 

συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

6. Κάθε εμπειρογνώμονας της ομάδας 

έργου δηλώνει στην Επιτροπή τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων και κοινοποιεί 

αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται προκειμένου να 

επαληθεύεται διαρκώς η απουσία τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  605 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Ομάδα έργου  

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 
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αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 

 

4.  

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 

a) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

c) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 

c) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου 

δεν αξιολογούν τη διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας ή εκτίμησης που αφορά 
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δυνητική χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα την οποία υπέβαλε ο 

εταίρος υλοποίησης ο οποίος τους έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Οι 

συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

6. Κάθε εμπειρογνώμονας της ομάδας 

έργου δηλώνει στην Επιτροπή τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων και κοινοποιεί 

αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται προκειμένου να 

επαληθεύεται διαρκώς η απουσία τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  606 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Ομάδα έργου  

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 
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της Ένωσης. 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 

 

4.  

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 

 

a) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

b) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 

c) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 
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5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου 

δεν αξιολογούν τη διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας ή εκτίμησης που αφορά 

δυνητική χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα την οποία υπέβαλε ο 

εταίρος υλοποίησης ο οποίος τους έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Οι 

συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

 

6. Κάθε εμπειρογνώμονας της ομάδας 

έργου δηλώνει στην Επιτροπή τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων και κοινοποιεί 

αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται προκειμένου να 

επαληθεύεται διαρκώς η απουσία τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ομάδα έργου Πίνακας αποτελεσμάτων 

Or. en 
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Τροπολογία  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  609 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της 

Επιτροπής οι εταίροι υλοποίησης χωρίς 

καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. 

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από ανεξάρτητους και 

ειδικευμένους εμπειρογνώμονες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  610 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής 

οι εταίροι υλοποίησης χωρίς καμία 

επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. 

1. Δημιουργείται ομάδα έργου 

αποτελούμενη από αμειβόμενους 

ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, τους 

οποίους θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής 

οι εταίροι υλοποίησης με καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης ή οι οποίοι 

επιλέγονται μέσω ανοικτής πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  612 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

2. Η ομάδα έργου αποτελείται από 

αμειβόμενους ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες που επιλέγονται μέσω 

ανοικτής πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων βάσει των πρόσφατων 

αποδεδειγμένων γνώσεών τους, των 

δεξιοτήτων τους και της εμπειρίας τους 

σε ένα ή περισσότερα από τα καθήκοντα 

που περιλαμβάνονται στην εντολή της 
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ομάδας. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  613 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

2. Κάθε εταίρος υλοποίησης ορίζει 

εμπειρογνώμονες στην ομάδα έργου. Ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων ορίζεται 

στη συμφωνία εγγύησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 όσον 

αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με την κατάρτιση πίνακα 

δεικτών, ο οποίος θα χρησιμοποιείται 

ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη και 

διαφανής αξιολόγηση της δυνητικής και 

πραγματικής χρήσης της εγγύησης της 

ΕΕ. 

 Ο πίνακας επιδόσεων αποτελείται από 

τρεις πυλώνες: 
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 - Έναν πυλώνα «Στρατηγική στόχευση», 

που περιλαμβάνει δείκτες για την 

εκτίμηση του βαθμού στον οποίο μια 

προτεινόμενη πράξη πληροί τις 

προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί 

«πρόσθετη» κατά την έννοια του 

παρόντος κανονισμού, καθώς και του 

βαθμού στον οποίο η προτεινόμενη πράξη 

συμβάλλει στους γενικούς στόχους που 

καθορίζονται στο άρθρο 9. 

 - Έναν πυλώνα «Αντίκτυπος στους 

πολίτες», που περιλαμβάνει δείκτες όπως 

η δημιουργία μακροπρόθεσμης 

απασχόλησης και ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας, σταθμισμένης ως 

προς την ανεργία και το παραγωγικό 

χάσμα στην εκάστοτε γεωγραφική 

περιφέρεια και με διάκριση μεταξύ 

άμεσων και έμμεσων αποτελεσμάτων. 

 - Έναν πυλώνα «Τεχνική εφαρμογή», που 

περιλαμβάνει δείκτες σχετικούς με την 

αποτελεσματικότητα της επενδυτικής 

διαδικασίας, όπως ο λόγος δημόσιων 

προς ιδιωτικές δεσμεύσεις, η ποιότητα 

και οι ικανότητες αναδόχων, 

διαμεσολαβητών και πλατφορμών. 

 Οι επιδόσεις στο πλαίσιο κάθε πυλώνα 

συνδυάζονται ως σταθμισμένο άθροισμα, 

με ίση βαρύτητα για τις επιδόσεις των 

πυλώνων «στόχευσης» και «συνολικού 

αντικτύπου», όχι μεγαλύτερη του μισού 

των άλλων για τον «τεχνικό» πυλώνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  615 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή μπορεί να επιλέγει 

επιπλέον ειδικευμένους ανεξάρτητους 
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εμπειρογνώμονες με σχετική 

αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου κινδύνων και στις 

εγγυήσεις μέσω ανοικτής πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι 

εταίροι υλοποίησης συμμορφώνονται με 

το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

Πριν από τη διαβίβαση ενός έργου στην 

Επιτροπή Επενδύσεων, η Επιτροπή 

αξιολογεί τη συμβατότητα των 

επενδυτικών και των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων που υποβάλλονται από 

τους εταίρους υλοποίησης με το δίκαιο 

και τις πολιτικές της Ένωσης. Ειδική 

διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να διενεργεί ποιοτικό έλεγχο της 

διαδικασίας δέουσας επιμέλειας επί των 
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να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που προτείνουν οι εταίροι 

υλοποίησης. Η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει από τους εταίρους υλοποίησης 

διευκρινίσεις όσον αφορά τα 

προαναφερθέντα θέματα και 

προσαρμόζει αναλόγως τις αξιολογήσεις 

στον πίνακα αποτελεσμάτων για τα μη 

χρηματοοικονομικά θέματα. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  618 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η ομάδα έργου διενεργεί 

ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας δέουσας 

επιμέλειας επί των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης. Οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες υποβάλλονται κατόπιν 

στην Επιτροπή Επενδύσεων προκειμένου 

να εγκριθεί η κάλυψή τους από την 

εγγύηση της ΕΕ. 

Με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από 

την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 

17α (νέο), η ομάδα έργου διενεργεί 

ανεξάρτητο και αμερόληπτο ποιοτικό 

έλεγχο της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας 

επί των χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που προτείνουν οι εταίροι 

υλοποίησης. Οι χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες υποβάλλονται 

κατόπιν στην Επιτροπή Επενδύσεων 

προκειμένου να εγκριθεί η κάλυψή τους 

από την εγγύηση της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ομάδα έργου καταρτίζει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

προτεινόμενες χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες για την 

Επιτροπή Επενδύσεων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

γ) του σεβασμού για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά 

πρότυπα της ΕΕ, τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την αρχή 

της προτεραιότητας στην ενεργειακή 

απόδοση της Ενεργειακής Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  621 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) - του σχεδιασμού και της 

αξιολόγησης των τραπεζικών πτυχών της 

αξιολόγησης αντικτύπου και 

αποτελεσμάτων· 
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 - της διάρθρωσης των εγγυήσεων και των 

συμβατικών ρυθμίσεων με τους εταίρους 

υλοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  622 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) της ποιότητας και της συμβολής 

της επενδυτικής δραστηριότητας στη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) της ποιότητας και της συμβολής 

της επενδυτικής δραστηριότητας στη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) της συμβολής της επενδυτικής 

δραστηριότητας στην υλοποίηση των 

στόχων του προγράμματος InvestEU· 

Or. en 

 

Τροπολογία  625 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) της συμβολής της επενδυτικής 

δραστηριότητας στην υλοποίηση των 

στόχων του προγράμματος InvestEU· 

Or. en 

 

Τροπολογία  626 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ γ) της τεχνικής και οικονομικής 

συμβολής στο έργο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ γ) της τεχνικής και οικονομικής 

συμβολής στο έργο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ δ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ δ) εάν η προτεινόμενη 

δραστηριότητα αντιμετωπίζει τις 

ανεπάρκειες της αγοράς και τις 

αδυναμίες συντονισμού ή τις καταστάσεις 

μη βέλτιστων επενδύσεων που 

εντοπίστηκαν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην 

Επιτροπή προκειμένου να της δώσει τη 

δυνατότητα να διενεργήσει την ανάλυση 

κινδύνου και να καταρτίσει τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  630 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας 

έργου δεν αξιολογούν τη διαδικασία 

δέουσας επιμέλειας ή εκτίμησης που 

αφορά δυνητική χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα την οποία 

υπέβαλε ο εταίρος υλοποίησης ο οποίος 

τους έθεσε στη διάθεση της Επιτροπής. 

Οι συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας 

έργου δεν αξιολογούν τη διαδικασία 

δέουσας επιμέλειας ή εκτίμησης που 

αφορά δυνητική χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα την οποία 

υπέβαλε ο εταίρος υλοποίησης ο οποίος 

τους έθεσε στη διάθεση της Επιτροπής. 

Οι συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν 

καταρτίζουν τον πίνακα αποτελεσμάτων 

για τις εν λόγω προτάσεις. 

5. Όπου κρίνεται αναγκαίο, η 

Επιτροπή μπορεί να παρέχει βοήθεια 

στους εταίρους υλοποίησης για την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης 

κινδύνου και την κατάρτιση του πίνακα 

αποτελεσμάτων. Διασφαλίζει τη δέουσα 

εφαρμογή της μεθοδολογίας 

βαθμολόγησης και την υψηλή ποιότητα 

των πινάκων αποτελεσμάτων που 

υποβάλλονται στην Επιτροπή 

Επενδύσεων. Η Επιτροπή προσαρμόζει, 

αφού προβεί σε έλεγχο συμμόρφωσης και 

δέουσας επιμέλειας, τις αξιολογήσεις του 
πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά μη 

χρηματοοικονομικά ζητήματα πριν από 

τη διαβίβαση του πίνακα αποτελεσμάτων 
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στην Επιτροπή Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κάθε εμπειρογνώμονας της 

ομάδας έργου δηλώνει στην Επιτροπή 

τυχόν σύγκρουση συμφερόντων και 

κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή όλα 

τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου 

να επαληθεύεται διαρκώς η απουσία 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας 

έργου και για την επαλήθευση της 

απουσίας καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  635 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 

κανόνες για τον πίνακα αποτελεσμάτων 

προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 

Επενδύσεων να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. 

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για να 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό 

θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες για τον 

πίνακα αποτελεσμάτων προκειμένου να 

είναι σε θέση η Επιτροπή Επενδύσεων να 

εγκρίνει τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για 

προτεινόμενη χρηματοδοτική ή επενδυτική 

δραστηριότητα. Ο πίνακας 

αποτελεσμάτων διασφαλίζει την 

ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση της 

δυνητικής και της πραγματικής χρήσης 

της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  636 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18 a 

 Έλεγχος ποιότητας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 Πριν από τη διαβίβαση ενός έργου στην 

Επιτροπή Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αξιολογεί τη συμβατότητα των 

επενδυτικών και των χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων που υποβάλλονται από 

τους εταίρους υλοποίησης με το δίκαιο 

και τις πολιτικές της Ένωσης. Ειδική 

διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να διενεργεί ποιοτικό έλεγχο 

της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας επί 

των χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που υλοποιούν οι 

εταίροι υλοποίησης. Η Επιτροπή μπορεί 

να ζητήσει από τους εταίρους υλοποίησης 

διευκρινίσεις όσον αφορά τα 

προαναφερθέντα θέματα και 

προσαρμόζει αναλόγως τις αξιολογήσεις 

στον πίνακα αποτελεσμάτων για τα μη 

χρηματοοικονομικά θέματα όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 17 παράγραφος 

5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18 β 

 Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, 

ιδίως, αξιολόγηση: 
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 α) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων όπως 

προκύπτει από την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου που 

αναφέρεται στο άρθρο 17α· 

 β) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 

 γ) της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις 

της ΕΕ στο πλαίσιο των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, της συμφωνίας του Παρισιού για 

την κλιματική αλλαγή, του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 

 δ) της ποιότητας και της συμβολής της 

επενδυτικής δραστηριότητας στη 

βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην 

ΕΕ· 

 ε) της συμβολής της επενδυτικής 

δραστηριότητας στην υλοποίηση των 

στόχων του προγράμματος InvestEU· 

 στ) της τεχνικής και οικονομικής 

συμβολής στο έργο· 

 ζ) εάν η προτεινόμενη δραστηριότητα 

αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες της 

αγοράς ή τις καταστάσεις μη βέλτιστων 

επενδύσεων που εντοπίστηκαν. 

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή 

μπορεί να παρέχει βοήθεια στους 

εταίρους υλοποίησης για την εφαρμογή 

της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου 

και την κατάρτιση του πίνακα 

αποτελεσμάτων. Διασφαλίζει τη δέουσα 

εφαρμογή της μεθοδολογίας 

βαθμολόγησης και την υψηλή ποιότητα 

των πινάκων αποτελεσμάτων που 

υποβάλλονται στην Επιτροπή 

Επενδύσεων. Η Επιτροπή προσαρμόζει, 

αφού προβεί σε έλεγχο συμμόρφωσης και 

δέουσας επιμέλειας, τις αξιολογήσεις του 

πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά μη 

χρηματοοικονομικά ζητήματα πριν από 

τη διαβίβαση του πίνακα αποτελεσμάτων 
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στην Επιτροπή Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Συστήνεται Επιτροπή Επενδύσεων. 

Η επιτροπή επενδύσεων: 

1. Συστήνεται πλήρως ανεξάρτητη 

Επιτροπή Επενδύσεων. Η επιτροπή 

επενδύσεων: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη. 

 

Τροπολογία  639 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Συστήνεται Επιτροπή Επενδύσεων. 

Η επιτροπή επενδύσεων: 

1. Συστήνεται ανεξάρτητη Επιτροπή 

Επενδύσεων. Η επιτροπή επενδύσεων: 

Or. en 

 

Τροπολογία  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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β) επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους 

με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση 

περί προσθετικότητας που προβλέπεται 

στο [άρθρο 209 παράγραφος 2 

στοιχείο β)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού] και την απαίτηση περί 

συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων που 

προβλέπεται στο [άρθρο 209 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]· και 

β) επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους 

με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση 

περί προσθετικότητας που προβλέπεται 

στο άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού 

και την απαίτηση περί συμμετοχής 

ιδιωτικών επενδύσεων που προβλέπεται 

στο [άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο δ)] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού]· και 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία για την προσθετικότητα στο άρθρο 7α (νέο). 

 

Τροπολογία  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους 

με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση 

περί προσθετικότητας που προβλέπεται 

στο [άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού] και την 

απαίτηση περί συμμετοχής ιδιωτικών 

επενδύσεων που προβλέπεται στο 

[άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο δ)] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]· και 

β) επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους 

με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση 

περί προσθετικότητας που προβλέπεται 

στο [άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού] και την 

απαίτηση, κατά περίπτωση, περί 

συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων που 

προβλέπεται στο [άρθρο 209 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]· και 

Or. en 

 

Τροπολογία  642 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους 

με την ειδική απαίτηση προσθετικότητας 

που ορίζεται στο άρθρο 10a· 

Or. en 

 

Τροπολογία  643 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) καλεί την Επιτροπή να 

τροποποιήσει τις κατευθυντήριες 

γραμμές περί επενδύσεων ή/και τα σχέδια 

συμπληρωματικών κατευθυντήριων 

γραμμών όταν το κρίνει αναγκαίο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάσει με 

τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα σκέλη πολιτικής που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 

Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάζει με 

πέντε διαφορετικές συνθέσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα σκέλη πολιτικής που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  645 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από έξι αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι 

εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με 

το [άρθρο 237] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού] και διορίζονται από την 

Επιτροπή για καθορισμένη τετραετή 

θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, 

αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. 

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 

ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου 

μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς 

να ακολουθήσει τη διαδικασία της 

παρούσας παραγράφου. 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από δώδεκα αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι 

ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιλέγονται 

σύμφωνα με το [άρθρο 237] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]. Έξι από 

αυτούς διορίζονται από την Επιτροπή και 

έξι από αυτούς από τους εταίρους 

υλοποίησης μέσω συστήματος εκ 

περιτροπής μεταξύ των εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων 

της ΕΤΕπ για καθορισμένη τετραετή 

θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, 

αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. 

Η Επιτροπή και οι εταίροι υλοποίησης 

δύνανται να αποφασίσουν την ανανέωση 

της θητείας ενός απερχόμενου μέλους της 

Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς να 

ακολουθήσουν τη διαδικασία της 

παρούσας παραγράφου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από έξι αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι 

εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από έξι αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι 

εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με 
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το [άρθρο 237] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού] και διορίζονται από την 

Επιτροπή για καθορισμένη τετραετή 

θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, 

αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. 

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 

ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου 

μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς 

να ακολουθήσει τη διαδικασία της 

παρούσας παραγράφου. 

το [άρθρο 237] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού] και διορίζονται από την 

Επιτροπή για καθορισμένη τετραετή 

θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, 

αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. 

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να 

αποφασίσει την ανανέωση της θητείας 

ενός απερχόμενου μέλους της Επιτροπής 

Επενδύσεων χωρίς να ακολουθήσει τη 

διαδικασία της παρούσας παραγράφου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση σύμφωνη με το σχέδιο έκθεσης. 

 

Τροπολογία  647 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από έξι αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι 

εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με 

το [άρθρο 237] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού] και διορίζονται από την 

Επιτροπή για καθορισμένη τετραετή 

θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, 

αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. 

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 

ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου 

μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς 

να ακολουθήσει τη διαδικασία της 

παρούσας παραγράφου. 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από επτά αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι 

εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με 

το [άρθρο 237] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού] και διορίζονται από την 

Επιτροπή για καθορισμένη τετραετή 

θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, 

αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. 

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 

ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου 

μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς 

να ακολουθήσει τη διαδικασία της 

παρούσας παραγράφου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  648 

Miguel Viegas 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από έξι αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι 

εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με 

το [άρθρο 237] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού] και διορίζονται από την 

Επιτροπή για καθορισμένη τετραετή 

θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, 

αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. 

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 

ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου 

μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς 

να ακολουθήσει τη διαδικασία της 

παρούσας παραγράφου. 

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

αποτελείται από έξι αμειβόμενους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και 

από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 

μέλος. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται 

σύμφωνα με το [άρθρο 237] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού] και 

διορίζονται από την Επιτροπή για 

καθορισμένη τετραετή θητεία. Η θητεία 

τους είναι ανανεώσιμη, αλλά δεν 

υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. Η 

Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 

ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου 

μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς 

να ακολουθήσει τη διαδικασία της 

παρούσας παραγράφου. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  649 

Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία 

γνώση των τομέων που καλύπτονται από 

τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των 

γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. 

Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι 

ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση 

των δύο φύλων. 

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία 

γνώση των τομέων που καλύπτονται από 

τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1, των 

γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης 

και των ειδικών αναγκών κάθε χώρας 

όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη. Διασφαλίζει επίσης ότι η 

επιτροπή είναι ισόρροπη όσον αφορά την 

εκπροσώπηση των δύο φύλων. 

Or. pt 
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Τροπολογία  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις. Το διοικητικό συμβούλιο 

διορίζει τα μέλη της Επιτροπής 

Επενδύσεων σε μία ή περισσότερες 

κατάλληλες συνθέσεις. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των 

μόνιμων μελών της. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση σύμφωνη με το σχέδιο έκθεσης. 

 

Τροπολογία  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

πέντε συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις πέντε συνθέσεις περιλαμβάνει δύο 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 
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σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. 

σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει τρεις 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις και ένα στις πολιτικές του 

κλάδου του πολιτισμού και της 

δημιουργίας. Η ψήφος τους θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις για θέματα της αρμοδιότητάς 

τους. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη της 

Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό και διαχειρίζεται τη 

γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Παρέχεται γραμματεία η οποία επικουρεί 

τόσο την Επιτροπή Επενδύσεων όσο και 

το διοικητικό συμβούλιο στα 

γραμματειακά και τα διοικητικά τους 

καθήκοντα. Το διοικητικό συμβούλιο 
θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό και 

προβλέπει ρυθμίσεις για τη διαχείριση 

της γραμματείας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι παρέχεται γραμματεία η οποία θα 

επικουρεί τόσο την Επιτροπή Επενδύσεων όσο και το διοικητικό συμβούλιο στα γραμματειακά 

και τα διοικητικά τους καθήκοντα. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό 

και προβλέπει ρυθμίσεις για τη διαχείριση αυτής της γραμματείας. 

 

Τροπολογία  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό και διαχειρίζεται τη 

γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό και φιλοξενεί τη γραμματεία 

της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  655 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό και διαχειρίζεται τη γραμματεία 

της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό και η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τη 

γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  656 

Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες της Επιτροπής 

Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα 

καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς 

το συμφέρον του ταμείου InvestEU. Δεν 

ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τους 

εταίρους υλοποίησης, τα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή 

οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα. 

Κατά τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες της Επιτροπής 

Επενδύσεων, οι εμπειρογνώμονες ασκούν 

τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και 

προς το συμφέρον του ταμείου InvestEU. 

Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 

τους εταίρους υλοποίησης, τα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή 

οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  657 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι 

δηλώσεις συμφερόντων των μελών της 

Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται 

και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος 

της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί 

χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή όλες 

τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 

ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι 

δηλώσεις συμφερόντων των μελών της 

Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται 

και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος 

της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί 

χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και 

στη Διευθύνουσα Επιτροπή όλες τις 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 

ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης 
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συμφερόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι 

δηλώσεις συμφερόντων των μελών της 

Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται 

και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος 

της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί 

χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή όλες 

τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 

ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι 

δηλώσεις συμφερόντων των μελών της 

Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται 

και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος 

της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί 

χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και 

στο διοικητικό συμβούλιο όλες τις 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 

ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση σύμφωνη με το σχέδιο έκθεσης. 

 

Τροπολογία  659 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δύναται να απαλλάξει ένα 

μέλος από τα καθήκοντά του εάν 

αυτός/αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ή 

για άλλους λόγους δεόντως 

αιτιολογημένους. 

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να 

απαλλάξει ένα μέλος από τα καθήκοντά 

του εάν αυτός/αυτή δεν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 

παράγραφο ή για άλλους λόγους δεόντως 

αιτιολογημένους. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δύναται να απαλλάξει ένα 

μέλος από τα καθήκοντά του εάν 

αυτός/αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ή 

για άλλους λόγους δεόντως 

αιτιολογημένους. 

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να 

απαλλάξει ένα μέλος από τα καθήκοντά 

του εάν αυτός/αυτή δεν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 

παράγραφο ή για άλλους λόγους δεόντως 

αιτιολογημένους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση σύμφωνη με το σχέδιο έκθεσης. 

 

Τροπολογία  661 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ΕΤΕπ παρέχει γραμματεία για την 

υποστήριξη της Επιτροπής Επενδύσεων 

του ΙnvestEU η διαχείριση της οποίας 

συμφωνείται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  662 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ΕΤΕπ παρέχει γραμματεία για την 

υποστήριξη της Επιτροπής Επενδύσεων 

του ΙnvestEU, η διαχείριση της οποίας 

συμφωνείται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζεται 

από τα έγγραφα που παρέχουν οι εταίροι 

υλοποίησης και κάθε άλλο έγγραφο που η 

Επιτροπή Επενδύσεων κρίνει κατάλληλο. 

Τυχόν αξιολόγηση έργου που διενεργεί 

εταίρος υλοποίησης δεν είναι δεσμευτική 

για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους 

σκοπούς χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας που επωφελείται από την 

κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ. 

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζεται 

από τα έγγραφα που παρέχουν οι εταίροι 

υλοποίησης και κάθε άλλο έγγραφο που η 

Επιτροπή Επενδύσεων κρίνει κατάλληλο. 

Τυχόν παρεχόμενος πίνακας 

αποτελεσμάτων που καταρτίζει εταίρος 

υλοποίησης δεν είναι δεσμευτικός για την 

Επιτροπή Επενδύσεων για τους σκοπούς 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας που επωφελείται από την 

κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ. Ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Επενδύσεων καλεί έναν 

εκπρόσωπο του σχετικού εταίρου 

υλοποίησης να παρουσιάσει τον οικείο 

πίνακα αποτελεσμάτων και ο εν λόγω 

εκπρόσωπος είναι διαθέσιμος για να 

απαντά στα ερωτήματα που θέτουν τα 

μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  664 

Εύα Καϊλή 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζεται 

από τα έγγραφα που παρέχουν οι εταίροι 

υλοποίησης και κάθε άλλο έγγραφο που η 

Επιτροπή Επενδύσεων κρίνει κατάλληλο. 

Τυχόν αξιολόγηση έργου που διενεργεί 

εταίρος υλοποίησης δεν είναι δεσμευτική 

για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους 

σκοπούς χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας που επωφελείται από την 

κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ. 

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζεται 

από τα έγγραφα που παρέχουν οι εταίροι 

υλοποίησης και κάθε άλλο έγγραφο που η 

Επιτροπή Επενδύσεων κρίνει κατάλληλο. 

Τυχόν πίνακας αποτελεσμάτων που 

καταρτίζει εταίρος υλοποίησης δεν είναι 

δεσμευτικός για την Επιτροπή 

Επενδύσεων για τους σκοπούς 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας που επωφελείται από την 

κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ. Ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Επενδύσεων καλεί έναν 

εκπρόσωπο του σχετικού εταίρου 

υλοποίησης να παρουσιάσει τον οικείο 

πίνακα αποτελεσμάτων και ο εν λόγω 

εκπρόσωπος είναι διαθέσιμος για να 

απαντά στα ερωτήματα που θέτουν τα 

μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζεται 

από τα έγγραφα που παρέχουν οι εταίροι 

υλοποίησης και κάθε άλλο έγγραφο που η 

Επιτροπή Επενδύσεων κρίνει κατάλληλο. 

Τυχόν αξιολόγηση έργου που διενεργεί 

εταίρος υλοποίησης δεν είναι δεσμευτική 

για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους 

σκοπούς χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας που επωφελείται από την 

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζεται 

από γραμματεία την οποία φιλοξενεί η 

Επιτροπή και η οποία είναι υπόλογη στον 

πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων. Η 

γραμματεία ελέγχει την πληρότητα των 

εγγράφων που παρέχουν οι εταίροι 

υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων 

τυποποιημένου εντύπου αίτησης, του 

πίνακα αποτελεσμάτων και κάθε άλλου 
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κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ. εγγράφου που η Επιτροπή Επενδύσεων 

κρίνει κατάλληλο. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων δύναται να ζητεί 

διευκρινίσεις από τον εταίρο υλοποίησης 

κατά τις συνεδριάσεις της ή ζητώντας 

συμπληρωματικές πληροφορίες προς 

υποβολή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. 

Τυχόν αξιολόγηση έργου που διενεργεί 

εταίρος υλοποίησης δεν είναι δεσμευτική 

για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους 

σκοπούς χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας που επωφελείται από την 

κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή Επενδύσεων χρησιμοποιεί, 

κατά την αξιολόγηση και την επαλήθευση 

των προτάσεων, πίνακα δεικτών σύμφωνα 

το άρθρο 18 παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή Επενδύσεων χρησιμοποιεί, 

κατά την αξιολόγηση και την επαλήθευση 

των προτάσεων, πίνακα δεικτών σύμφωνα 

το άρθρο 17β (νέο). 

Or. en 

 

Τροπολογία  667 

Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει 

να εξασφαλίζει ισόρροπη και δίκαιη 

κατανομή των επενδύσεων μεταξύ των 

διαφόρων χωρών και περιοχών, 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
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προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής. 

Or. pt 

Τροπολογία  668 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων εγκρίνονται με απλή 

πλειοψηφία όλων των μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος 

του προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων εγκρίνονται με απλή 

πλειοψηφία όλων των μελών. Αυτή η απλή 

πλειοψηφία περιλαμβάνει τουλάχιστον 

μία ψήφο από τους δύο εμπειρογνώμονες 

για κάθε σκέλος πολιτικής. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  669 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων εγκρίνονται με απλή 

πλειοψηφία όλων των μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος 

του προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων εγκρίνονται με απλή 

πλειοψηφία όλων των μελών, η οποία 

περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ψήφο 

εμπειρογνώμονα του συγκεκριμένου 

σκέλους πολιτικής. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  670 
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Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και 

περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης. 

Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και 

περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης, 

τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και τον 

πίνακα δεικτών. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δίνεται στη συμμόρφωση με το 

κριτήριο της προσθετικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και 

περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης. 

Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και 

περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης. 

Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει, 

ωστόσο, να τίθενται, κατόπιν αιτήματός 

τους, στη διάθεση των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

προσωπικού των πολιτικών ομάδων σε 

ασφαλές αναγνωστήριο. 

Or. en 
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Τροπολογία  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και 

περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης. 

Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και 

περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης. 

Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. Τα 

συμπεράσματα που οδηγούν σε άρνηση 

στήριξης στο πλαίσιο της εγγύησης της 

ΕΕ τίθενται στη διάθεση του 

ενδιαφερομένου εταίρου υλοποίησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  673 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα συμπεράσματα που οδηγούν σε 

άρνηση στήριξης στο πλαίσιο της 

εγγύησης της ΕΕ τίθενται στη διάθεση 

του ενδιαφερομένου εταίρου υλοποίησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  674 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό μετά την υπογραφή της 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας ή το υπο-έργου, κατά 

περίπτωση. Η δημοσίευση δεν 

περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης περί προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό μετά την υπογραφή της 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας ή του υπο-έργου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό μετά την υπογραφή της 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας ή το υπο-έργου, κατά 

περίπτωση. Η δημοσίευση δεν 

περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό πριν από την έγκριση της 

επενδυτικής δραστηριότητας. Η 

δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει, 

ωστόσο, να τίθενται, κατόπιν αιτήματός 

τους, στη διάθεση των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

προσωπικού των πολιτικών ομάδων σε 

ασφαλές αναγνωστήριο, ή δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  676 

Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό μετά την υπογραφή της 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας ή το υπο-έργου, κατά 

περίπτωση. Η δημοσίευση δεν 

περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό πριν από την έγκριση της στήριξης 

της χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας ή του υπο-έργου. Η 

δημοσίευση δεν περιλαμβάνει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες ή δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  677 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό μετά την υπογραφή της 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας ή το υπο-έργου, κατά 

περίπτωση. Η δημοσίευση δεν 

περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο 

κοινό μετά την υπογραφή της 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας ή του υπο-έργου, κατά 

περίπτωση. Η δημοσίευση δεν 

περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ένα 

ποσοστό των έργων που απορρίφθηκαν 

έναντι των έργων που εγκρίθηκαν για 

κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται ετησίως. Αιτιολόγηση 

της έγκρισης ή της απόρριψης θα πρέπει 

να παρέχεται για κάθε έργο.  
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Or. en 

 

Τροπολογία  678 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα απορριπτικά συμπεράσματα της 

Επιτροπής Επενδύσεων για τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ κοινοποιούνται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

δύο φορές το χρόνο, τηρουμένων 

αυστηρών απαιτήσεων 
εμπιστευτικότητας. 

Τα συμπεράσματα, τα εφαρμοζόμενα 

κριτήρια και ο πίνακας δεικτών που 

συνδέονται με την Επιτροπή Επενδύσεων 

υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη 

μέλη που συμμετέχουν στο InvestEU δύο 

φορές το χρόνο, καθώς και κατάλογος 

όλων των συμπερασμάτων και οι πίνακες 

δεικτών που αφορούν όλες αυτές τις 

αποφάσεις, ενώ η υποβολή τους 

υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις 
εμπιστευτικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  679 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων 

καλείται να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι 

διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που 

εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η 

έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-

έργα, εκτός εάν η Επιτροπή Επενδύσεων 

αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα 

να τα εγκρίνει χωριστά. 

6. Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων 

καλείται να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι 

διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που 

εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η 

έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-

έργα. 
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Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να ευνοηθούν περισσότερο ο αριθμός και η ποιότητα των επενδυτικών έργων 

έναντι του όγκου, είναι σημαντικό να ασκείται μια πραγματική διαχείριση της εγγύησης έπειτα 

από την έγκριση της πρότασης προγράμματος από την Επιτροπή Επενδύσεων και όχι να 

χρειάζεται να υποβληθεί κάθε μικρό έργο προς επανεξέταση δεδομένου ότι η διαδικασία 

έγκρισης είναι ήδη χρονοβόρα από μόνη της. 

Τροπολογία  680 

Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων 

καλείται να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι 

διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που 

εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η 

έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-

έργα, εκτός εάν η Επιτροπή Επενδύσεων 

αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα 

να τα εγκρίνει χωριστά. 

6. Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων 

καλείται να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι 

διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που 

εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η 

έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-

έργα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  681 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων 

καλείται να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι 

διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που 

εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η 

έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-

έργα, εκτός εάν η Επιτροπή Επενδύσεων 

6. Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων 

καλείται να εγκρίνει τη χρήση της 

εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή 

επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι 

διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που 

εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η 

έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-



 

PE630.411v01-00 74/141 AM\1168409EL.docx 

EL 

αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα 

να τα εγκρίνει χωριστά. 

έργα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  682 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Οι εργασίες της Επιτροπής 

Επενδύσεων ξεκινούν μόνο μετά τον 

πλήρη διορισμό των μελών της και χωρίς 

σύμβαση προσωρινής απασχόλησης. Για 

παράδειγμα, εάν η πρόκληση συμμετοχής 

για τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων 

είναι για τρία έτη, η σύμβαση που 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής 

Επενδύσεων δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερη των τριών ετών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU 

διαχειρίζεται η Επιτροπή σε στενή 

συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ ως 

κύριου εταίρου υλοποίησης και, κατά 

περίπτωση, σε συντονισμό με τους άλλους 

εταίρους υλοποίησης, προκειμένου να 

διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα, οι 

συνέργειες και η αποτελεσματική 

γεωγραφική κάλυψη της στήριξης σε όλη 

την Ένωση, λαμβανομένων δεόντως 
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υπόψη των υφιστάμενων διαρθρώσεων 

και εργασιών στο πλαίσιο αυτό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU διαχειρίζεται η 

Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ ως κύριου εταίρου υλοποίησης και, κατά 

περίπτωση, σε συντονισμό με τους άλλους εταίρους υλοποίησης, προκειμένου να διασφαλιστούν 

η αποτελεσματικότητα, οι συνέργειες και η αποτελεσματική γεωγραφική κάλυψη της στήριξης σε 

όλη την Ένωση, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των υφιστάμενων διαρθρώσεων και εργασιών 

στο πλαίσιο αυτό, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (EIAH). 

 

Τροπολογία  684 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU 

διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων εξ ονόματος και σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή, σε 

συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  685 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU τελεί 

υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, σε 

συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης 

και άλλους θεσμούς οικοδόμησης της 

αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 

φιλανθρωπικών φορέων. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  686 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU τελεί 

υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, σε 

συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ και 

τους άλλος εταίρους υλοποίησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  687 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU 

διαχειρίζεται η ΕΤΕπ εξ ονόματος και σε 

στενή συνεργασία με την Επιτροπή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  688 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Περιλαμβάνει έναν πόρο 

φιλανθρωπίας/επιχειρηματικής 

φιλανθρωπίας 

(«συνεργατική πλατφόρμα») που παρέχει 
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καθοδήγηση και στήριξη όχι μόνο όσον 

αφορά τον μηχανισμό στήριξης, αλλά και 

σε όλο το φάσμα των ευκαιριών 

συνεργασίας μεταξύ φορέων υλοποίησης 

έργων, δυνητικών επενδυτών στο 

οικοσύστημα κοινωνικής καινοτομίας και 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την 

προώθηση έργων με κλιματικό, 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο 

και σύμφωνα με την αρχή 

«προτεραιότητα στην ενεργειακή 

απόδοση». Η στήριξη αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει επίσης μια συνιστώσα 

επικοινωνίας και βοήθειας για την 

ανάπτυξη έργων προκειμένου να 

συνεχιστεί η ανάπτυξη περισσότερων 

ικανοτήτων για την ανάπτυξη βιώσιμων 

έργων και την ενσωμάτωση μικρότερων 

έργων σε μεγαλύτερα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  690 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο συμβουλευτικός κόμβος θα αξιοποιήσει 

την εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από 

τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών 

Συμβουλών του ΕΤΣΕ· λειτουργεί υπό την 

ευθύνη, τον συντονισμό και τη διεύθυνση 

της ΕΤΕπ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  691 

Siegfried Mureşan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU τελεί υπό τη διαχείριση της 

Επιτροπής, σε συνεργασία με τον όμιλο 

της ΕΤΕπ και τους άλλος εταίρους 

υλοποίησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  692 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συνδρομή προς τους φορείς 

υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για 

την ανάπτυξη των έργων τους ώστε να 

πληρούν τους στόχους και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 3, 

7 και 11 και για τη διευκόλυνση των 

φορέων συγκέντρωσης για έργα μικρής 

κλίμακας· ωστόσο, η εν λόγω συνδρομή 

δεν προδικάζει τα συμπεράσματα της 

β) τη συνδρομή προς τους φορείς 

υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για 

την ανάπτυξη των έργων τους ώστε να 

πληρούν τους στόχους και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 3, 

7 και 11 και για τη διευκόλυνση των 

φορέων συγκέντρωσης για έργα μικρής 

κλίμακας, καθώς και τη συμβολή στη 

δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών με 
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Επιτροπής Επενδύσεων για την κάλυψη 

της ενίσχυσης τέτοιων έργων στο πλαίσιο 

της εγγύησης της ΕΕ· 

την παροχή νομικής συνδρομής και, όταν 

αυτό είναι δυνατό, τυποποιημένου 

προτύπου συμφωνίας επενδυτικής 

πλατφόρμας· ωστόσο, η εν λόγω 

συνδρομή δεν προδικάζει τα 

συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων 

για την κάλυψη της ενίσχυσης τέτοιων 

έργων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή ενεργού 

συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με 

τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, 

ιδίως διασυνοριακών επενδυτικών 

πλατφορμών με συμμετοχή διάφορων 

κρατών μελών· 

ε) την παροχή ενεργού 

συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με 

τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, 

ιδίως επενδυτικών πλατφορμών που 

συνενώνουν έργα μικρού και μεσαίου 

μεγέθους σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη ανά θέμα ή ανά περιφέρεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή ενεργού 

συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με 

τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, 

ιδίως διασυνοριακών επενδυτικών 

πλατφορμών με συμμετοχή διάφορων 

κρατών μελών· 

ε) την παροχή ενεργού 

συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου είναι 

αναγκαίο μέσω τοπικής παρουσίας, 
σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών 

πλατφορμών, ιδίως διασυνοριακών και 

μακροπεριφερειακών επενδυτικών 

πλατφορμών με συμμετοχή διάφορων 
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κρατών μελών ή/και περιφερειών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΤΣΕ, η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι ο 

συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει ενεργό συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τη 

δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, ιδίως διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών 

επενδυτικών πλατφορμών με συμμετοχή διάφορων κρατών μελών ή/και περιφερειών. 

 

Τροπολογία  695 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) τη διευκόλυνση και τη στήριξη 

της χρήσης συνδυασμού με επιχορηγήσεις 

ή χρηματοδοτικά μέσα που 

χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλες 

πηγές, προκειμένου ενισχυθούν οι 

συνέργειες και η συμπληρωματικότητα 

μεταξύ των μέσων της ΕΕ και να 

μεγιστοποιηθούν η μόχλευση και ο 

αντίκτυπος του προγράμματος InvestEU· 

Or. en 

 

Τροπολογία  696 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την ενίσχυση δράσεων για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη 

δημιουργία οργανωτικών ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και διεργασιών και για την 

επιτάχυνση της επενδυτικής ετοιμότητας 

στ) την ενίσχυση δράσεων για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη 

δημιουργία οργανωτικών ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και διεργασιών και για την 

επιτάχυνση της επενδυτικής ετοιμότητας 
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των οργανισμών, προκειμένου οι φορείς 

υλοποίησης και οι αρχές να δημιουργούν 

σειρές επενδυτικών έργων και να 

διαχειρίζονται έργα και οι χρηματοδοτικοί 

ενδιάμεσοι φορείς να υλοποιούν 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες προς όφελος οντοτήτων 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

εξασφάλιση πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω 

στήριξης για την ανάπτυξη της 

δυνατότητας αξιολόγησης κινδύνου ή 

γνώσεων για ειδικά κάθε τομέα. 

των οργανισμών, προκειμένου οι φορείς 

υλοποίησης και οι αρχές να δημιουργούν 

σειρές επενδυτικών έργων και να 

διαχειρίζονται έργα και οι χρηματοδοτικοί 

ενδιάμεσοι φορείς να υλοποιούν 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες προς όφελος οντοτήτων 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

εξασφάλιση πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω 

στήριξης για την ανάπτυξη της 

δυνατότητας αξιολόγησης κινδύνου ή 

γνώσεων για ειδικά κάθε τομέα, με 

ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς του 

πολιτισμού και της δημιουργικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) την παροχή προορατικής 

συμβουλευτικής στήριξης σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις, για παράδειγμα όταν οι 

επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν να 

προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον 

τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 

αποκτώντας τίτλους διανοητικής 

ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε μικρά 

έργα και έργα για νεοφυείς επιχειρήσεις, για παράδειγμα όταν οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

επιδιώκουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 

αποκτώντας τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
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Τροπολογία  698 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) τη διάθεση στις αρχές και στους 

φορείς υλοποίησης έργων όλων των 

διαθέσιμων συμπληρωματικών 

πληροφοριών σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων 

και την ερμηνεία αυτών των 

κατευθυντήριων γραμμών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  699 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU είναι διαθέσιμος για δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, 

καθώς και για χρηματοδοτικούς και 

άλλους ενδιάμεσους φορείς. 

3. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU είναι διαθέσιμος για δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, 

συμπεριλαμβανομένων εθνικών 

αναπτυξιακών τραπεζών, επενδυτικών 

πλατφορμών, ΜΜΕ και νεοφυών 

επιχειρήσεων, καθώς και για δημόσιες 

αρχές και χρηματοδοτικούς και άλλους 

ενδιάμεσους φορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Είναι δυνατή η επιβολή τελών για 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των 

εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

4. Είναι δυνατή η επιβολή τελών για 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των 

εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 

εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται 

σε δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων 

και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι 

οποίες είναι δωρεάν. Τα τέλη που 

χρεώνονται για την τεχνική βοήθεια στις 

ΜΜΕ δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο του 

πραγματικού κόστους των υπηρεσιών που 

τους παρέχονται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  701 

Alfred Sant 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Είναι δυνατή η επιβολή τελών για 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των 

εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

4. Είναι δυνατή η επιβολή τελών για 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των 

εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

Τα τέλη αυτά πρέπει να είναι αναλογικά 

προς τη δυνητική πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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4. Είναι δυνατή η επιβολή τελών για 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των 

εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

4. Είναι δυνατή η επιβολή ανάλογων 

τελών για τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους 

των εξόδων παροχής των εν λόγω 

υπηρεσιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη 

της Επιτροπής και των εταίρων 

υλοποίησης με σκοπό την επίτευξη του 

στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

και τη διευκόλυνση της παροχής 

συμβουλευτικής στήριξης. 

5. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη 

της Επιτροπής, του ομίλου της ΕΤΕπ και 

των άλλων εταίρων υλοποίησης με σκοπό 

την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 και τη διευκόλυνση της 

παροχής συμβουλευτικής στήριξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη έργων 

στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. Ο 

συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

συνδράμει στη μεταφορά γνώσης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος Invest 

EU συνδράμει στη μεταφορά γνώσης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο 

τοπικό περιβάλλον, με σκοπό την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και 

εμπειρογνωμοσύνης σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο για τη στήριξη που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο 

συμβουλευτικός κόμβος Invest EU μπορεί 
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την ανάπτυξη ικανοτήτων και 

εμπειρογνωμοσύνης σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο για τη στήριξη που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

να διαθέτει τοπική παρουσία στα κράτη 

μέλη ή τις περιφέρειες που 

αντιμετωπίζουν μόνιμες δυσκολίες ως 

προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου Invest EU. Στην τελευταία 

περίπτωση, αυτή η τοπική παρουσία 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή έμφαση στη 

δημιουργία βιώσιμου 

τοπικού/περιφερειακού/εθνικού 

συμβουλευτικού περιβάλλοντος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  705 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία σε 

κάθε κράτος μέλος και στις περιφέρειες 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την 

ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του ταμείου 

InvestEU. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU συνδράμει στη μεταφορά γνώσης 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με 

σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και 

εμπειρογνωμοσύνης σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο για τη στήριξη που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 και την 

υλοποίηση και τη διευκόλυνση μικρών 

έργων. Η Επιτροπή υπογράφει χωριστές 

συμφωνίες με τους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς ή άλλους ενδιάμεσους 

φορείς, με σκοπό να τους ορίσει εταίρους 

συμβουλευτικού κόμβου και να τους 

αναθέσει την επιτόπια υλοποίηση του 

συμβουλευτικού κόμβου InvestEU. Ο 

συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

διαθέτει τοπική παρουσία σε όλα τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη και 

περιφέρειες, ιδίως όταν αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη έργων 
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στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. 

Or. en 

 

Τροπολογία  706 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 και την υλοποίηση και τη 

διευκόλυνση μικρών έργων. Η Επιτροπή 

ή η ΕΤΕπ ως φορέας διαχείρισης του 

συμβουλευτικού κόμβου InvestEU 

υπογράφει, κατά περίπτωση, χωριστές 

συμφωνίες με τους εταίρους του 

συμβουλευτικού κόμβου προκειμένου να 

επισημοποιηθεί η συμβολή τους στην 

επιτόπια υλοποίηση του συμβουλευτικού 

κόμβου InvestEU.  

Or. en 

 

Τροπολογία  707 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 και την υλοποίηση και τη 

διευκόλυνση μικρών έργων. Η Επιτροπή 

ή η ΕΤΕπ ως φορέας διαχείρισης του 

συμβουλευτικού κόμβου InvestEU 

υπογράφει, κατά περίπτωση, χωριστές 

συμφωνίες με τους εταίρους του 

συμβουλευτικού κόμβου προκειμένου να 

επισημοποιηθεί η συμβολή τους στην 

επιτόπια υλοποίηση του συμβουλευτικού 

κόμβου InvestEU. 

Or. en 

 

Τροπολογία  708 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 
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ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. Στα κράτη μέλη στα οποία 

υπάρχουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 

ή ιδρύματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αναθέτουν την επιτόπια υλοποίηση του 

συμβουλευτικού κόμβου InvestEU σε 

αυτές τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 

ή ιδρύματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το 

υφιστάμενο τοπικό περιβάλλον, με σκοπό 

την ανάπτυξη, όπου είναι αναγκαίο, 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο 

συμβουλευτικός κόμβος InvestEU μπορεί 

να συνεργάζεται με τις εθνικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες ή 

ιδρύματα για την επίτευξη του στόχου 

του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  710 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η πύλη InvestEU θεσπίζεται από 

την Επιτροπή. Πρόκειται για μια εύκολα 

προσβάσιμη και φιλική για το χρήστη 

βάση δεδομένων έργων που παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο. 

1. Η πύλη InvestEU θεσπίζεται από 

την Επιτροπή. Πρόκειται για μια εύκολα 

προσβάσιμη και φιλική για το χρήστη 

βάση δεδομένων έργων που παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο σε 

κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 21 a 

 Συνέργειες και συμπληρωματικότητα με 

άλλα προγράμματα της Ένωσης 

 Η Επιτροπή και οι εταίροι υλοποίησης 

διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα InvestEU 

αξιοποιεί κάθε συμπληρωματικότητα και 

συνέργεια με τη χρηματοδότηση 

επιχορηγήσεων και άλλες δράσεις στους 

τομείς πολιτικής που υποστηρίζει, 

σύμφωνα με τους στόχους των άλλων 

προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το 

πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά, το 

πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 

των ΜΜΕ και τις Ευρωπαϊκές 

Στατιστικές, το Ευρωπαϊκό Διαστημικό 

Πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο+, το πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη», το πρόγραμμα για το 

περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 

(LIFE) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Άμυνας. 

Or. en 
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Τροπολογία  712 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 7 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, 

αξιολόγηση και έλεγχος 

Λογοδοσία, παρακολούθηση, υποβολή 

εκθέσεων, αξιολόγηση και έλεγχος 

Or. en 

 

Τροπολογία  713 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 7 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, 

αξιολόγηση και έλεγχος 

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, 

επανεξέταση και έλεγχος 

Or. en 

 

Τροπολογία  714 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο -22 (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο -22 

 Λογοδοσία 

 1. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

παρέχει στο αιτούμενο θεσμικό όργανο 

ενημέρωση για τις επιδόσεις του ταμείου 

InvestEU, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας 



 

AM\1168409EL.docx 91/141 PE630.411v01-00 

 EL 

σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 2. Ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου απαντά προφορικώς ή 

γραπτώς στις ερωτήσεις που 

απευθύνονται στο ταμείο InvestEU από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός 

πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία 

παραλαβής της ερώτησης. 

 3. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

 4. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ 

συμμετέχει σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που αφορά επενδυτικές και 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ καλυπτόμενες από τον παρόντα 

κανονισμό. Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ 

απαντά προφορικά ή γραπτά στις 

ερωτήσεις που απευθύνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο στην ΕΤΕπ 

σχετικά με τις καλυπτόμενες από τον 

παρόντα κανονισμό χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες της, μέσα σε 

πέντε εβδομάδες από την ημερομηνία 

παραλαβής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  715 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Βάσει της εμπειρίας του ΕΤΣΕ, η 

αξιολόγηση του InvestEU με ένα μετρικό 

σύστημα είναι συχνά αμφιλεγόμενη. Η 

Επιτροπή προσδιορίζει εναλλακτικές 

μεθόδους αξιολόγησης των επιδόσεων 



 

PE630.411v01-00 92/141 AM\1168409EL.docx 

EL 

που συνδυάζουν εναλλακτικά 

μακροοικονομικά μέτρα και μέτρα για τις 

αγορές και δημοσιεύει το αποτέλεσμα 

αυτών των μεθόδων σε εξαμηνιαία βάση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις 

σχετικά με την εφαρμογή του 

προγράμματος InvestEU σύμφωνα με τα 

[άρθρα 241 και 250] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. Για τον σκοπό αυτό, οι 

εταίροι υλοποίησης παρέχουν ανά έτος τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι 

η Επιτροπή σε θέση να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. 

4. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις 

σχετικά με την εφαρμογή του 

προγράμματος InvestEU σύμφωνα με τα 

[άρθρα 241 και 250] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. Για τον σκοπό αυτό, οι 

εταίροι υλοποίησης παρέχουν ανά έτος τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι 

η Επιτροπή σε θέση να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Ως 

μέρος της ετήσιας υποβολής εκθέσεων, η 

Επιτροπή προβαίνει ετησίως σε ισχυρή, 

πολυετή άσκηση ενοποίησης προκειμένου 

να διαπιστώσει κατά πόσο οι δαπάνες 

σχετικά με το κλίμα οδεύουν προς την 

επίτευξη του στόχου του 60%. Η 

Επιτροπή παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με την κλίμακα και τα αποτελέσματα της 

στήριξης των στόχων που αφορούν την 

κλιματική αλλαγή, κάνοντας διάκριση 

μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 

συμβολή των σχετικών χρηματοδοτικών 

μέσων σε θέματα κλίματος και τις 

δημοσιοποιεί. 

Or. en 

 

Τροπολογία  717 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα, στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό και με προστασία της 

εμπιστευτικότητας των ιδιωτικών και 

εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, για 

κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καθοδηγούμενη από την αγορά φύση του ταμείου InvestEU, η 

παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η αρχή της διαφάνειας δεν απαιτεί τη δημοσίευση 

εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν απόρριψη του InvestEU 

από τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και τους φορείς υλοποίησης έργων. 
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Τροπολογία  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. Η Επιτροπή συγκεντρώνει 

και αξιολογεί τις εκθέσεις των εταίρων 

υλοποίησης και υποβάλλει περίληψη υπό 

μορφή δημοσίων ετήσιων εκθέσεων, 

παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το 

επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος 

έναντι των οικείων στόχων και δεικτών 

επιδόσεων και προσδιορίζοντας 

κινδύνους και ευκαιρίες για τις 

χρηματοδοτικές και τις επενδυτικές 

δραστηριότητες που στηρίζονται από το 

πρόγραμμα InvestEU. 

Or. en 
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Τροπολογία  719 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  720 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 

5. Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος 

υλοποίησης υποβάλλει ανά τρίμηνο 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη 
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συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που 

αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, 

στατιστικά, χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα για κάθε 

χρηματοδοτική και επενδυτική 

δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο 

συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και 

ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω 

εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που 

παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα 

με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η Επιτροπή δημοσιεύει στη 

διαδικτυακή πύλη της πληροφορίες 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις 

και οφέλη των έργων, λαμβάνοντας 

υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών 

και των εμπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών. Η διαδικτυακή πύλη 

παρέχει επίσης δημόσια πρόσβαση σε 

μητρώο επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων. 

 Σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές περί 

διαφάνειας και τους ενωσιακούς κανόνες 
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για την προστασία των δεδομένων και 

την πρόσβαση σε έγγραφα και 

πληροφορίες, οι εταίροι υλοποίησης και 

άλλοι αποδέκτες ενωσιακών κονδυλίων 

δημοσιοποιούν ενεργά και συστηματικά 

στους δικτυακούς τόπους τους 

πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από το 

παρόν πρόγραμμα, οι οποίες σχετίζονται 

ιδίως με τον τρόπο με τον οποίο τα εν 

λόγω έργα συμβάλλουν στην εκπλήρωση 

των στόχων και των απαιτήσεων του 

παρόντος κανονισμού. Κατά τη 

δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών 

λαμβάνεται πάντα υπόψη η προστασία 

εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών. Οι εταίροι υλοποίησης 

δημοσιοποιούν την ενωσιακή στήριξη σε 

όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύουν 

σχετικά με τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που 

καλύπτονται από το παρόν πρόγραμμα 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 

έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτίμηση 

της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, του 

εφαρμοζόμενου ποσοστού τροφοδότησης, 

του αριθμού των θέσεων απασχόλησης 

που δημιουργήθηκαν, της συμβολής 

στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 

του μέσου πολλαπλασιαστικού 

αποτελέσματος που επιτεύχθηκε για τα 

έργα που χρηματοδοτήθηκαν το 
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συγκεκριμένο έτος και υποβάλλει 

πρόταση για το επόμενο έτος βάσει της 

κυκλικής θέσης της οικονομίας της ΕΕ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

16α. 

Or. en 

 

Τροπολογία  724 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με 

την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου 

κινδύνων και εγγυήσεων και την 

εκτίμηση των αναμενόμενων ταμειακών 

ροών γνωστοποιούνται στη 

συμβουλευτική επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  725 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αξιολόγηση Επανεξέταση 

Or. en 

 

Τροπολογία  726 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 

επανεξέταση του προγράμματος InvestEU, 

ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ. Η ενδιάμεση επανεξέταση 

περιλαμβάνει εκτενή αξιολόγηση των 

επιδόσεων του συμβουλευτικού κόμβου 

InvestEU. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 

επανεξέτασης θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη σε κάθε αναθεώρηση του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  727 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, 

διενεργείται ανεξάρτητη ενδιάμεση 

αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, 

ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  728 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 
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αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU 

νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  731 

Esther de Lange 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  733 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

2. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση παρουσιάζει με 

ποιον τρόπο η συμπερίληψη των εταίρων 

υλοποίησης έχει συμβάλει στην επίτευξη 

των στόχων του προγράμματος InvestEU, 

καθώς και των στόχων της πολιτικής της 
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ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη γεωγραφική και 

τομεακή ισορροπία των στηριζόμενων 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  734 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη 

λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, 

η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη 

λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, 

διενεργείται ανεξάρτητη τελική 

αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, 

ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  735 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη 

λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, 

η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός δύο ετών από τη λήξη της 

περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, η 

Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση του 

προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 104/141 AM\1168409EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  736 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη 

λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, 

η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός δύο ετών από τη λήξη της 

περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, η 

Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση του 

προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη 

λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, 

η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός δύο ετών από τη λήξη της 

περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, η 

Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση του 

προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει την τελική αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU 

νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη 

λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, 

η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

3. Στο τέλος της υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU, αλλά το 

αργότερο εντός ενός έτους από τη λήξη 

της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, η 

Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση του 

προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σύμφωνα με το [άρθρο 211 

παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού], ανά τριετία η Επιτροπή 

συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση που 

αναφέρεται στο [άρθρο 250] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού] 
ανασκόπηση της επάρκειας του ποσοστού 

τροφοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 

σε συνάρτηση με το πραγματικό προφίλ 

κινδύνου των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ. Η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 26 για την αναπροσαρμογή, βάσει 

της εν λόγω ανασκόπησης, του ποσοστού 

τροφοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 

έως και το ύψος του 15 %. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 16α του 

παρόντος κανονισμού, ανά έτος η 

Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην έκθεση 

που αναφέρεται στο άρθρο 16α 

ανασκόπηση της επάρκειας του ποσοστού 

τροφοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 

σε συνάρτηση με το πραγματικό προφίλ 

κινδύνου των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, το 

χρησιμοποιούμενο ποσό της εγγύησης της 

ΕΕ, το εφαρμοζόμενο ποσοστό 

τροφοδότησης, τον αριθμό των θέσεων 

απασχόλησης που δημιουργήθηκαν, τη 

συμβολή στους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης και το μέσο πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση 

της ενωσιακής χρηματοδότησης, οι οποίοι 

διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, 

είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των 

ενωσιακών θεσμικών οργάνων ή 

οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση 

της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας 

δυνάμει του [άρθρου 127] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]. 

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση 

της ενωσιακής χρηματοδότησης, οι οποίοι 

διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, 

είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των 

ενωσιακών θεσμικών οργάνων ή 

οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση 

της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας 

δυνάμει του [άρθρου 127] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]. Η εγγύηση, 

τα δυνάμει αυτής καταβληθέντα και 

ανακτηθέντα ποσά και οι δραστηριότητες 

στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU 

ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

θα πρέπει να εκδοθεί 18 μήνες μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  741 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο εξωτερικός έλεγχος των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

διενεργείται από το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το 

άρθρο 287 της ΣΛΕΕ. 
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 Η Επιτροπή και οι εταίροι υλοποίησης 

διασφαλίζουν ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 

έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε 

πληροφορία την οποία θεωρεί αναγκαία 

για τη διενέργεια των οικείων ελέγχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 

άρθρου. 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 

άρθρου. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

που αφορούν δραστηριότητες που 

υλοποιούνται ή στις οποίες συμμετέχουν 

οι εταίροι υλοποίησης εκπονούνται σε 

στενό διάλογο με τους εν λόγω εταίρους 

υλοποίησης και κατόπιν δημόσιων 

διαβουλεύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων θα εγκριθούν υπό μορφή κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων, είναι σημαντικό οι εταίροι υλοποίησης να συμμετέχουν δεόντως και 

να ζητείται η γνώμη τους ούτως ώστε να διασφαλιστεί η υλοποιησιμότητά τους. Με τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων, όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των τελικών αποδεκτών, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν τις ενδεχόμενες ανησυχίες τους. 

 

Τροπολογία  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 

στα άρθρα 7 παράγραφος 6, 22 

παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 6 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών [από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 

που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της εν λόγω 

περιόδου των πέντε ετών. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 

για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη της κάθε περιόδου. 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 

στα άρθρα 7 παράγραφος 6, 16α 

παράγραφος 3, 22 παράγραφοι 2 και 5α 

και 23 παράγραφος 6 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο επτά ετών [από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της εν λόγω περιόδου των πέντε ετών. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 

για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη της κάθε περιόδου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 

παράγραφος 6, στο άρθρο 22 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 

παράγραφος 6 εξουσιοδότηση δύναται να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ 

την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 

σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 

παράγραφος 6, στο άρθρο 16α 

παράγραφος 3, στο άρθρο 22 παράγραφοι 

2 και 5α και στο άρθρο 23 παράγραφος 6 

εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 

που προσδιορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη 

ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

ισχύουν ήδη. 
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Τροπολογία  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 

παράγραφος 6, 22 παράγραφος 2 και 23 

παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 

δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 

αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 

παράγραφος 6, 16α παράγραφος 3, 22 

παράγραφοι 2 και 5α και 23 παράγραφος 6 

τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 

αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έως 11 500 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

α) έως 25% του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
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παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έως 11 500 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

α) έως 30% της συνιστώσας για την 

ΕΕ για στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  748 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έως 11 500 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

α) έως 11 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  749 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έως 11 500 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

α) έως 12 204 375 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
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παράγραφος 2 στοιχείο α)· παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

β) έως 20% του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

β) έως 28,5% της συνιστώσας για την 

ΕΕ για στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  752 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

β) έως 11 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  753 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

β) έως 11 954 375 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

γ) έως 20% του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο α)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  755 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

γ) έως 28,5% της συνιστώσας για την 

ΕΕ για στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  756 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

γ) έως 11 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  757 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

γ) έως 11 954 375 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

γ) έως 12 500 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  759 

Paul Rübig 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 11 250 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

γ) έως 12 708 333 334 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έως 4 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

δ) έως 15% του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

Or. en 
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Τροπολογία  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έως 4 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

δ) έως 13% της συνιστώσας για την 

ΕΕ για στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  762 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έως 4 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

δ) έως 5 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  763 

Paul Rübig 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έως 4 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

δ) έως 4 729 166 665 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

Or. en 
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Τροπολογία  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έως 4 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

δ) έως 5 567 500 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  765 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έως 4 000 000 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

δ) έως 4 704 375 000 EUR για 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο δ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) έως 20% του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 

3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) (νέο)· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Το στοιχείο αυτό αντιστοιχεί στο νέο σκέλος ανακαίνισης κτιρίων που προτείνεται στα άρθρα 3 

και 7. 

 

Τροπολογία  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες δύνανται να εμπίπτουν σε 

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 

πεδία: 

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες περιορίζονται στα 

ακόλουθα πεδία: 

Or. en 

 

Τροπολογία  768 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 

Ενεργειακής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, και τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις τα πλαίσια της 

Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του 

Παρισιού, ιδίως μέσω: 

1. Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, 

εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα, όπως 

η παραγωγή, η εξερεύνηση, η 

επεξεργασία, η μεταφορά, η διανομή, η 

αποθήκευση ή η καύση πετρελαίου, 

άνθρακα και φυσικού αερίου, καθώς και 

πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, και τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις τα πλαίσια της 

Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του 

Παρισιού, ιδίως μέσω: 
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Or. en 

 

Τροπολογία  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 

Ενεργειακής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, και τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις τα πλαίσια της 

Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του 

Παρισιού, ιδίως μέσω: 

1. Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, 

εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με την παραγωγή, την 

επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, 

την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 

καυσίμων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες 

της Ενεργειακής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, και τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις στα πλαίσια της 

Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του 

Παρισιού, ιδίως μέσω: 

Or. en 

 

Τροπολογία  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) επέκτασης της παραγωγής, του 

εφοδιασμού ή της χρήσης καθαρών και 

βιώσιμων μορφών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές· 

α) επέκτασης και επίσπευσης της 

παραγωγής, της ανάπτυξης, του 

εφοδιασμού ή της χρήσης μορφών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  771 
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Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ανάπτυξης, δημιουργίας έξυπνων 

βιώσιμων υποδομών ενέργειας και 

εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων (στο 

επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής, 

τεχνολογίες αποθήκευσης)· 

γ) ανάπτυξης, δημιουργίας έξυπνων 

βιώσιμων υποδομών ενέργειας και 

εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων, 

συμπεριλαμβανομένων των διομότιμων 

και αποκεντρωμένων συστημάτων 

διανομής (στο επίπεδο της μεταφοράς και 

της διανομής, τεχνολογίες αποθήκευσης)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ανάπτυξης, δημιουργίας έξυπνων 

βιώσιμων υποδομών ενέργειας και 

εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων (στο 

επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής, 

τεχνολογίες αποθήκευσης)· 

γ) ανάπτυξης, δημιουργίας έξυπνων 

βιώσιμων υποδομών ενέργειας και 

εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 

διασύνδεσης (στο επίπεδο της μεταφοράς 

και της διανομής, τεχνολογίες 

αποθήκευσης)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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δ) παραγωγής και προσφοράς 

συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες/με 

ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα πηγές· 

εναλλακτικών καυσίμων· 

δ) παραγωγής και προσφοράς 

συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες 

πηγές με την προϋπόθεση θετικού 

αντικτύπου κύκλου ζωής και αξιολόγησης 

της αποδοτικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(e) υποδομών δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  775 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) συντήρησης ή αναβάθμισης 

υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού 

υποδομής, στους τομείς των μεταφορών 

και της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις πτυχές ασφάλειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, 

εξοπλισμού, καθώς και καινοτόμων 

τεχνολογιών μεταφορών σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα 

των μεταφορών, και τις δεσμεύσεις που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω: 

2. Ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών 

μεταφορών, εξαιρουμένων 

αυτοκινητοδρόμων, δρόμων ταχείας 

κυκλοφορίας και αερολιμένων, και 

ανάπτυξη εξοπλισμού, καθώς και 

καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 

Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, και 

τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο 

πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, 

ιδίως μέσω: 

Or. en 

 

Τροπολογία  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έργων στήριξης της ανάπτυξης των 

υποδομών του ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των αστικών 

κόμβων, των θαλάσσιων λιμένων και των 

λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

τερματικών σταθμών πολυτροπικών 

μεταφορών και της σύνδεσής τους με τα 

κύρια δίκτυα· 

α) βιώσιμων έργων στήριξης της 

ανάπτυξης των υποδομών και έργων 

μικρής κλίμακας του ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των αστικών 

κόμβων όταν στοχεύουν στην 

πολυτροπικότητα και σε τεχνολογίες 

μηδενικών εκπομπών, των βιώσιμων 

θαλάσσιων λιμένων και των λιμένων 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τερματικών 

σταθμών πολυτροπικών μεταφορών και 

της σύνδεσής τους με τα κύρια δίκτυα, 

καθώς και διατομεακών έργων σε αυτούς 

τους λιμένες και τους τερματικούς 

σταθμούς, όπως σταθμοί ανακύκλωσης 

αποβλήτων και υδάτων και 

ενσωματωμένοι σταθμοί ηλεκτρικής 

φόρτισης για τα ελλιμενισμένα πλοία· 



 

PE630.411v01-00 122/141 AM\1168409EL.docx 

EL 
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Τροπολογία  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έργων έξυπνης και βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας (που στοχεύουν σε 

τρόπους αστικών μεταφορών χαμηλών 

εκπομπών, στην προσβασιμότητα, στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο, 

την κατανάλωση ενέργειας και τα 

ατυχήματα)· 

β) έργων έξυπνης και βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας (που στοχεύουν σε 

τρόπους αστικών μεταφορών μηδενικών 

εκπομπών, στην προσβασιμότητα, στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο, 

την κατανάλωση ενέργειας και τα 

ατυχήματα)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

c) στήριξης της ανανέωσης και 

μετασκευής κινητών στοιχείων 

ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 

με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 

κινητικότητας χαμηλών εκπομπών· 

c) στήριξης της ανανέωσης και 

μετασκευής κινητών στοιχείων 

ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 

με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 

κινητικότητας μηδενικών εκπομπών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων 

σιδηροδρομικών έργων και θαλάσσιων 

λιμένων· 

δ) σιδηροδρομικής υποδομής, 

συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών 

ελλειπουσών διασυνοριακών συνδέσεων 

που αποξηλώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν 

στο παρελθόν και βιώσιμων θαλάσσιων 

λιμένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων 
υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης. 

ε) υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) συντήρησης, επισκευής, 

αποκατάστασης ή αναβάθμισης 

υφιστάμενων υποδομών στους τομείς των 

μεταφορών και της ενέργειας για τη 

βελτίωση της ασφάλειάς τους, καθώς και 

της ανθεκτικότητάς τους σε 

προβλεπόμενα κλιματικά και ακραία 

καιρικά φαινόμενα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) συντήρησης ή αναβάθμισης 

υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού 

υποδομής, στους τομείς των μεταφορών 

και της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ 

για τις μεταφορές, την ενέργεια και το 

κλίμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  784 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) ανάπτυξης μπαταριών νέας γενιάς 

για ηλεκτρική κινητικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 2α. Αποφεύγεται η παροχή στήριξης 

από το InvestEU σε υποδομές υψηλής 

έντασης άνθρακα, όπως 

αυτοκινητοδρόμους και αερολιμένες, και 

στην πυρηνική ενέργεια, εκτός εάν 

στοχεύουν άμεσα στον μετριασμό των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 

στην προσαρμογή ή στη συντήρηση και 

την ασφάλεια υφιστάμενων υποδομών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έργων και επιχειρήσεων στους 

τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών 

πόρων και των καθαρών τεχνολογιών· 

γ) έργων και επιχειρήσεων στους 

τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών 

πόρων και των βιώσιμων τεχνολογιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) δράσεων για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, 

συμπεριλαμβανομένης μείωσης της 

επικινδυνότητας των φυσικών 

καταστροφών· 

στ) δράσεων για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, 

συμπεριλαμβανομένης μείωσης της 

επικινδυνότητας των φυσικών 

καταστροφών, προσαρμογής και 

μετριασμού των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής· 
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Τροπολογία  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) σχεδίων και επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία, 

ενσωματώνοντας πτυχές της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων στην παραγωγή και τον 

κύκλο ζωής του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 

προμήθειας των πρωτογενών και 

δευτερογενών πρώτων υλών· 

ζ) σχεδίων και επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία, 

ενσωματώνοντας πτυχές της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της ενέργειας στην 

παραγωγή και τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης των πρωτογενών και 

δευτερογενών πρώτων υλών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο η 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) απαλλαγής από τις ανθρακούχες 

εκπομπές και ουσιαστικής μείωσης των 

εκπομπών των ενεργοβόρων βιομηχανιών, 

συμπεριλαμβανομένων της μεγάλης 

κλίμακας επίδειξης καινοτόμων 

τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, καθώς 

και της εφαρμογής τους. 

η) απαλλαγής από τις ανθρακούχες 

εκπομπές και ουσιαστικής μείωσης των 

εκπομπών των ενεργοβόρων βιομηχανιών, 

συμπεριλαμβανομένων της μεγάλης 

κλίμακας επίδειξης τεχνολογιών 

δέσμευσης και χρήσης του διοξειδίου του 

άνθρακα και καινοτόμων τεχνολογιών 

μηδενικών εκπομπών, καθώς και της 

εφαρμογής τους. 

Or. en 
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Τροπολογία  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο η α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) έργων καταπολέμησης της 

κλιματικής αλλαγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο η β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η β) έργων που προωθούν τη βιώσιμη 

πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως 

στρατηγικές και μέσα που διαφυλάττουν 

την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, 

υλική και άυλη.  

Or. en 

 

Τροπολογία  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έργων έρευνας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και 

υποστήριξης προς την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, και καινοτομίας που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

του [Ορίζων Ευρώπη]· 

α) έργων έρευνας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και 

υποστήριξης προς την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, ανάπτυξης προϊόντων και 

καινοτομίας που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων του [Ορίζων 
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Ευρώπη]· 

Or. en 

 

Τροπολογία  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έργων συνεργασίας μεταξύ της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και της 

βιομηχανίας· 

δ) έργων συνεργασίας μεταξύ της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, 

των δημοσίων επιχειρήσεων και της 

κοινωνίας της πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 

ασθενών και τελικών χρηστών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) νέων αποτελεσματικών προϊόντων 

υγειονομικής περίθαλψης, 

συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, 

των ιατρικών συσκευών και των 

φαρμάκων προηγμένων θεραπειών. 

στ) νέων και βελτιωμένων 

αποτελεσματικών, προσβάσιμων και 

οικονομικά προσιτών προϊόντων 

υγειονομικής περίθαλψης, 

συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, 

των εμβολίων, των ιατρικών συσκευών, 

των διαγνωστικών εργαλείων και των 

φαρμάκων προηγμένων θεραπειών, νέων 

αντιμικροβιακών και καινοτόμων 

αναπτυξιακών διαδικασιών που 

αποφεύγουν τη χρήση δοκιμών στα ζώα. 

Or. en 
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Τροπολογία  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τεχνητής νοημοσύνης· α) ηθικής τεχνητής νοημοσύνης με 

την επιφύλαξη προηγούμενης 

αξιολόγησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών 

(blockchain) και άλλων τεχνολογιών 

κατανεμημένου καθολικού· 

δ) τεχνολογιών κατανεμημένου 

καθολικού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) προηγμένων ψηφιακών 

δεξιοτήτων· 

ε) προώθησης ψηφιακών δεξιοτήτων· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Χρηματοδοτική στήριξη σε 

οντότητες που απασχολούν έως 3 000 

εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης, ιδίως μέσω: 

7. Χρηματοδοτική στήριξη σε ΜΜΕ 

και σε μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης, ιδίως μέσω: 

Or. en 

 

Τροπολογία  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) της παροχής κεφαλαίου κίνησης 

και επενδύσεων· 

α) της παροχής κεφαλαίου κίνησης 

και επενδύσεων σε όλον τον κύκλο ζωής 

μιας εταιρείας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένων της πολυμορφίας των ΜΜΕ και της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, η 

παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι η παροχή κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό και εταιρικό κύκλο ζωής, από τη 

δημιουργία μέσω των σταδίων εκκίνησης και επέκτασης έως τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης. 

 

Τροπολογία  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) της παροχής χρηματοδότησης για 

πράξεις χρηματοδοτικής μισθώσεως. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Λαμβανομένων υπόψη των οφελών που έχει η χρηματοδοτική μίσθωση για τις ΜΜΕ μέσω της 

αποδέσμευσης του κεφαλαίου μιας εταιρείας για επιπρόσθετες επενδύσεις στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, αυτή η τροπολογία θα πρέπει να επιτρέψει την παροχή εγγύησης για πράξεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, όπως συμβαίνει σήμερα στο 

πλαίσιο υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως το COSME. 

 

Τροπολογία  802 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τομείς του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

οπτικοακουστικός τομέας και 

δημοσιογραφία. 

8. Τομείς του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

οπτικοακουστικός τομέας και 

δημοσιογραφία, ιδίως μέσω, μεταξύ 

άλλων: 



 

PE630.411v01-00 132/141 AM\1168409EL.docx 

EL 

α) νέων τεχνολογιών, όπως οι 

υποστηρικτικές τεχνολογίες που 

εφαρμόζονται στα πολιτιστικά και 

δημιουργικά αγαθά και υπηρεσίες· 

β) των τομέων του πολιτισμού και της 

δημιουργίας, όπως επαυξημένη 

πραγματικότητα/εικονική 

πραγματικότητα, περιβάλλοντα 

εμβύθισης, διεπαφές ανθρώπου και 

υπολογιστή, πρωτόκολλο διαδικτύου και 

υποδομές νέφους, δίκτυα 5G, νέα μέσα· 

γ) αξιοποίησης των ψηφιακών 

τεχνολογιών για τη διατήρηση και την 

αποκατάσταση της υλικής και άυλης 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· 

δ) της τεχνολογικής διαχείρισης των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τομείς του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

οπτικοακουστικός τομέας και 

δημοσιογραφία. 

8. Τομείς του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· βιομηχανία τυχερών 

παιχνιδιών· βιομηχανία της μόδας· 

τομέας μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

οπτικών μέσων και δημοσιογραφία· 

Ευρωπαϊκό Νέφος Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τουρισμός 9. Βιώσιμος τουρισμός 

Or. en 

 

Τροπολογία  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προώθησης της ισότητας των 

φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο η 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

h) καινοτόμων λύσεων στον τομέα της 

υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγείας και νέων μοντέλων 

φροντίδας· 

h) καινοτόμων λύσεων στον τομέα της 

υγείας, συμπεριλαμβανομένων της 

ηλεκτρονικής υγείας, των υπηρεσιών 

υγείας και νέων μοντέλων φροντίδας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. Ανάπτυξη της αμυντικής 

βιομηχανίας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τη στρατηγική αυτονομία της 

Ένωσης, ιδίως μέσω της στήριξης για: 

διαγράφεται 

a) την αλυσίδα εφοδιασμού της 

αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, 

ιδίως μέσω της παροχής οικονομικής 

στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· 

 

b) εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα 

ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα 

της άμυνας και στενά συνδεδεμένων 

τεχνολογιών διπλής χρήσης· 

 

c) την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα 

της άμυνας κατά τη συμμετοχή στη 

συνεργατική έρευνα στον τομέα της 

άμυνας και αναπτυξιακά έργα, 

συμπεριλαμβανομένων όσων 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Άμυνας· 

 

d) έρευνα στον τομέα της άμυνας και 

εκπαιδευτικών υποδομών. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  808 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. Ανάπτυξη της αμυντικής 

βιομηχανίας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τη στρατηγική αυτονομία της 

Ένωσης, ιδίως μέσω της στήριξης για: 

διαγράφεται 

a) την αλυσίδα εφοδιασμού της 

αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, 

ιδίως μέσω της παροχής οικονομικής 
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στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· 

b) εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα 

ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα 

της άμυνας και στενά συνδεδεμένων 

τεχνολογιών διπλής χρήσης· 

 

c) την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα 

της άμυνας κατά τη συμμετοχή στη 

συνεργατική έρευνα στον τομέα της 

άμυνας και αναπτυξιακά έργα, 

συμπεριλαμβανομένων όσων 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Άμυνας· 

 

d) έρευνα στον τομέα της άμυνας και 

εκπαιδευτικών υποδομών. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  809 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 13 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13. Στο πεδίο του διαστήματος, ιδίως 

με την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα 

σύμφωνα με τους στόχους της 

Διαστημικής Στρατηγικής: 

13. Στο πεδίο του διαστήματος, ιδίως 

με την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα με 

αποκλειστικό επίκεντρο τις μη 

στρατιωτικές εφαρμογές σύμφωνα με 

τους στόχους της Διαστημικής 

Στρατηγικής: 

Or. en 

 

Τροπολογία  810 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(d) να προωθηθεί η αυτονομία της 

Ένωσης για ασφαλή πρόσβαση στο 

διάστημα, συμπεριλαμβανομένων πτυχών 

διπλής χρήσης. 

(d) να προωθηθεί η αυτονομία της 

Ένωσης για ασφαλή πρόσβαση στο 

διάστημα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  811 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1 α Αριθμός περιφερειών που 

καλύπτονται από έργα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  812 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1 α Όγκος πράξεων που έχουν 

υπογραφεί ανά εταίρο υλοποίησης 

Or. en 

 

Τροπολογία  813 

Alfred Sant 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1 α Γεωγραφική κατανομή που 
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καλύπτεται από έργα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 3 – σημείο 3.2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.2 Επενδύσεις για την υποστήριξη των 

στόχων για το κλίμα 

3.2 Επενδύσεις για την υποστήριξη των 

στόχων για το κλίμα, με λεπτομερή 

στοιχεία ανά σκέλος πολιτικής και 

κατηγορία, καθώς και ανά μερίδιο 

κλιματικής συνάφειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  815 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 3 – σημείο 3.2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.2 Επενδύσεις για την υποστήριξη των 

στόχων για το κλίμα 

3.2 Επενδύσεις για την υποστήριξη των 

στόχων για το κλίμα, 

συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 

στις απόλυτες και στις σχετικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  816 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 3 – σημείο 3.3 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.3 α Επενδύσεις που στηρίζουν την 

κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 3 – σημείο 3.3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.3 α Απόλυτες και σχετικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – σημείο 4.2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.2 Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών με 

καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης 

4.2 Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών με 

καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης, αριθμός νοικοκυριών που 

ανακαινίστηκαν σε κτήρια με σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας και 

πρότυπο της παθητικής κατοικίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  819 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 4 – σημείο 4.2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.2 α Ενέργεια: εξοικονόμηση ενέργειας 

Or. en 

 

Τροπολογία  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 4 – σημείο 4.2 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.2 β Ενέργεια: απόλυτες και σχετικές 

τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 4 – σημείο 4.4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.4 Μεταφορές: Επενδύσεις στο ΔΕΔ-

Μ εκ των οποίων: κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

4.4 Μεταφορές: Επενδύσεις στο ΔΕΔ-

Μ εκ των οποίων: κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-

Μ, έργα μικρής κλίμακας, άλλα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  822 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 4 – σημείο 4.4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.4 α Μεταφορές: απόλυτες και 

σχετικές τιμές εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – παράγραφος 5 – σημείο 5.2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5.2 α Συμβολή στην αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη»: «Υγεία και ευημερία», 

«Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς», 

«Ανθεκτική κοινωνία», «Βιώσιμα 

τρόφιμα», «Φυσικοί πόροι και 

περιβάλλον»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 6. Δεδομένα ανά φύλο για τις ΜΜΕ 
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