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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στις 6 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για το πρόγραμμα InvestEU. Η 

Επιτροπή, βασιζόμενη στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως στο ΕΤΣΕ, προτείνει ένα 

ενιαίο ταμείο με εγγύηση της ΕΕ ύψους 38 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την κινητοποίηση 

δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων, εγγυήσεων, ιδίων κεφαλαίων ή 

άλλων αγορακεντρικών μέσων, για στρατηγικές επενδύσεις για την υποστήριξη των 

εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ.  Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο Ταμείο InvestEU, αυτό 

συνοδεύεται από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και από την πύλη InvestEU. 

Το Ταμείο InvestEU στοχεύει σε τέσσερις τομείς πολιτικής («σκέλη») με τα εξής ενδεικτικά 

ποσά προς επένδυση (με δυνατότητα αύξησης κατά 15 % μετά από απόφαση της Επιτροπής): 

1) βιώσιμες υποδομές (έως 11,5 δισ. ευρώ)  

2) έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση (έως 11,25 δισ. ευρώ)  

3) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 11,25 δισ. ευρώ), και  

4) κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες (4 δισ. ευρώ)  

Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον συντάκτη της γνωμοδότησης αφορούν αποκλειστικά 

ζητήματα που εμπίπτουν άμεσα στην αρμοδιότητα της επιτροπής ENVI, όπως η συμβολή στην 

ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και η επίτευξη των στόχων και των προτύπων της 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτίμησε να μην κατατεθούν 

τροπολογίες σχετικά με τη διαχείριση της εγγύησης του InvestEU και τη διακυβέρνηση του 

προγράμματος, που είναι θέματα τα οποία πρόκειται να εξεταστούν από τις μικτές επιτροπές 

ECON-BUDG.  

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως υπό το πρίσμα 

της αυξημένης εστίασης στη βιωσιμότητα. Το InvestEU θα πρέπει να διασφαλίζει τον 

συστηματικό έλεγχο βιωσιμότητας των έργων. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 

λεπτομερείς ελάχιστες απαιτήσεις βιωσιμότητας για όλα τα σκέλη πολιτικής του 

προγράμματος, όπως συμβαίνει σήμερα με την υποστήριξη της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. 

Αυτό θα σήμαινε ότι όλα τα έργα που λαμβάνουν σημαντική στήριξη από την Ένωση θα πρέπει 

να υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας. 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η ευθυγράμμιση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και η συμβολή στον στόχο του 30 % για τις 

δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στο σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ, πρέπει να 

καθοριστεί ένας στόχος 35 % για το πρόγραμμα InvestEU γενικά. Πρέπει να θεσπιστούν σαφή 

κριτήρια επιλεξιμότητας και μια αξιόπιστη και διαφανής μέθοδος παρακολούθησης, με βάση 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ για τον σκοπό αυτό και τα οποία έχουν 

συμφωνηθεί από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.   

Ενώ το ΕΤΣΕ έχει κινητοποιήσει 335 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ 

από το 2015 και ως εκ τούτου έχει συμβάλει στην εξάλειψη των επενδυτικών κενών, πρέπει να 

προβλεφθεί μια μεγαλύτερη εστίαση στους στόχους πολιτικής της ΕΕ. Συγκεκριμένα, τα έργα 

με υψηλότερο προφίλ κινδύνου από αυτό που συνήθως δέχεται η αγορά, τα οποία μπορούν να 

συμβάλουν στους στόχους του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια 

έως το 2030 και στους μακροπρόθεσμους στόχους που διατυπώνονται στη συμφωνία του 

Παρισιού, θα πρέπει να μπορούν να προσελκύσουν στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος 

InvestEU.  

Ειδικότερα, απαιτούνται αυξημένες επενδύσεις σε βιομηχανικά έργα χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών, προκειμένου να επιταχυνθεί η απαλλαγή της βιομηχανίας της ΕΕ από τις 
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ανθρακούχες εκπομπές. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει, σε 

διάλογο με τη βιομηχανική κοινότητα, βιομηχανικά έργα κοινού ενδιαφέροντος και να 

διευκολύνει την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο διαφορετικών μέσων 

της ΕΕ.  

Προκειμένου να κατανοηθεί καλά η δυνατότητα του προγράμματος InvestEU να συμβάλει 

στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, θα πρέπει να διατίθενται πληροφορίες 

σχετικά με την αποφυγή του CO2.  Ωστόσο, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσεκτική 

προσέγγιση όσον αφορά τα όρια για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ούτως ώστε να μην εμποδιστεί 

η σταδιακή πρόοδος. Καθώς οι καινοτόμες λύσεις δεν εμφανίζονται από τη μία μέρα στην 

άλλη, θα πρέπει να υποστηριχθεί η σταδιακή πρόοδος στο πλαίσιο του προγράμματος 

InvestEU, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η καινοτομία.  

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση του προγράμματος, θα πρέπει να διατηρηθεί η συμμετοχή του 

ΕΚ όπως προβλέπεται επί του παρόντος στο ΕΤΣΕ. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της 

γνωμοδότησης προτείνει να ορίσει το Κοινοβούλιο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στη σύνθεση 

της συμβουλευτικής επιτροπής με εκπροσώπους εταίρων υλοποίησης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 

είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ 

μειώθηκε από 2.2 % το 2009 σε 1.8 %, οι 

επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση 

μειώθηκαν το 2016 περίπου κατά 20 % σε 

σύγκριση με τα ποσοστά των επενδύσεων 

πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση. Επομένως, παρότι η ανάκαμψη των 

δεικτών επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην 

Ένωση είναι ορατή, εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων 

που θα αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου ισχυρής ανάκαμψης και δεν 

επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά 

τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. 

Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα 

επίπεδα επενδύσεων και οι σχετικές 

προβλέψεις δεν καλύπτουν τις 

(1) Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ 

μειώθηκε από 2.2 % το 2009 σε 1.8 %, οι 

επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση 

μειώθηκαν το 2016 περίπου κατά 20 % σε 

σύγκριση με τα ποσοστά των επενδύσεων 

πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση. Επομένως, παρότι η ανάκαμψη των 

δεικτών επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην 

Ένωση είναι ορατή, εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων 

που θα αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου ισχυρής ανάκαμψης και δεν 

επαρκεί για να αντισταθμίσει όλα τα έτη 

κατά τα οποία οι επενδύσεις ήταν 

ανεπαρκείς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι 

τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 

σχετικές προβλέψεις δεν καλύπτουν τις 
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διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της 

Ένωσης δεδομένης της τεχνολογικής 

εξέλιξης και της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε 

σχέση με την καινοτομία, τις δεξιότητες, 

τις υποδομές, τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και την ανάγκη 

αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών 

προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα ή η 

γήρανση του πληθυσμού. Επομένως, 

απαιτείται διαρκής ενίσχυση προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της 

αγοράς και οι μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις, να μειωθεί το επενδυτικό 

κενό στους τομείς-στόχους και να 

επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της 

Ένωσης. 

διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της 

Ένωσης δεδομένης της τεχνολογικής 

εξέλιξης και της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε 

σχέση με την καινοτομία, την έρευνα, τις 

δεξιότητες, τις υποδομές, τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις και την ανάγκη 

αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών 

προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα ή η 

γήρανση του πληθυσμού. Επομένως, 

απαιτείται διαρκής ενίσχυση προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της 

αγοράς και οι μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις, να μειωθεί το επενδυτικό 

κενό στους τομείς-στόχους και να 

επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η Ευρώπη εξαρτάται από 

εισαγόμενους πόρους περισσότερο από 

κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο και πολλοί 

πόροι πρόκειται να εξαντληθούν σε 

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μπορεί 

να αυξηθεί σημαντικά μέσω της 

ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των 

πόρων στην οικονομία και της 

προώθησης της βιώσιμης προμήθειας 

υλικών από ευρωπαϊκές πηγές. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την 



 

PE627.571v02-00 6/43 AD\1168940EL.docx 

EL 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 

τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, όπως η Ένωση 

Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, το πακέτο 

«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης 

της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η 

στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών 

εκπομπών και η αμυντική και διαστημική 

στρατηγική για την Ευρώπη. Το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να αξιοποιήσει και να 

ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εν 

λόγω αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών 

στηρίζοντας τις επενδύσεις και την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 

τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, όπως η Ένωση 

Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, το πακέτο 

«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης 

της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η στρατηγική 

για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και η 

αμυντική και διαστημική στρατηγική για 

την Ευρώπη. Το ταμείο InvestEU θα 

πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις 

συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 

αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών 

στηρίζοντας τις επενδύσεις και την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων στον τομέα της καινοτομίας και 

ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας της 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, της 

κοινωνικής αντοχής και ένταξης και της 

ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων 

για την αντιμετώπιση του 

κατακερματισμού τους και τη 

διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς και 

οικονομικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα 

πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, 

μέσων επιμερισμού του κινδύνου και 

συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και συνεισφορών από τους 

εταίρους υλοποίησης. Θα πρέπει να 

λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η 

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων στον τομέα της καινοτομίας, της 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και 

της ψηφιοποίησης, της επιστημονικής 

αριστείας, της βιωσιμότητας της 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, της 

κοινωνικής αντοχής και ένταξης και της 

ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων 

για την αντιμετώπιση του 

κατακερματισμού τους και τη 

διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς και 

οικονομικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα 

πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, 

μέσων επιμερισμού του κινδύνου και 

συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και συνεισφορών από τους 
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στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU 

θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στη 

συμβολή για την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης. 

εταίρους υλοποίησης. Θα πρέπει να 

διαφημιστεί καλά και να λειτουργεί με 

γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η στήριξη στο 

πλαίσιο του ταμείου InvestEU θα πρέπει 

ταυτόχρονα να εστιάζει στη συμβολή για 

την επίτευξη των στόχων πολιτικής της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

ενισχύει επενδύσεις σε ενσώματα και 

ασώματα στοιχεία ενεργητικού με σκοπό 

την προώθηση της ανάπτυξης, των 

επενδύσεων και της απασχόλησης, 

συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 

ευημερίας και τη δικαιότερη κατανομή των 

εισοδημάτων στην Ένωση. Η παρέμβαση 

μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να 

συμπληρώνει τη στήριξη της Ένωσης που 

παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων. 

(6) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

ενισχύει επενδύσεις σε ενσώματα και 

ασώματα στοιχεία ενεργητικού με σκοπό 

την προώθηση της αποδοτικής χρήσης 

των πόρων, της πράσινης και βιώσιμης 

ανάπτυξης, των επενδύσεων και της 

απασχόλησης, και της βιωσιμότητας, 

συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 

ευημερίας και τη δικαιότερη κατανομή των 

εισοδημάτων στην Ένωση. Η παρέμβαση 

μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να 

συμπληρώνει τη στήριξη της Ένωσης που 

παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Ένωση ενέκρινε τους στόχους 

που καθορίζονται στην ατζέντα του 2030 

των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του 

Παρισιού του 2015, καθώς και το Πλαίσιο 

Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών. Για την επίτευξη των 

συμφωνηθέντων στόχων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

εμπεριέχονται στις περιβαλλοντικές 

πολιτικές της Ένωσης, η δράση για την 

(7) Η Ένωση ενέκρινε τους στόχους 

που καθορίζονται στην ατζέντα του 2030 

των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του 

Παρισιού του 2015, καθώς και το Πλαίσιο 

Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών. Για την επίτευξη των 

συμφωνηθέντων στόχων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

εμπεριέχονται στις περιβαλλοντικές 

πολιτικές της Ένωσης, η δράση για την 
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προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα 

πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ 

τούτου, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

θα πρέπει να αποτελούν βασικό 

χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του 

ταμείου InvestEU. 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα 

πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και να 

καταργηθούν σταδιακά οι περιβαλλοντικά 

επιζήμιες επιδοτήσεις. Ως εκ τούτου, οι 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει 

να αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού του 

ταμείου InvestEU. 

 

Συμβιβαστική τροπολογία7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 

καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 

στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 

25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 

της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 

κλίμα. Δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU που 

αντιπροσωπεύουν 30 % του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου του 

προγράμματος InvestEU αναμένεται να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των 

κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις 

θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU και θα 

επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών 

διαδικασιών αξιολόγησης και 

ανασκόπησης. 

(9) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 

καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 

στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 

30 % των δαπανών του προϋπολογισμού 

της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 

κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλλουν κατά 40 % στο συνολικό 

χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

προγράμματος InvestEU για την επίτευξη 

των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές 

δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας και 

υλοποίησης του προγράμματος InvestEU 

και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των 

σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 

ανασκόπησης. 

 

Συμβιβαστική τροπολογία8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η συνεισφορά του ταμείου 

InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 

στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 

ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 

του κλίματος που έχει δημιουργήσει η 

Επιτροπή σε συνεργασία με τους εταίρους 

υλοποίησης καθώς και με κατάλληλη 

χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται 

βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση 

πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων14] προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη. 

(10) Η συνεισφορά του ταμείου 

InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 

στόχου θα παρακολουθείται μέσω 

συστήματος παρακολούθησης που 

θεσπίζεται από την Επιτροπή με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σε συνεργασία με 

τους εταίρους υλοποίησης καθώς και με 

κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που 

θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη 

θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων14] προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 

δραστηριότητα παρουσιάζει ειδικό 

αντίκτυπο από πλευράς μετριασμού ή 

συμβάλλει στην οικοδόμηση κλιματικής 

ανθεκτικότητας.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 

για τους παγκόσμιους κινδύνους, που 

εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα 

σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι 

απειλούν την παγκόσμια οικονομία 

σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν 

λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η 

μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους 

και των υδάτων, τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας και 

οι αποτυχίες μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Οι 

περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και 

πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων 

(11) Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 

για τους παγκόσμιους κινδύνους, που 

εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα 

σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι 

απειλούν την παγκόσμια οικονομία 

σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν 

λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η 

μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους 

και των υδάτων, τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας και 

οι αποτυχίες μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Η μη 

βιώσιμη χρήση των πόρων είναι η 

βαθύτερη αιτία πολλών από αυτούς τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι 

περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και 
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στις σχετικές δραστηριότητες του ταμείου 

InvestEU. Η προστασία του περιβάλλοντος 

και η πρόληψη και διαχείριση των 

σχετικών κινδύνων θα πρέπει να 

ενσωματώνονται στην προετοιμασία και 

υλοποίηση των επενδύσεων. Επίσης, η ΕΕ 

θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες 

που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τον 

έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

προκειμένου να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 

προβλέπονται από τη σύμβαση για τη 

βιολογική ποικιλομορφία και την οδηγία 

(ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. 

Επομένως, οι επενδύσεις που 

κατανέμονται σε περιβαλλοντικούς 

στόχους βιωσιμότητας θα πρέπει να 

παρακολουθούνται με τη χρήση κοινών 

μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν με 

εκείνη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο 

άλλων προγραμμάτων της Ένωσης τα 

οποία ισχύουν για τη διαχείριση του 

κλίματος, της βιοποικιλότητας και της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να 

είναι δυνατή η εκτίμηση των επιμέρους και 

συνδυασμένων επιπτώσεων των 

επενδύσεων σε βασικές συνιστώσες του 

φυσικού κεφαλαίου, τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν την ατμόσφαιρα, τα 

ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα. 

πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων 

στις σχετικές δραστηριότητες του ταμείου 

InvestEU. Η προστασία του περιβάλλοντος 

και η πρόληψη και διαχείριση των 

σχετικών κινδύνων θα πρέπει να 

ενσωματώνονται στην προετοιμασία και 

υλοποίηση των επενδύσεων. Επίσης, η ΕΕ 

θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες 

που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τον 

έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

προκειμένου να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 

προβλέπονται από τη σύμβαση για τη 

βιολογική ποικιλομορφία και την οδηγία 

(ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. 

Επομένως, οι επενδύσεις που 

κατανέμονται σε περιβαλλοντικούς 

στόχους βιωσιμότητας θα πρέπει να 

παρακολουθούνται με τη χρήση κοινών 

μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν με 

εκείνη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο 

άλλων προγραμμάτων της Ένωσης τα 

οποία ισχύουν για τη διαχείριση του 

κλίματος, της βιοποικιλότητας και της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να 

είναι δυνατή η εκτίμηση των επιμέρους και 

συνδυασμένων επιπτώσεων των 

επενδύσεων σε βασικές συνιστώσες του 

φυσικού κεφαλαίου, τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν την ατμόσφαιρα, τα 

ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα. 

_________________ _________________ 

15 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 

σχετικά με τη μείωση των εθνικών 

εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 

ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 

2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 

17.12.2016, σ. 1). 

15 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 

σχετικά με τη μείωση των εθνικών 

εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 

ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 

2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 

17.12.2016, σ. 1). 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα επενδυτικά έργα που 

λαμβάνουν ουσιαστική στήριξη από την 

Ένωση, ιδίως στον τομέα των υποδομών, 

θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο 

βιωσιμότητας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να 

εκπονήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με 

τους εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU και με κατάλληλη 

χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται 

βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση 

πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που εκπονούνται για άλλα 

προγράμματα της Ένωσης. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την 

αποφυγή άσκοπης διοικητικής 

επιβάρυνσης. 

(12) Όλα τα επενδυτικά έργα που 

λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση θα 

πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο 

βιωσιμότητας σύμφωνα με κατευθυντήριες 

γραμμές κατάλληλες για το μέγεθος και 

τον τύπο της επένδυσης, που θα πρέπει να 

εκπονήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με 

τους εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU και με κατάλληλη 

χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται 

βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση 

πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που εκπονούνται για άλλα 

προγράμματα της Ένωσης. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την 

αποφυγή άσκοπης διοικητικής 

επιβάρυνσης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό 

Εγχειρίδιο της ΕΤΕπ, που παρέχει μια 

επιχειρησιακή μετουσίωση των πολιτικών 

και των αρχών που περιέχονται στη 

Δήλωση Περιβαλλοντικών και 

Κοινωνικών Αρχών και Προτύπων της 

ΕΤΕπ, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 

σημείο αναφοράς για τον ορισμό και την 

εφαρμογή του ελέγχου περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής βιωσιμότητας, με σκοπό 

να εξασφαλίζεται ότι όλες οι 
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χρηματοδοτικές δραστηριότητες θα είναι 

συνεπείς με περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά πρότυπα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 

υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης 

για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι 

μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές 

υποδομές είναι θεμελιώδους σημασίας για 

την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για 

το 2030. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το 

ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, 

της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της 

ενεργειακής απόδοσης και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του 

περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, 

της ναυτιλίας και των ψηφιακών 

υποδομών. Για να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της 

ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι 

σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική 

επενδυτική διαδικασία που επιτρέπει την 

προβολή των ώριμων έργων και τη 

συνάφεια μεταξύ των σχετικών 

προγραμμάτων της Ένωσης. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας, τα 

επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή 

στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις αρχές για την προστασία των πολιτών 

σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να 

συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται 

από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για 

συστατικά στοιχεία ασφάλειας των 

(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 

υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης 

για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι 

μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές 

υποδομές είναι θεμελιώδους σημασίας για 

την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας 

της Ένωσης και των κρατών μελών της, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την 

ενέργεια και το κλίμα για το 2030 καθώς 

και των στόχων που εγκρίθηκαν στο 

πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. 

Κατά συνέπεια, η στήριξη από το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις στους τομείς των καθαρών 

μεταφορών, της ενέργειας, και ιδίως της 

ενεργειακής απόδοσης και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του 

περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, 

της ναυτιλίας και των ψηφιακών 

υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση σε 

ζωτικής σημασίας επενδύσεις στις 

υποδομές και κοινωνικές επενδύσεις που 

συνδέονται με τον μετασχηματισμό 

περιοχών σε μετάβαση. Εν προκειμένω, 

θα πρέπει επίσης να επιδιωχθούν 

συνέργειες, στο μέτρο του δυνατού, με 

περιφερειακούς και εθνικούς στόχους 

πολιτικής, όπως η αφαίρεση του 

αμίαντου από τις στέγες, τα σπίτια και το 

έδαφος. Για να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της 

ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι 

σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική 

επενδυτική διαδικασία που επιτρέπει την 
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επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 

μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 

κρίσιμης σημασίας. 

προβολή των ώριμων έργων και τη 

συνάφεια μεταξύ των σχετικών 

προγραμμάτων της Ένωσης. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας, τα 

επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή 

στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις αρχές για την προστασία των πολιτών 

σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να 

συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται 

από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για 

συστατικά στοιχεία ασφάλειας των 

επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 

μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 

κρίσιμης σημασίας. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ενώ το ύψος των συνολικών 

επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι 

επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου 

κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία 

εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Ως εκ 

τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους 

τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 

επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής 

των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα 

πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα 

χρηματοδοτικά προϊόντα που να 

καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου 

καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως δε να 

επιτρέπουν την αναβάθμιση και την 

ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα 

στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές 

να καταστούν ανταγωνιστικές στην 

παγκόσμια αγορά. 

(14) Ενώ το ύψος των συνολικών 

επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι 

επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου 

κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία 

εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Ως εκ 

τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους 

τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 

επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης, στην ποιότητα ζωής των πολιτών 

της και στην επίτευξη των στόχων για την 

ενέργεια και το κλίμα. Το ταμείο InvestEU 

θα πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα 

χρηματοδοτικά προϊόντα που να 

καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου 

καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως δε να 

επιτρέπουν την αναβάθμιση και την 

ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα 

στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές 

να καταστούν ανταγωνιστικές στην 

παγκόσμια αγορά. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Απαιτείται επειγόντως σημαντική 

προσπάθεια για τη διενέργεια επενδύσεων 

στην ψηφιακή μετατροπή και για τη 

διασπορά των ωφελειών της σε όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. 

Το δυναμικό πλαίσιο πολιτικής της 

στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά 

θα πρέπει τώρα να συνδυαστεί με εξίσου 

φιλόδοξες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην 

τεχνητή νοημοσύνη. 

(15) Απαιτείται επειγόντως σημαντική 

προσπάθεια για τη διενέργεια επενδύσεων 

στην ψηφιακή μετατροπή και για τη 

διασπορά των ωφελειών της σε όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 

σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Το 

δυναμικό πλαίσιο πολιτικής της 

στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά 

θα πρέπει τώρα να συνδυαστεί με εξίσου 

φιλόδοξες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην 

τεχνητή νοημοσύνη. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην 

Ένωση. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση εξαιτίας του υποτιθέμενου 

υψηλού κινδύνου και της έλλειψης 

επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται 

επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου 

ότι οι ΜΜΕ οφείλουν να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε 

δραστηριότητες ψηφιοποίησης, 

διεθνοποίησης και καινοτομίας και 

βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε 

σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές 

χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν θα 

εκδίδουν τα ομόλογα και έχουν 

περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε 

χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς 

επενδυτές. Η πρόκληση όσον αφορά την 

πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη 

(16) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην 

Ένωση. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση εξαιτίας του υποτιθέμενου 

υψηλού κινδύνου και της έλλειψης 

επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται 

επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου 

ότι οι ΜΜΕ οφείλουν να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε 

δραστηριότητες ψηφιοποίησης, 

διεθνοποίησης και καινοτομίας και 

βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε 

σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές 

χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν θα 

εκδίδουν τα ομόλογα και έχουν 

περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε 

χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς 

επενδυτές. Η πρόκληση όσον αφορά την 

πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη 
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μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα 

στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην 

Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη 

μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς 

λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή 

χρηματοδοτικών μισθώσεων. Είναι 

αναγκαία η στήριξη των ΜΜΕ που 

αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις 

και η προσφορά περισσότερο 

διαφοροποιημένων πηγών 

χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί 

η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να 

χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση 

και την ανάπτυξή τους και να αντέχουν σε 

περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς 

επίσης προκειμένου να καταστεί το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα 

ανθεκτικότερο κατά τη διάρκεια 

οικονομικής ύφεσης ή αναταραχής. Αυτό 

είναι επίσης συμπληρωματικό προς τις 

πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί 

στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. 

Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει 

την ευκαιρία εστίασης σε εξειδικευμένα 

και πιο στοχευμένα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. 

μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα 

στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην 

Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη 

μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς 

λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή 

χρηματοδοτικών μισθώσεων. Είναι 

αναγκαία η στήριξη των ΜΜΕ που 

αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις 

με την απλούστευση της πρόσβασής τους 

σε χρηματοδότηση και η προσφορά 

περισσότερο διαφοροποιημένων πηγών 

χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί 

η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να 

χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση 

και την ανάπτυξή τους και να αντέχουν σε 

περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς και 

για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της 

οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος κατά τη διάρκεια οικονομικής 

ύφεσης ή αναταραχής. Αυτό είναι επίσης 

συμπληρωματικό προς τις πρωτοβουλίες 

που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της 

Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Προγράμματα 

όπως το COSME και το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020» υπήρξαν σημαντικά για 

τις ΜΜΕ καθώς διευκόλυναν την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε όλα τα 

στάδια του κύκλου ζωής τους, στοιχείο 

στο οποίο συνέβαλε και το ΕΤΣΕ του 

οποίου η απορρόφηση από τις ΜΜΕ ήταν 

ταχύτατη. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει 

να παρέχει την ευκαιρία εστίασης σε 

εξειδικευμένα και πιο στοχευμένα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

είναι ανοικτό σε συνεισφορές τρίτων 

χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, χωρών 

(21) Με την επιφύλαξη των ίδιων 

κανόνων και κανονισμών, το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να είναι ανοικτό σε 

συνεισφορές τρίτων χωρών που είναι μέλη 
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υπό ένταξη, υποψήφιων και δυνητικά 

υποψήφιων χωρών, χωρών που 

καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας 

και άλλων χωρών, σύμφωνα με τους όρους 

που καθορίζονται μεταξύ της Ένωσης και 

των εν λόγω χωρών. Αυτό θα πρέπει να 

επιτρέπει τη διαρκή συνεργασία με τις 

οικείες χώρες, κατά περίπτωση, ιδίως 

στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας 

καθώς και των ΜΜΕ. 

της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών, χωρών υπό ένταξη, 

υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων 

χωρών, χωρών που καλύπτονται από την 

πολιτική γειτονίας και άλλων χωρών, 

σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 

μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω 

χωρών. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπει τη 

διαρκή συνεργασία με τις οικείες χώρες, 

κατά περίπτωση, ιδίως στους τομείς της 

έρευνας και καινοτομίας καθώς και των 

ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η Επιτροπή Επενδύσεων, που 

αποτελείται από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να συντάσσει 

πόρισμα για τη χορήγηση της ενίσχυσης 

από την εγγύηση της ΕΕ για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, παρέχοντας έτσι 

εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για 

εκτιμήσεις επενδύσεων που σχετίζονται με 

έργα. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει 

να έχει διάφορες συνθέσεις προκειμένου 

να διασφαλίζεται η βέλτιστη κάλυψη 

διάφορων κλάδων και τομέων πολιτικής. 

(28) Η Επιτροπή Επενδύσεων, που 

αποτελείται από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να συντάσσει 

πόρισμα για τη χορήγηση της ενίσχυσης 

από την εγγύηση της ΕΕ για τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, παρέχοντας έτσι 

εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για 

εκτιμήσεις επενδύσεων που σχετίζονται με 

έργα. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει 

να έχει διάφορες συνθέσεις προκειμένου 

να διασφαλίζεται η βέλτιστη κάλυψη 

διάφορων κλάδων και τομέων πολιτικής, 

ενώ πάντοτε θα πρέπει να περιλαμβάνει 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της 

μετάβασης σε οικονομία μηδενικών 

ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή 

Επενδύσεων θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει εκπροσώπους της 

κοινωνίας των πολιτών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Κατά την επιλογή των εταίρων 

υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου 

InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάζει την ικανότητα του 

αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τους 

στόχους του εν λόγω Ταμείου και να 

εισφέρει δικούς του πόρους, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική 

κάλυψη και διαφοροποίηση, να 

συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να 

εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση 

κινδύνων, καθώς και νέες λύσεις για την 

αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς 

και των μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων. Δεδομένου του ρόλου του 

βάσει των συνθηκών, της δυνατότητάς του 

να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη και 

της υφιστάμενης πείρας από τα τρέχοντα 

χρηματοδοτικά μέσα και το ΕΤΣΕ, ο 

όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων («ΕΤΕπ») θα πρέπει να 

εξακολουθεί να αποτελεί προνομιούχο 

εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

InvestEU. Εκτός από τον όμιλο της ΕΤΕπ, 

οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 

ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεδομένου 

ότι η πείρα και οι δυνατότητές τους σε 

περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να 

αποβούν επωφελείς για τη μεγιστοποίηση 

του αντίκτυπου των δημόσιων κεφαλαίων 

στην επικράτεια της Ένωσης. Επιπλέον, θα 

πρέπει να υπάρχουν και άλλα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως εταίροι 

υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά 

ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης 

και άλλες οντότητες που πληρούν τα 

κριτήρια που ορίζει ο δημοσιονομικός 

κανονισμός να είναι σε θέση να ενεργούν 

ως εταίροι υλοποίησης. 

(29) Κατά την επιλογή των εταίρων 

υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου 

InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάζει την ικανότητα του 

αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τους 

στόχους του εν λόγω Ταμείου και να 

εισφέρει δικούς του πόρους, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική 

κάλυψη και διαφοροποίηση, να 

συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να 

εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση 

κινδύνων, καθώς και νέες λύσεις για την 

αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς 

και των μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων. Δεδομένου του ρόλου του 

βάσει των συνθηκών, της δυνατότητάς του 

να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη και 

της υφιστάμενης πείρας από τα τρέχοντα 

χρηματοδοτικά μέσα και το ΕΤΣΕ, ο 

όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων («ΕΤΕπ») θα πρέπει να 

εξακολουθεί να αποτελεί προνομιούχο 

εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

InvestEU. Εκτός από τον όμιλο της ΕΤΕπ, 

οι εθνικές ή περιφερειακές αναπτυξιακές 

τράπεζες ή ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε 

θέση να προσφέρουν μια συμπληρωματική 

γκάμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων 

δεδομένου ότι η πείρα και οι δυνατότητές 

τους σε περιφερειακό επίπεδο θα 

μπορούσαν να αποβούν επωφελείς για τη 

μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 

δημόσιων κεφαλαίων στην επικράτεια της 

Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν 

και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα ως εταίροι υλοποίησης, ιδίως 

όταν παρουσιάζουν ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα όσον αφορά ειδική 

εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε ορισμένα 

κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης και άλλες 

οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που 

ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να 

είναι σε θέση να ενεργούν ως εταίροι 

υλοποίησης. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 44 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Τρίτες χώρες που είναι μέλη του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) 

μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά 

προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας 

που θεσπίστηκε δυνάμει της συμφωνίας 

για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 

υλοποίηση των προγραμμάτων με 

απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της 

συμφωνίας αυτής. Τρίτες χώρες μπορούν 

επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων 

νομοθετικών πράξεων. Θα πρέπει να 

εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα 

κανονισμό για την χορήγηση των 

απαραίτητων δικαιωμάτων και της 

απαραίτητης πρόσβασης στον αρμόδιο 

διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την 

ολοκληρωμένη άσκηση των αντίστοιχων 

αρμοδιοτήτων τους. 

(44) Με την επιφύλαξη όλων των 

κανόνων και των κανονισμών επιμέρους 

προγραμμάτων, τρίτες χώρες που είναι 

μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν 

σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της 

συνεργασίας που θεσπίστηκε δυνάμει της 

συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η οποία 

προβλέπει την υλοποίηση των 

προγραμμάτων με απόφαση που 

λαμβάνεται δυνάμει της συμφωνίας αυτής. 

Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να 

συμμετέχουν βάσει άλλων νομοθετικών 

πράξεων. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική 

διάταξη στον παρόντα κανονισμό για την 

χορήγηση των απαραίτητων δικαιωμάτων 

και της απαραίτητης πρόσβασης στον 

αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο για την ολοκληρωμένη άσκηση 

των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Προκειμένου να συμπληρωθούν τα 

μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 

κανονισμού με κατευθυντήριες γραμμές 

περί επενδύσεων με τις οποίες θα πρέπει 

να συνάδουν οι χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες, να 

διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη 

προσαρμογή των δεικτών επιδόσεων και 

να προσαρμοστεί το ποσοστό 

τροφοδότησης, η εξουσία έκδοσης 

πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της 

(46) Προκειμένου να συμπληρωθούν τα 

μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 

κανονισμού με οδηγίες σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο οι φορείς υλοποίησης 

που ζητούν χρηματοδότηση θα πρέπει να 

παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 

με τον έλεγχο κλιματικής, 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας των χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων, και με 

κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την 

κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών 

περί επενδύσεων για χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 

διάφορων σκελών πολιτικής, της 

τροποποίησης του παραρτήματος III του 

παρόντος κανονισμού για την ανασκόπηση 

ή τη συμπλήρωση των δεικτών, καθώς και 

της προσαρμογής του ποσοστού 

τροφοδότησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 

2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

κατά τον ίδιο χρόνο με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 

οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

με τις οποίες θα πρέπει να συνάδουν οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, να διευκολυνθεί η ταχεία 

και ευέλικτη προσαρμογή των δεικτών 

επιδόσεων και να προσαρμοστεί το 

ποσοστό τροφοδότησης, η εξουσία 

έκδοσης πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την 

κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών 

περί επενδύσεων για χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 

διάφορων σκελών πολιτικής, της 

τροποποίησης του παραρτήματος III του 

παρόντος κανονισμού για την ανασκόπηση 

ή τη συμπλήρωση των δεικτών, καθώς και 

της προσαρμογής του ποσοστού 

τροφοδότησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 

2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

κατά τον ίδιο χρόνο με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 

οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (47α) Θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη 

συνεπούς συντονισμού μεταξύ των 

διαφόρων τύπων χρηματοδοτικών μέσων, 

για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

επικαλύψεων και να επιτευχθεί 

περιφερειακή ισορροπία. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 15 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) «νεοφυής επιχείρηση»: επιχείρηση 

η οποία συχνά βασίζεται στην τεχνολογία, 

χαρακτηρίζεται, γενικά, από ταχεία 

ανάπτυξη, υψηλό βαθμό καινοτομίας 

προϊόντων, διαδικασιών και 

χρηματοδότησης, τη μέγιστη αξιοποίηση 

νέων τεχνολογικών εξελίξεων και την 

εκτενή χρήση καινοτόμων 

επιχειρηματικών μοντέλων και, συχνά, 

συνεργατικών πλατφορμών· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 

της οικονομίας της Ένωσης· 

β) στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 

της οικονομίας της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων του μετριασμού 

της κλιματικής αλλαγής και της 

προσαρμογής σε αυτή και της μετάβασης 

σε μια κυκλική οικονομία· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη στήριξη χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα 

της έρευνας, της καινοτομίας και της 

ψηφιοποίησης· 

β) τη στήριξη χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα 

της έρευνας, της καινοτομίας και της 

ψηφιοποίησης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, 

να καταστεί δυνατή η έγκαιρη μετάβαση 

σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών·  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την αύξηση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση, καθώς και της 

διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και, σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 

τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· 

γ) την αύξηση και τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς 

και της διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ 

και, σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης· 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συνιστώσα ΕΕ του ταμείου InvestEU 

που αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 στοιχείο α) και το καθένα 

από τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δύνανται να 

δέχονται συνεισφορές από τις ακόλουθες 

τρίτες χώρες για τη συμμετοχή τους σε 

ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 

σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού]: 

Με την επιφύλαξη όλων των κανόνων και 

κανονισμών επιμέρους προγραμμάτων, η 

συνιστώσα ΕΕ του ταμείου InvestEU που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

στοιχείο α) και το καθένα από τα σκέλη 

πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1 δύνανται να δέχονται 

συνεισφορές από τις ακόλουθες τρίτες 

χώρες για τη συμμετοχή τους σε ορισμένα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, σύμφωνα με 

το [άρθρο 218 παράγραφος 2] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]: 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το ταμείο InvestEU λειτουργεί 

μέσω των κάτωθι τεσσάρων σκελών 

πολιτικής τα οποία αντιμετωπίζουν τις 

αστοχίες της αγοράς ή τις μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις στο πλαίσιο του 

ειδικού πεδίου εφαρμογής τους: 

1. Το ταμείο InvestEU λειτουργεί 

μέσω των κάτωθι τεσσάρων σκελών 

πολιτικής τα οποία αντιμετωπίζουν τις 

αστοχίες της αγοράς ή τις μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις στο πλαίσιο του 

ειδικού πεδίου εφαρμογής τους: 

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες 

επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, 

της ενέργειας, της ψηφιακής διασύνδεσης, 

της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων 

υλών, του διαστήματος, των ωκεανών και 

των υδάτων, των αποβλήτων, της φύσης 

και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, 

του εξοπλισμού, των κινητών 

περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 

καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων 
περιβαλλοντικής ή κοινωνικής 

βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, 

ή πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ή 

κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης· 

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών: περιλαμβάνει τις 

περιβαλλοντικά, οικονομικά και 

κοινωνικά βιώσιμες επενδύσεις στους 

τομείς των μεταφορών, της καθαρής 

ενέργειας και δη της αυξημένης 

ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, της ενεργειακής απόδοσης και της 

βελτίωσης των επιπέδων διασύνδεσης, 

της ψηφιακής διασύνδεσης και της 

πρόσβασης, ιδίως στις περιοχές της 

υπαίθρου, της προμήθειας και 

μεταποίησης πρώτων υλών, του 

διαστήματος, των ωκεανών και των 

υδάτων, των αποβλήτων, της φύσης και 

άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, του 

εξοπλισμού, της απαλλαγής της 

βιομηχανίας από τις ανθρακούχες 

εκπομπές, της ανάπλασης των 

μεταβιομηχανικών ζωνών, των κινητών 

περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 

καινοτόμων τεχνολογιών· οι επενδύσεις 

αυτές πληρούν τουλάχιστον τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής ή κοινωνικής 

βιωσιμότητας της Ένωσης, και, κατά 

περίπτωση, συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων περιβαλλοντικής ή 

κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης, 

όπως η αποδοτική χρήση των πόρων, ή 

και των δύο· 

β) σκέλος πολιτικής έρευνας, 

καινοτομίας και ψηφιοποίησης: 

περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας, τη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, 

β) σκέλος πολιτικής έρευνας, 

καινοτομίας και ψηφιοποίησης: 

περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας, τη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, 
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την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων 

λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό 

την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών πλην 

των ΜΜΕ, καθώς και την ψηφιοποίηση 

της ενωσιακής βιομηχανίας· 

την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων 

λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό 

την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και 

βιώσιμων επιχειρηματικών ευκαιριών, 

καθώς και την ψηφιοποίηση της ενωσιακής 

βιομηχανίας· 

γ) σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση, καθώς και 

διαθεσιμότητά της, για τις ΜΜΕ και, σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 

τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· 

γ) σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: 

απλοποιημένη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση, καθώς και διαθεσιμότητά 

της, για τις ΜΜΕ και, σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τις μικρές 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης· 

δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών 

επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει 

τη μικροχρηματοδότηση και τη 

χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων 

και της κοινωνικής οικονομίας· 

δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση και 

συναφείς υπηρεσίες· κοινωνικές υποδομές 

(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και 

φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική 

καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια 

περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα· 

πολιτιστικές δραστηριότητες με κοινωνικό 

σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων 

χωρών. 

δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών 

επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει 

τη μικροχρηματοδότηση, τη 

χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων, 

τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την 

κοινωνική οικονομία· δεξιότητες, 

εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του 

επαναπροσανατολισμού και της 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 

αναδιάταξης των εργαζομένων σε 

περιοχές που πλήττονται από τη 

βιομηχανική αναδιάρθρωση που 

συνδέεται με τη μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών· κοινωνικές υποδομές 

(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και 

φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική 

καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια 

περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα· 

πολιτιστικές δραστηριότητες με κοινωνικό 

σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων 

χωρών. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμων υποδομών που 

3. Όταν έχουν αντίκτυπο στο 

περιβάλλον και το κλίμα, οι 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
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αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 

υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας ο οποίος αποσκοπεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των 

ωφελειών για το κλίμα, το περιβάλλον και 

την κοινωνική διάσταση. Για τον σκοπό 

αυτό, οι φορείς υλοποίησης που αναζητούν 

χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων 

γραμμών που θα καταρτίσει η Επιτροπή. 

Έργα που υπολείπονται ενός 

συγκεκριμένου μεγέθους το οποίο 

ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές 

εξαιρούνται από τον έλεγχο. 

δραστηριότητες στο πλαίσιο των σκελών 

πολιτικής που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) 

υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας, βάσει ελάχιστων ορίων 

βιωσιμότητας, ο οποίος αποσκοπεί στη 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των 

πόρων, στην εξασφάλιση της 

εναρμόνισης με τις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας, στην ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων και τη 

μεγιστοποίηση των ωφελειών για την 

κλιματική, την περιβαλλοντική και την 

κοινωνική διάσταση. Για τον σκοπό αυτό, 

οι φορείς υλοποίησης που αναζητούν 

χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων 

γραμμών που θα καταρτίσει η Επιτροπή 

σύμφωνα με την παράγραφο 6. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής: 

 -α) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 

τις πολιτικές και τα πρότυπα της Ένωσης 

για το περιβάλλον· 

α) όσον αφορά την προσαρμογή, 

διασφαλίζουν την αντοχή στις δυνητικές 

αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής μέσω εκτίμησης κλιματικής 

τρωτότητας και κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών μέτρων 

προσαρμογής, και, όσον αφορά τον 

μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση 

κόστους-οφέλους το κόστος των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τις θετικές 

επιπτώσεις των μέτρων για τον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής· 

α) όσον αφορά την προσαρμογή, 

διασφαλίζουν την αντοχή στις δυνητικές 

αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής μέσω εκτίμησης κλιματικής 

τρωτότητας και κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών μέτρων 

προσαρμογής, και, όσον αφορά τον 

μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση 

κόστους-οφέλους το κόστος των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τις θετικές 

επιπτώσεις των μέτρων για τον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής· 

β) αιτιολογούν τις ενοποιημένες 

επιπτώσεις του έργου ως προς τις κύριες 

συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου που 

αφορούν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το 

έδαφος και τη βιοποικιλότητα· 

β) αιτιολογούν τις ενοποιημένες 

επιπτώσεις του έργου ως προς τις κύριες 

συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου που 

αφορούν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το 

έδαφος και τη βιοποικιλότητα· 

γ) εκτιμούν τις επιπτώσεις ορισμένων 

περιοχών ή πληθυσμών στην κοινωνική 

ένταξη· 

γ) εκτιμούν τις επιπτώσεις ορισμένων 

περιοχών ή πληθυσμών στην κοινωνική 

ένταξη· 

 γ α) αποκλείουν την υποστήριξη έργων 

που αντιβαίνουν στην επίτευξη των 
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μεσομακροπρόθεσμων ενωσιακών 

στόχων για το κλίμα και την ενέργεια και 

των στόχων της συμφωνίας του Παρισού, 

και οδηγούν σε σημαντικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου· 

 γ β) αποκλείουν την υποστήριξη 

υποδομών ορυκτών καυσίμων που 

συνδέονται με την παραγωγή, την 

επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, 

την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 

καυσίμων· 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν 

όπως τουλάχιστον το 50 % των 

επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμης υποδομής παράθυρο 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της Ένωσης για το κλίμα και το 

περιβάλλον. 

5. Τουλάχιστον το 40 % των 

επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης για το κλίμα.  

 Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν όπως 

τουλάχιστον το 55 % και το 10 % των 

επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμης υποδομής συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

το κλίμα και το περιβάλλον, αντίστοιχα. 

 Σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας και μια 

αξιόπιστη, διαφανής μέθοδος 

παρακολούθησης περιγράφονται 

λεπτομερέστερα στις κατευθυντήριες 

γραμμές περί επενδύσεων που εγκρίνονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 6. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν 

επίσης μια μεθοδολογία για την 

αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 

κοινωνικές επενδύσεις που αποσκοπούν 

στη στήριξη των περιφερειών υψηλής 

έντασης άνθρακα οι οποίες βρίσκονται σε 

μετάβαση, συμβάλλουν στα όρια που 

αναφέρονται στα δύο πρώτα εδάφια. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 προκειμένου να 

καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές 
περί επενδύσεων για κάθε σκέλος 

πολιτικής. 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 για τη 

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 

με τον καθορισμό των κατευθυντήριων 

γραμμών περί επενδύσεων για κάθε 

σκέλος πολιτικής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. Κατά τον καθορισμό των 

εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών περί 

επενδύσεων, η Επιτροπή συνεργάζεται με 

τους εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο 

του προγράμματος InvestEU.  

 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 για τη 

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 

με τον καθορισμό των κατευθυντήριων 

γραμμών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26, για να 

προσδιορίσει τις αστοχίες της αγοράς και 

τις μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

αφότου λάβει τη συμβουλή της 

συμβουλευτικής επιτροπής. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) εντοπισθείσες αστοχίες της 

αγοράς και μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν μέσω των 

χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εκπροσωπείται και στις 

δύο συνθέσεις της συμβουλευτικής 

επιτροπής. 

3. Η Επιτροπή εκπροσωπείται και στις 

δύο συνθέσεις της συμβουλευτικής 

επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ορίζει ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ο 

οποίος είναι μέλος της συμβουλευτικής 

επιτροπής των αντιπροσώπων των 

εταίρων υλοποίησης. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii α) παρέχει συμβουλές σχετικά με την 

επιλεξιμότητα των επενδύσεων και των 

έργων. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

της συμβουλευτικής επιτροπής 

δημοσιοποιούνται σε ειδικό ιστότοπο. 
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Τροπολογία  36 

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. 

3. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που προτείνουν οι εταίροι 

υλοποίησης συμμορφώνονται με το δίκαιο 

και τις πολιτικές της Ένωσης και ότι 

συνυπολογίζονται όσον αφορά την 

επίτευξη των στόχων που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 5. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) της συμμόρφωσης με τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) της συμμόρφωσης με την αρχή 

«προτεραιότητα στην ενεργειακή 

απόδοση» της Ενεργειακής Ένωσης· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ γ) του βαθμού στον οποίο με την 
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προτεινόμενη δραστηριότητα 

αντιμετωπίζονται οι εντοπισθείσες 

αστοχίες της αγοράς ή μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις. 

 

Τροπολογία  40 

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 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. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 
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 ευρέως 

προβεβλημένη, εύκολα προσβάσιμη και 

φιλική για τον χρήστη βάση δεδομένων 

έργων που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες 

για κάθε έργο. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις 4. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις 
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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. 

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. Στο 

πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων, 

η Επιτροπή διενεργεί ετησίως εξέταση 

ενοποίησης σε πολυετές επίπεδο 

προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι 

δαπάνες σχετικά με το κλίμα βρίσκονται 

στο επίπεδο το οποίο απαιτείται για την 

επίτευξη των στόχων ενσωμάτωσης της 

κλιματικής και περιβαλλοντικής 

διάστασης που αναφέρονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 5. Η Επιτροπή παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των 

στόχων για την κλιματική αλλαγή, 

πραγματοποιώντας διάκριση μεταξύ του 

μετριασμού και της προσαρμογής, καθώς 

και πληροφορίες σχετικά με τη 

συνεισφορά των σχετικών 

χρηματοδοτικών μέσων όσον αφορά το 

κλίμα, και τις δημοσιοποιεί. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η εγγύηση της ΕΕ, οι πληρωμές και οι 

επιστροφές στο πλαίσιο αυτής, και οι 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU υποβάλλονται σε 

έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το 

Ελεγκτικό Συνέδριο εκδίδει ειδική έκθεση 

[18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος 
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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, 

με εξαίρεση δραστηριότητες 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 τα πλαίσια της 

Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του 

Παρισιού, ιδίως μέσω: 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 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 της παραγωγής, του 

εφοδιασμού, της αποθήκευσης ή της 

χρήσης καθαρών και βιώσιμων μορφών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 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 (στο 

επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής, 

τεχνολογίες αποθήκευσης), και ανάπτυξης 

καινοτόμων συστημάτων θέρμανσης 

(ΣΘ) και συνδυασμένης παραγωγής 

θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας· 

 

Τροπολογία  47 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παραγωγής και προσφοράς 

συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες/με 

ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα πηγές· 

εναλλακτικών καυσίμων· 

δ) παραγωγής και προσφοράς 

συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες 

πηγές/μη ορυκτές πηγές με ουδέτερο 

ισοζύγιο άνθρακα· εναλλακτικών 

καυσίμων· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) στήριξης των περιοχών που 

υφίστανται μετασχηματισμό λόγω των 

στόχων κλιματικής πολιτικής της 

Ένωσης, ιδίως των περιοχών εξόρυξης· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) τοπικής και περιφερειακής 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, ιδίως μέσω ενεργειακών 

κοινοτήτων. 

Αιτιολόγηση 

Η τοπική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω ενεργειακών κοινοτήτων 

αποτέλεσε σημαντική προσθήκη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οδηγία REDII. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων 

σιδηροδρομικών έργων και θαλάσσιων 

λιμένων· 

δ) σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων 

σιδηροδρομικών έργων, υποδομών 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και θαλάσσιων 

λιμένων· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων 

υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης. 

ε) υποδομών εναλλακτικών μέσων 

πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων 

υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης· 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) ανάπτυξης μπαταριών νέας γενιάς 

για εφαρμογές βιομηχανικής και 

ηλεκτρικής κινητικότητας, μεταξύ άλλων 

στη ναυτιλία και την αεροπορία· 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) υποδομών για την παραγωγή και 

τη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων· 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε γ) υποδομών καυσίμων για την 

κινητικότητα με υδρογόνο. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υποδομών στον τομέα των υδάτων, 

μεταξύ άλλων της ύδρευσης και 

αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των 

παράκτιων υποδομών και άλλων σχετικών 

με το νερό πράσινων υποδομών· 

α) υποδομών στον τομέα των υδάτων, 

μεταξύ άλλων της ύδρευσης και 

αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των 

παράκτιων και νησιωτικών υποδομών και 

άλλων σχετικών με το νερό πράσινων 

υποδομών· 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προγραμμάτων, έργων και 

πρωτοβουλιών στον τομέα της αφαίρεσης 

αμίαντου από τις στέγες, τα σπίτια, τα 

κτίρια και το έδαφος, ιδίως σε συνδυασμό 

με τους στόχους των κρατών μελών και 

των περιφερειών για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και τη μείωση του 

διοξειδίου του άνθρακα· 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με όσα ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του, της 30ής Ιανουαρίου 

2013, σχετικά με τις απειλές κατά της υγείας στον χώρο εργασίας λόγω αμίαντου και τις 

προοπτικές πλήρους εξάλειψης του υπάρχοντος αμίαντου. Βλ. γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν 

από την κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής στις 10 Απριλίου 2018, E-000862/2018. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 
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Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) βιώσιμης αστικής, αγροτικής και 

παράκτιας ανάπτυξης· 

ε) βιώσιμης αστικής, αγροτικής, 

παράκτιας και νησιωτικής ανάπτυξης· 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 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 στην παραγωγή και τον 

κύκλο ζωής του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 

προμήθειας, και εν καιρώ της 

επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης, των πρωτογενών και 

δευτερογενών πρώτων υλών· 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) έργων που υλοποιούν καινοτόμες 

τεχνολογίες δέσμευσης και αξιοποίησης 

του άνθρακα· 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η β) της αντιμετώπισης της 

μικροβιακής αντοχής, ιδίως μέσω της 

λήψης προληπτικών μέτρων για τη 
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μείωση της χρήσης αντιβιοτικών σε 

ανθρώπους και ζώα στο πλαίσιο της 

προσέγγισης «Μία υγεία»· 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο η γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η γ) της απαλλαγής της αλυσίδας 

παραγωγής και διανομής ενέργειας από 

τις ανθρακούχες εκπομπές. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Προώθηση της αντικατάστασης 

χημικά επικίνδυνων προϊόντων με πιο 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών 

συνδεσιμότητας, ιδίως μέσω έργων που 

στηρίζουν την εγκατάσταση ψηφιακών 

δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας. 

4. Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών 

συνδεσιμότητας, ιδίως μέσω έργων που 

στηρίζουν την εγκατάσταση ψηφιακών 

δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε 

αστικές και αγροτικές περιοχές. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εταιρικών έργων· β) διεργασιών έρευνας και 

καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και 

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που 

εστιάζουν στη νέα οικονομία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, την 

ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, και την κυκλική 

οικονομία· 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 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 αποτελεσματικών προϊόντων 

υγειονομικής περίθαλψης, 

συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, 

των ιατρικών συσκευών, της 

ηλεκτρονικής υγείας και των φαρμάκων 

προηγμένων θεραπειών. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μικροχρηματοδότησης, 

χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων 

και της κοινωνικής οικονομίας· 

α) μικροχρηματοδότησης, 

χρηματοδότησης κοινωνικών 

επιχειρήσεων, της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 

οικονομίας· 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 11 – σημείο i α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) της αναδιάταξης των 
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εργαζομένων, καθώς και του 

επαναπροσανατολισμού και της 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, και 

πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και 

την αναζήτηση εργασίας σε περιφέρειες 

που εξαρτώνται από μια οικονομία 

υψηλής έντασης άνθρακα και πλήττονται 

από τη διαρθρωτική μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 13α. Θάλασσες και ωκεανοί, μέσω της 

ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

σύμφωνα με τους στόχους της 

ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, 

ιδίως μέσω:  

 α) της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας· 

 β) ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού 

ναυτιλιακού κλάδου· 

 γ) της απόκτησης βασικών γνώσεων για 

τους ωκεανούς και των γαλάζιων 

σταδιοδρομιών· 

 δ) του θεματολογίου για τη διεθνή 

διακυβέρνηση των ωκεανών· 

 ε) της θαλάσσιας επιτήρησης και 

ασφάλειας· 

 στ) της διασυνοριακής συνεργασίας· 

 ζ) της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης, ιδίως του ΣΒΑ 14 (Ζωή στο 

νερό). 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 3 – σημείο 3.2 
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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 και εκτιμώμενη 

μείωση του CO2 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 3 – σημείο 3.2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.2α Επενδύσεις για την υποστήριξη 

των στόχων για το περιβάλλον 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.3α Απόλυτες και σχετικές τιμές 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.2α Ενέργεια: επιπτώσεις των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην 

παραγωγή ενέργειας στην Ένωση 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.2β Ενέργεια: εξοικονομηθείσα 
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ενέργεια 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – σημείο 4.2 γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.2γ Ενέργεια: απόλυτες και σχετικές 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – σημείο 4.2 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.2δ Ενεργειακή απόδοση 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – σημείο 4.5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.5α Βιομηχανική παραγωγή χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών: επαληθευμένος 

όγκος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

που αποφεύχθηκαν. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – σημείο 4.5 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.5β Μεταφορές: απόλυτες και 

σχετικές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου 
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