
 

AD\1167954EL.docx  PE625.308v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
 

2018/0229(COD) 

9.11.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Seán Kelly(*) 

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού 



 

PE625.308v02-00 2/92 AD\1167954EL.docx 

EL 

 

PA_Legam 



 

AD\1167954EL.docx 3/92 PE625.308v02-00 

 EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Για να εξασφαλιστεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για 

τη δέσμη ΠΔΠ, ορίστηκαν πολύ φιλόδοξες προθεσμίες για εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις 

προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις το φθινόπωρο. 

Τούτο βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί ο χρόνος που διαθέτουμε για να 

συμβουλευτούμε συναδέρφους και εμπλεκόμενους παράγοντες κατά την περίοδο της 

εκπόνησης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναγνωστεί το ανά χείρας κείμενο ως μια αρχική 

πρόταση στην οποία θα γίνουν περαιτέρω προσθήκες τις ερχόμενες εβδομάδες όταν θα έχουν 

βρει όλοι περισσότερο χρόνο για να απαντήσουν στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το 

πρόγραμμα InvestEU Programme. 

Καταρχάς, βρίσκουμε την πρόταση πολύ θετική. Μολονότι τόσο το ΕΤΣΕ όσο και άλλα 

προγράμματα έχουν να επιδείξουν σημαντικότατες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια σε σχέση με 

τους κινδύνους της μόχλευσης και την κινητοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων εντός της 

οικονομίας της ΕΕ, δεδομένης ιδίως της ανάκαμψης των μελών κρατών από την οικονομική 

ύφεση της προηγούμενης δεκαετίας, συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στην αγορά που 

έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριμένους 

τομείς, με τα ποσοστά επενδύσεων να εξακολουθούν, παρά τις σημαντική πρόσφατη πρόοδο, 

να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα του 2009. Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν σε μια 

περίοδο στην οποία διαγράφονται σημαντικές απειλές στον ορίζοντα εναντίον της οικονομίας 

της ΕΕ. Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει ήδη προξενήσει σημαντική αβεβαιότητα σε πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ και ιδίως σε όσες 

εξαρτώνται από τακτικές εμπορικές συναλλαγές με την αγορά του ΗΒ και σε πολλές από 

εκείνες που διασχίζουν σε καθημερινή βάση τα σύνορα με το ΗΒ για να ασκήσουν τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Παράλληλα, η ολοένα και πιο εσωστρεφής και 

προστατευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά σημαντική απειλή για πολλές 

εταιρείες της ΕΕ, ιδίως όταν ο Προέδρος των ΗΠΑ επιβάλλει δασμούς σε προϊόντα όπως το 

αλουμίνιο και ο χάλυβας. Αποκτά συνεπώς ιδιαίτερα μεγάλη σημασία η αύξηση του επιπέδου 

των επενδύσεων στην ΕΕ ούτως ώστε να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις μας να 

αντιμετωπίσουν όσο μπορούν καλύτερα τις ενδεχόμενες επιπτώσεις· το InvestEU μπορεί να 

κάνει τη διαφορά επ’ αυτού. 

Επί της ίδιας της πρότασης τώρα, η μετάβαση σε έναν ενιαίο μηχανισμό στήριξης των 

επενδύσεων για εσωτερική δράση για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί θετικότατη κίνηση 

που μπορεί να απλουστεύσει σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον των χρηματοδοτικών μέσων 

της ΕΕ. Η λέξη-κλειδί βεβαίως είναι η απλούστευση και είναι σημαντικό να μεριμνήσουμε 

ώστε να συμβεί στην πράξη αυτό, διότι το πρόγραμμα InvestEU όχι μόνο δεν πρέπει να 

δημιουργήσει νέες περιπλοκές ή δυσκολίες για φορείς υλοποίησης και επενδυτές αλλά 

επιβάλλεται αντιθέτως να επιφέρει ουσιαστική απλοποίηση. 

Το InvestEU λαμβάνει ως αφετηρία την επιτυχία του ΕΤΣΕ, το οποίο δημιουργήθηκε μετά 

την οικονομική κρίση, για να αποτελέσει εφαλτήριο επενδύσεων σε εκείνους τους τομείς της 

οικονομίας μας που τις χρειάζονται περισσότερο. Στόχος του είναι η κινητοποίηση 

επενδύσεων ύψους 315 δισεκατομμυρίων EUR από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση του. 

Προσδοκάται ότι σύντομα θα έχει επιτευχθεί αυτός ο αριθμός, κυρίως μέσω ιδιωτικών 

κεφαλαίων. Ένα τρίτο σχεδόν (28%) των κονδυλίων αυτών έχει διατεθεί για την 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ευρώπη και περίπου 22% διοχετεύτηκε σε δραστηριότητες 
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έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Ένα πρόσθετο 22% απορροφήθηκε από προγράμματα 

ενεργειακής φύσης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υιοθετήσει το InvestEU όλα τα 

επιτυχημένα συστατικά του ΕΤΣΕ και να τα διατηρήσει, παρέχοντας παράλληλα την ευελιξία 

που απαιτούν διαφορετικοί τύποι μηχανισμών. Ο ενιαίος χαρακτήρας του προγράμματος δεν 

ισοδυναμεί απαραίτητα με ισοπεδωτική «ενιαία» προσέγγιση διότι εκείνο που μετρά είναι η 

επιλογή της ορθής προσέγγισης, ιδίως σε σχέση με την χρηματοδότηση ΕΑΚ και ΜΜΕ, μιας 

προσέγγισης που θα αξιοποιεί διδάγματα που αποκομίστηκαν από μέσα όπως τα COSME και 

InnovFin. 

Ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής αποσκοπούν σε αυτό 

ακριβώς. Σε ό, τι αφορά την προσθετικότητα, το ΕΤΣΕ επικεντρώθηκε σε προγράμματα 

μεγαλύτερου βαθμού επικινδυνότητας που αλλιώς δεν θα είχαν τύχει χρηματοδότησης. Έχει 

σημασία να ληφθεί μέριμνα ώστε και το InvestEU να συμβάλλει από την άποψη αυτή σε 

προσθετικότητα, με κάποια ευελιξία σε ό, τι αφορά την παράμετρο του υψηλού κινδύνου, 

αφού έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής. Η προσθήκη άρθρου περί προσθετικότητας από τον 

συντάκτη έγινε ακριβώς για τον λόγο αυτό. 

Επιπλέον, προτείνεται η σύσταση διευθύνουσας επιτροπής, προσεγγίζοντας έτσι τις 

διοικητικές υποδομές του ΕΤΣΕ. Με τη σύσταση διευθύνουσας επιτροπής επιδιώκεται η 

εξασφάλιση της δέουσας ισορροπίας μεταξύ χάραξης πολιτικής και τραπεζικής εμπειρίας και 

επιτρέπεται η εκπροσώπηση Επιτροπής, ΕΤΕπ και λοιπών εταίρων υλοποίησης και ο 

διορισμός εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτό θα 

βελτιωθούν οι ισορροπίες στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων της InvestEU σε 

σχέση με ό, τι προέβλεπε η πρόταση της Επιτροπής. 

Τέλος, επίσης ευπρόσδεκτος είναι και ο σαφέστερος ρόλος που επιφυλάσσεται στον όμιλο 

της ΕΤΕπ, όπως συνέβη με επιτυχία για το ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ είναι μια τράπεζα θεμελιωμένη 

στις Συνθήκες με σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, το μοναδικό 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και όλους τους τομείς πολιτικής 

της ΕΕ. Δεδομένης της ανάγκης για περισσότερα προγράμματα μικρής κλίμακας, θετική 

προσθήκη είναι και η δυνατότητα για άλλους εταίρους υλοποίησης, όπως εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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

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

να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 

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 

(1) Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ 

μειώθηκε από 2,2 % το 2009 σε 1,8 %, οι 

επενδυτικές δραστηριότητες για υποδομές 
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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 

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. 

στην Ένωση το 2016 ήταν κατά 20 % 

περίπου χαμηλότερες από 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, 

ενώ και η ανάπτυξη συνεχίζει να είναι 

άνισα κατανεμημένη ανάμεσα στα κράτη 

μέλη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα 

τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 

σχετικές προβλέψεις δεν καλύπτουν τις 

διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της 

Ένωσης ώστε να διατηρηθεί ένας ρυθμός 

ανάπτυξης μακράς πνοής έναντι της 

τεχνολογικής εξέλιξης και του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με 

την καινοτομία, την έρευνα, τις δεξιότητες, 

τις υποδομές, τις μικρές και μεσαίες 

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. Από αυτή την άποψη, είναι πολύ 

σημαντικό να συνεχίσει το πρόγραμμα 

InvestEU να υποστηρίζει έργα τα οποία 

είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν με 

άλλον τρόπο και τα οποία παρέχουν στους 

Ευρωπαίους πολίτες μακροπρόθεσμα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έχει επισημανθεί από τις 

αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των 

χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 έχει 

οδηγήσει σε ορισμένες επικαλύψεις. Αυτή 

η ποικιλία έχει προκαλέσει περιπλοκότητα 

για τους ενδιάμεσους φορείς και τους 

τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται 

αντιμέτωποι με διαφορετικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας και υποβολής εκθέσεων. 

Επίσης, η απουσία συμβατών κανόνων έχει 

παρεμποδίσει τον συνδυασμό 

διαφορετικών ενωσιακών ταμείων, 

μολονότι ο συνδυασμός αυτός θα ήταν 

επωφελής για την ενίσχυση έργων που 

απαιτούν διαφορετικά είδη 

χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να 

θεσπιστεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο 

InvestEU, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποδοτικότερη λειτουργία της ενίσχυσης 

για τους τελικούς αποδέκτες μέσω 

ενσωμάτωσης και απλούστευσης της 

οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο ενός 

ενιαίου μηχανισμού εγγύησης από τον 

προϋπολογισμό, γεγονός που θα βελτιώσει 

τον αντίκτυπο της ενωσιακής παρέμβασης, 

μειώνοντας παράλληλα το κόστος για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. 

(2) Έχει επισημανθεί από τις 

αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των 

χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 έχει 

οδηγήσει σε ορισμένες επικαλύψεις και 

ασαφείς διαδικασίες για τον συνδυασμό 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων με τα μέσα της 

αγοράς που έχει αναπτύξει η Ένωση. 
Αυτή η ποικιλία έχει προκαλέσει 

περιπλοκότητα για τους ενδιάμεσους 

φορείς και τους τελικούς αποδέκτες, οι 

οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με 

διαφορετικούς κανόνες επιλεξιμότητας και 

υποβολής εκθέσεων. Επίσης, η απουσία 

συμβατών κανόνων έχει παρεμποδίσει τον 

συνδυασμό διαφορετικών ενωσιακών 

ταμείων, μολονότι ο συνδυασμός αυτός θα 

ήταν επωφελής για την ενίσχυση έργων 

που απαιτούν διαφορετικά είδη 

χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να 

θεσπιστεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο 

InvestEU, προκειμένου να διασφαλιστεί 

προσθετικότητα, μια αποδοτικότερη 

λειτουργία της ενίσχυσης για τους τελικούς 

αποδέκτες μέσω ενσωμάτωσης και 

απλούστευσης της οικονομικής προσφοράς 

στο πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό, γεγονός 

που θα βελτιώσει τον αντίκτυπο της 

ενωσιακής παρέμβασης, μειώνοντας 

παράλληλα το κόστος για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 

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 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 

τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε στρατηγικές για την ολοκλήρωση 

της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης. 
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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. 

Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις 

συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 

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 

στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU 

θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στη 

συμβολή για την επίτευξη των στόχων 

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων στον τομέα της καινοτομίας και 

ψηφιοποίησης, της επιστημονικής 

αριστείας, της βιωσιμότητας της 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, της 

προώθησης των τεχνολογιών και των 

καινοτομιών για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, 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 
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πολιτικής της Ένωσης. στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU 

θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στη 

συμβολή για την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης, μέσω της παροχής, 

μεταξύ άλλων, μακροπρόθεσμων 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

ωφελημάτων στρατηγικής σημασίας, με 

ισχυρή έμφαση στην ενίσχυση σε μεγάλο 

βαθμό της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 

χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παραμένει βασικό ζήτημα για τις 

εταιρείες στον πολιτιστικό και τον 

δημιουργικό τομέα. Για την περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτού του ιδιαιτέρως 

καινοτόμου τομέα, ο ειδικός μηχανισμός 

εγγυήσεων που δημιουργήθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική 

Ευρώπη» θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU, καθώς απέδειξε 

ότι ενισχύει με επιτυχία τη 

χρηματοοικονομική ικανότητα και την 

ανταγωνιστικότητα των εταιρειών στον 

πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Τα διάφορα χρεωστικά προϊόντα 

και προϊόντα μετοχικού κεφαλαίου που 

παρέχονται στο πλαίσιο του InvestEU και 

των θεματικών του σκελών πρέπει να 

καλύπτουν ευρύ φάσμα κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων πολύ υψηλών 

κινδύνων, ιδίως στα σκέλη ΕΑΚ και 



 

AD\1167954EL.docx 9/92 PE625.308v02-00 

 EL 

Ψηφιοποίησης και ΜΜΕ, όπως ίσχυε 

στην περίπτωση της διευκόλυνσης 

InnovFin του προγράμματος «Ορίζων 

2020». 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5γ) Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 

τομέας είναι δύο από τους 

ανθεκτικότερους και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς της ευρωπαϊκής 

οικονομίας, που δημιουργούν οικονομική 

και πολιτιστική αξία από τη διανοητική 

ιδιοκτησία και την ατομική 

δημιουργικότητα. Ωστόσο, ο άυλος 

χαρακτήρας των στοιχείων ενεργητικού 

τους περιορίζει την πρόσβασή τους σε 

ιδιωτική χρηματοδότηση. Συνεπώς, μία 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους 

τομείς αυτούς είναι η αύξηση της 

πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση, η 

οποία είναι βασική για την επένδυση, 

στην κλιμάκωση και τον ανταγωνισμό σε 

διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου, το 

πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να 

διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και 

των οργανισμών του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα σε χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  8 

 

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 

(6) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

ενισχύει επενδύσεις σε ενσώματα και 

ασώματα στοιχεία ενεργητικού με σκοπό 

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, 

των επενδύσεων και της απασχόλησης, 

συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 
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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. 

ευημερίας, στο περιβάλλον και στη 

δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων 

στην Ένωση. Η παρέμβαση μέσω του 

ταμείου InvestEU θα πρέπει να 

συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά τη 

στήριξη της Ένωσης που παρέχεται μέσω 

επιχορηγήσεων. Οι επενδύσεις θα πρέπει 

να συμμορφώνονται με την απαίτηση της 

προσθετικότητας ούτως ώστε να 

αντιμετωπίζονται οποιεσδήποτε αστοχίες 

της αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις και θα πρέπει επίσης να 

συμβάλουν στις προσπάθειες δημιουργίας 

απασχόλησης μακράς διάρκειας και 

υψηλής ποιότητας, δημοσίων υποδομών 

και βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  9 

 

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 

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. 

(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 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα 

πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ 

τούτου, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

και της ασφάλειας θα πρέπει να 

αποτελούν το θεμέλιο του σχεδιασμού του 

ταμείου InvestEU και οι επενδύσεις που 

έχουν σχέση με ορυκτά καύσιμα δεν θα 

πρέπει να υποστηρίζονται εκτός και αν 

είναι δεόντως αιτιολογημένες στη βάση 

της συμβολής τους στους στόχους της 

Ενεργειακής Ένωσης.  
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Τροπολογία  10 

 

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 

25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 

της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 

κλίμα. Δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU που 

αντιπροσωπεύουν 40 % τουλάχιστον 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. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Αναφορικά με το κόστος 

κεφαλαίου των έργων στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να προβλέπει τη 

δυνατότητα χρήσης ενός καινοτόμου 

μηχανισμού εγγυήσεων για τη μείωση του 

κανονιστικού κινδύνου και του συναφούς 

υψηλού κόστους κεφαλαίου σε ορισμένα 
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κράτη μέλη. Αυτή η δυνατότητα θα 

πρέπει να είναι ανοικτή σε εθελοντική 

βάση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 

το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλλει όπου κρίνεται σκόπιμο στο 

ευνοϊκό πλαίσιο για επενδύσεις στον 

τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 5 της [αναθεωρημένης 

οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας], συμπεριλαμβανομένου του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού που 

συγκροτείται με το άρθρο 27α του 

[κανονισμού σχετικά με τη 

διακυβέρνηση]. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων που έχουν 

δημιουργηθεί για την υποστήριξη της οικονομικά αποδοτικής ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην Ευρώπη και την αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης. Εάν κριθεί σκόπιμο και 

αποδοτικό από την Επιτροπή, το ταμείο InvestEU θα πρέπει στη συνέχεια να συνεισφέρει σε 

άλλες υφιστάμενες ή προσεχείς πλατφόρμες με παρόμοιους στόχους στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η προσέγγιση συνιστάται από την ομάδα υψηλού επιπέδου 

για τη βιώσιμη χρηματοδότηση την οποία συνέστησε η Επιτροπή και εφαρμόστηκε επίσης από 

την Παγκόσμια Τράπεζα σε παρόμοια έργα στο παρελθόν. 

 

Τροπολογία  12 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

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 

(10) Η συνεισφορά του ταμείου 

InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 

στόχου και των τομεακών στόχων που 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο για το κλίμα 

και την ενέργεια για το 2030 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 
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βιώσιμη. βιώσιμων επενδύσεων14] προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU θα 

συμβάλει επίσης στην εφαρμογή άλλων 

διαστάσεων των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

__________________ __________________ 

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

 

Τροπολογία  13 

 

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 

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 

(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, 

των εσωτερικών υδάτων και των 

ωκεανών, 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 

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 
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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. 

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). 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Το πρόγραμμα InvestEU θα 

πρέπει επίσης να ενσωματώνει τη 

διάσταση του φύλου σε όλες του τις 

διαδικασίες εργασιών και λήψης 

αποφάσεων, να μεριμνά ώστε στις 

επιτροπές και στις ομάδες έργων να 

υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των 

φύλων και να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση 

αυτού του ταμείου συμβάλλει στην 
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προώθηση της ισότητας των φύλων 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ 

σχετικά με την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου (άρθρο 8 ΣΛΕΕ). 

 

Τροπολογία  15 

 

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 

(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, ιδίως σε ό,τι αφορά τη 

διασυνδεσιμότητα και την ενεργειακή 

απόδοση, καθώς και σε σχέση με τη 

δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Χώρου Μεταφορών είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων 

βιωσιμότητας της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 

της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ και 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, υποστηρίζοντας π.χ. την 

ανάπτυξη και την εγκατάσταση ευφυών 

συστημάτων μεταφορών (ITS). Το 

πρόγραμμα InvestEU οφείλει να δώσει 

προτεραιότητα σε τομείς με ανεπαρκείς 

επενδύσεις καθώς και εκεί όπου 

απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της βιώσιμης 

κινητικότητας, της ενεργειακής 

απόδοσης και των δράσεων που θα 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
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συστατικά στοιχεία ασφάλειας των 

επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 

μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 

κρίσιμης σημασίας. 

του 2030 και των μακροπρόθεσμων 

στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. 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 μεγιστοποίηση των 

συνεργειών μεταξύ των σχετικών 

προγραμμάτων της Ένωσης στα πεδία των 

μεταφορών, της ενέργειας και των 

ψηφιακών τεχνολογιών μεταξύ άλλων. 
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  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13 α) Το πρόγραμμα InvestEU 

αντιμετωπίζει την ενεργειακή απόδοση 

ως κρίσιμο στοιχείο και καίριο μέλημα 

για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

Ειδικότερα, κατοχυρώνει την αρχή της 

«προτεραιότητας στην ενεργειακή 

απόδοση», που σημαίνει ότι, πριν από τη 

λήψη αποφάσεων σχεδιασμού, πολιτικής 

και επενδύσεων στον τομέα της 

ενέργειας, θα πρέπει να εξετάζεται αν η 

λήψη αποτελεσματικών από άποψη 

κόστους, καθώς και τεχνικά, οικονομικά 

και περιβαλλοντικά ορθών εναλλακτικών 

μέτρων ενεργειακής απόδοσης θα 

μπορούσε να αντικαταστήσει εν όλω ή εν 
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μέρει τα προβλεπόμενα μέτρα 

σχεδιασμού, πολιτικής και επενδύσεων, 

με παράλληλη όμως επίτευξη των στόχων 

των αντίστοιχων αποφάσεων. Αυτές οι 

οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές 

λύσεις περιλαμβάνουν μέτρα προκειμένου 

να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 

ενεργειακής ζήτησης και της ενεργειακής 

προσφοράς, ιδίως μέσω αποδοτικών από 

πλευράς κόστους ενεργειακών 

εξοικονομήσεων στην τελική χρήση, 

μέσω πρωτοβουλιών για ανταπόκριση 

στη ζήτηση, καθώς και μέσω μιας πιο 

αποτελεσματικής μετατροπής, μεταφοράς 

και διανομής ενέργειας. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 

διάδοση αυτής της αρχής στην 

περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, 

καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Η οδηγία για την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων [οδηγία (ΕΕ) 

2018/844] απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν μακροπρόθεσμη στρατηγική 

ανακαίνισης για τη στήριξη της 

ανακαίνισης του εθνικού δυναμικού 

κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, που 

προορίζονται για κατοικίες ή για άλλες 

χρήσεις και τη μετατροπή του σε υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο 

από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό 

δυναμικό έως το 2050, διευκολύνοντας 

την οικονομικά αποδοτική μετατροπή 

υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τα 

κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε 

κατάλληλους μηχανισμούς για τη 

ομαδοποίηση των έργων και τη μείωση 

των διαφαινόμενων κινδύνων για τους 
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επενδυτές και τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Τροπολογία  18 

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. 

Δεδομένου ότι η δημόσια χρηματοδότηση 

των δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας αποτελεί κινητήρια δύναμη 

παραγωγικότητας και ανάπτυξης και 

συνιστά κρίσιμη παράμετρο τόνωσης της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της 

έρευνας και της καινοτομίας, 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 και προκειμένου να 

προαχθεί η αριστεία της ΕΕ στις 

βιώσιμες τεχνολογίες σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη 

στήριξης των επενδύσεων σε 

δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου 

όπως η έρευνα και η καινοτομία, έχει 

σημασία να λειτουργεί το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη» και ιδίως το ΕΣΚ σε 

συνάρτηση με τα χρηματοδοτικά 

προϊόντα που θα αναπτυχθούν δυνάμει 

του InvestEU. Επιπλέον, οι καινοτόμες 
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ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 

την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως 

εκείνες που επικεντρώνονται σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, και, ως εκ τούτου, 

το ΕΣΚ πρέπει να εργάζεται σε πλαίσιο 

στενής συμπληρωματικότητας με τα 

ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα δυνάμει 

του InvestEU, για να εξασφαλιστεί η 

συνέχεια της στήριξης αυτών των ΜΜΕ. 

Εν προκειμένω, η πείρα που αποκτήθηκε 

από τα χρηματοδοτικά μέσα που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως το 

InnovFin και η εγγύηση δανείων για τις 

ΜΜΕ δυνάμει του COSME, θα πρέπει να 

χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για την 

επίτευξη της εν λόγω στοχοθετημένης 

στήριξης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Για την παροχή των καλύτερων 

δυνατών συμβουλών στους δικαιούχους 

του προγράμματος InvestEU, καθώς και 

για την υποστήριξη συνεργειών με το 

πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι 

υπηρεσίες που παρέχονται από τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες InnovFin της 

ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχυθούν. 

 

Τροπολογία  20 

 

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 

(15) Απαιτείται επειγόντως σημαντική 

προσπάθεια για τη διενέργεια επενδύσεων 

που θα τονώσουν την ψηφιακή μετατροπή 

και για τη διασπορά των ωφελειών της σε 
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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. 

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, σε 

συνάρτηση με το πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Ευρώπη» και δη σε ό,τι αφορά τη 

δεοντολογία, τη μηχανική μάθηση, το 

διαδίκτυο των πραγμάτων, τη 

βιοτεχνολογία και τη χρηματοοικονομική 

τεχνολογία (Fin Tech) που μπορούν να 

βελτιώσουν τις αποδόσεις με το να 

κινητοποιούν κεφάλαια για 

επιχειρηματικά εγχειρήματα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15 α) Καθώς η ενιαία αγορά 

επηρεάζεται αρνητικά από το ψηφιακό 

χάσμα που δημιουργείται από την 

απουσία πρόσβασης στο δίκτυο, τις 

ανόμοιες ταχύτητες μεταξύ περιφερειών 

και την έλλειψη γνώσης, ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός της κοινωνίας θα 

πρέπει να ενισχύει τη θέση των πολιτών, 

ιδίως των νέων ψηφιακών αυτοχθόνων, 

ώστε να αισθάνονται ασφαλείς να 

χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, να 

μαθαίνουν για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και τις 

βασικές δικλείδες ασφαλείας που θα τους 

προστατεύσουν από κακόβουλη 

δραστηριότητα και θα αυξήσουν το 

δυναμικό τους για την οικονομία. Ως εκ 

τούτου, απαιτείται μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την αύξηση της κάλυψης, 

την επίτευξη παρόμοιων επιπέδων 

συνδεσιμότητας και την παροχή ισότιμης 

γνώσης για όλους. 
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Τροπολογία  22 

 

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 

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 

(16) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν περισσότερο 

από το 99% των επιχειρήσεων στην 

Ένωση και η οικονομική τους αξία είναι 

σημαντική και καίρια. Ωστόσο, 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξαιτίας του 

υποτιθέμενου υψηλού κινδύνου και της 

έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. Οι 

ανισότητες μεταξύ των φύλων πρέπει 

επίσης να αντιμετωπιστούν, καθώς η 

δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό 

δυναμικό των γυναικών συνιστούν 

ανεκμετάλλευτη πηγή ανάπτυξης και 

θέσεων εργασίας που θα πρέπει να 

εξελιχθεί περαιτέρω. 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 έλλειψη πρόσβασης σε 

κεφάλαια για τις ΜΜΕ επιδεινώνεται 

επίσης από τον συγκριτικά μικρό κλάδο 

των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 

στην Ευρώπη και η πρόκληση όσον 

αφορά την πρόσβασή σε χρηματοδότηση 

είναι ακόμη 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 
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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. 

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, 

την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξή 

τους, να εξασφαλίσουν την 

ανταγωνιστικότητά 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. Προγράμματα 

όπως το COSME υπήρξαν σημαντικά για 

τις ΜΜΕ διότι διευκόλυναν την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε όλα τα 

στάδια της ζωής τους, κάτι στο οποίο 

συνέβαλε και το ΕΤΣΕ του οποίου η 

απορρόφηση από τις ΜΜΕ ήταν 

ταχύτατη. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει 

συνεπώς να εξελιχθεί βασιζόμενο σε 

αυτές τις επιτυχίες και να παρέχει την 

ευκαιρία εστίασης σε εξειδικευμένα και 

πιο στοχευμένα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 

διαδραματίζουν ουσιαστικό και 

στρατηγικό ρόλο σε βασικούς τομείς με 

μεγάλες βιομηχανίες δικτύου (ενέργεια, 

ύδρευση, απόβλητα, περιβάλλον, 

ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές και 
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τηλεπικοινωνίες),την υγεία, την 

εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει, μέσω 

της παροχής στήριξης στις εν λόγω 

επιχειρήσεις, την ευημερία των πολιτών 

της και τις δημοκρατικές επιλογές που 

συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το ποιοτικό 

επίπεδο των υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  24 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Όπως ορίζεται στο έγγραφο 

προβληματισμού για την κοινωνική 

διάσταση της Ευρώπης16 και στον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων17, η οικοδόμηση μιας πιο 

δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης 

αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της 

Ένωσης με σκοπό την προώθηση 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην 

Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 

επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία. 

Οι επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που 

σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες 

και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και 

στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 

πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 

οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 

υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 

Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για τη στήριξη των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, ως μέσο που θα βοηθήσει στην 

αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μεταξύ 

των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια 

ανέργων, καθώς και τη βελτίωση της 

κατάστασης που αφορά την αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών, τους τομείς της υγείας, 

τους αστέγους, την ψηφιακή κοινωνική 

ένταξη, την κοινωφελή κοινωνική εργασία, 

τον ρόλο και την θέση των νέων στην 

κοινωνία, καθώς και τα ευάλωτα άτομα, 

(17) Όπως ορίζεται στο έγγραφο 

προβληματισμού για την κοινωνική 

διάσταση της Ευρώπης16, στον ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17 και 

στο ενωσιακό πλαίσιο σχετικά με τη 

σύμβαση της ΕΕ για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες, η οικοδόμηση μιας 

πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς 

Ένωσης αποτελεί πρωταρχική 

προτεραιότητα της Ένωσης με σκοπό την 

προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 

στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 

επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία. 

Οι επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που 

σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες 

και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και 

στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 

πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 

οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 

υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 

Δεδομένης της σημαντικής ανάγκης για 

επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές, το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για τη στήριξη των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, ως μέσο που θα βοηθήσει στην 

αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μεταξύ 

των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια 

ανέργων, καθώς και τη βελτίωση της 

κατάστασης που επικρατεί ως προς την 

ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, 
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συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων 

τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα InvestEU θα 

πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της 

δημιουργικότητας. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των 

κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς 

εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, 

είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, στη 

μικροχρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση 

κοινωνικών επιχειρήσεων και σε νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

επενδύσεων και των συμβάσεων 

κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα 

InvestEU θα πρέπει να ενισχύει το 

αναδυόμενο οικοσύστημα κοινωνικής 

αγοράς, αυξάνοντας την παροχή 

χρηματοδότησης, καθώς και την πρόσβαση 

σε αυτήν, για πολύ μικρές και κοινωνικές 

επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύπτεται η 

ζήτηση εκείνων που την χρειάζονται πιο 

πολύ. Η έκθεση της ομάδας δράσης 

υψηλού επιπέδου για επενδύσεις σε 

κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη18 

εντόπισε επενδυτικά κενά στις κοινωνικές 

υποδομές και υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης, της υγείας και της 

στέγασης, που απαιτούν στήριξη, μεταξύ 

άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η 

συλλογική ισχύς του δημόσιου κεφαλαίου, 

του εμπορικού κεφαλαίου, του 

φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η 

στήριξη από ιδρύματα, προκειμένου να 

στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας 

της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η 

αντοχή της Ένωσης. 

την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τους 

τομείς της υγείας, τους αστέγους, την 

ψηφιακή κοινωνική ένταξη, την κοινωφελή 

κοινωνική εργασία, τον ρόλο και την θέση 

των νέων στην κοινωνία, καθώς και τα 

ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηκόων τρίτων χωρών. Το 

πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης να 

συμβάλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού και της δημιουργικότητας. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

ριζικές αλλαγές των κοινωνιών της 

Ένωσης και της αγοράς εργασίας κατά την 

ερχόμενη δεκαετία, είναι απαραίτητες οι 

επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη 

μικροχρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση 

κοινωνικών επιχειρήσεων και σε νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

επενδύσεων και των συμβάσεων 

κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα 

InvestEU θα πρέπει να ενισχύει το 

αναδυόμενο οικοσύστημα κοινωνικής 

αγοράς, αυξάνοντας την παροχή 

χρηματοδότησης, καθώς και την πρόσβαση 

σε αυτήν, για πολύ μικρές και κοινωνικές 

επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύπτεται η 

ζήτηση εκείνων που την χρειάζονται πιο 

πολύ. Η έκθεση της ομάδας δράσης 

υψηλού επιπέδου για επενδύσεις σε 

κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη18 

εντόπισε επενδυτικά κενά στις κοινωνικές 

υποδομές και υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης, της υγείας και της 

στέγασης, που απαιτούν στήριξη, μεταξύ 

άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η 

συλλογική ισχύς του δημόσιου κεφαλαίου, 

του εμπορικού κεφαλαίου, του 

φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η 

στήριξη από ιδρύματα, προκειμένου να 

στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας 

της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η 

αντοχή της Ένωσης. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 
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17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης 

για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον 

Ιανουάριο του 2018. 

18 Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης 

για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον 

Ιανουάριο του 2018. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 17α) Τα έργα που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να 

προάγουν την ισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών, ιδίως στην έρευνα και την 

καινοτομία, αντιμετωπίζοντας ιδίως τις 

υποβόσκουσες αιτίες της ανισορροπίας 

μεταξύ των φύλων, αξιοποιώντας το 

πλήρες δυναμικό τόσο των ερευνητριών 

όσο και των ερευνητών, και 

ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου 

στο περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της 

ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε ομάδες 

αξιολόγησης και άλλους σχετικούς 

συμβουλευτικούς φορείς και φορείς 

εμπειρογνωμόνων. Οι δραστηριότητες θα 

πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην 

εφαρμογή των αρχών που αφορούν την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ και στην 

οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της 

αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 

θέματα εργασίας και απασχόλησης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 19α) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει 

επίσης να υποστηρίζει δίκαιες 

μεταβατικές δράσεις και στρατηγικές που 

υποστηρίζουν επενδύσεις οι οποίες 

αντιμετωπίζουν την κατάσταση των 

εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς, 

όπως η εξόρυξη άνθρακα/λιγνίτη ή η 

αυτοκινητοβιομηχανία, που θα 

μπορούσαν να επηρεαστούν από τη 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών. Το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει 

τον μετασχηματισμό αυτών των 

οικονομιών σε βιώσιμες δραστηριότητες 

και να προσελκύει εναλλακτικές 

καινοτόμες επιχειρήσεις, νεοφυείς 

επιχειρήσεις και βιομηχανίες με στόχο 

την οικοδόμηση μιας βιώσιμης 

περιφερειακής οικονομίας. Θα πρέπει 

επίσης να προαχθούν περαιτέρω 

συνέργειες με πρόσθετα καθεστώτα 

στήριξης, όπως το ταμείο 

εκσυγχρονισμού, που πρόκειται να 

συσταθεί για την περίοδο 2021-2030 

καθώς και άλλα εθνικά και ενωσιακά 

προγράμματα με αντικείμενο τη δίκαιη 

μετάβαση. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 19β) Το εν λόγω ταμείο πρέπει να 

παρέχει ισότιμα σχέδια και ευκαιρίες 

χρηματοδότησης σε όλη την ΕΕ, δίνοντας 

αυξημένη προσοχή στις φτωχότερες και 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

 

Τροπολογία  28 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 



 

AD\1167954EL.docx 27/92 PE625.308v02-00 

 EL 

 

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 

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. 

(21) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

είναι ανοικτό σε συνεισφορές τρίτων 

χωρών που είναι μέλη 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 και υπό την 

προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές σέβονται 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. 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  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 23α) Ο προϋπολογισμός των 3,105 

εκατ. EUR (σε σταθερές τιμές) για έρευνα 

και καινοτομία στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU δεν θα πρέπει να 

λαμβάνεται από τον συνολικό 

προϋπολογισμό του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» ύψους 120 δισ. EUR 

(σε σταθερές τιμές), αλλά αντιθέτως θα 

είναι συμπληρωματικός προς αυτόν. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υλοποιήσει έμμεσα την εγγύηση της ΕΕ η 

οποία στηρίζει το ταμείο InvestEU, 

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υλοποιήσει έμμεσα την εγγύηση της ΕΕ η 

οποία στηρίζει το ταμείο InvestEU, 
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βασιζόμενη σε εταίρους υλοποίησης οι 

οποίοι έχουν πρόσβαση σε τελικούς 

αποδέκτες. Η συμφωνία εγγύησης που 

κατανέμει την εγγυοδοτική ικανότητα του 

ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνάπτεται 

μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου 

υλοποίησης, για τη στήριξη των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων της που πληρούν τους 

στόχους του ταμείου InvestEU και τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας. Το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να παρέχεται με 

συγκεκριμένη διάρθρωση διακυβέρνησης 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

κατάλληλη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

βασιζόμενη σε εταίρους υλοποίησης οι 

οποίοι έχουν πρόσβαση σε τελικούς 

αποδέκτες. Η συμφωνία εγγύησης που 

κατανέμει την εγγυοδοτική ικανότητα του 

ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνάπτεται 

μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου 

υλοποίησης, για τη στήριξη των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων της που πληρούν τους 

στόχους του ταμείου InvestEU και τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας. Προκειμένου να 

βελτιωθεί η διαφάνεια, η αποδοτικότητα, 

η λογοδοσία και να διασφαλιστεί η 

δέουσα χρήση της εγγύησης της ΕΕ, το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχεται 

με συγκεκριμένη διάρθρωση 

διακυβέρνησης, εντελώς χωριστή από 

αυτή του ομίλου της ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 

τη συμβατότητα των επενδυτικών και 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που 

υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης με το 

δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης, ενώ 

οι αποφάσεις για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

λαμβάνονται τελικά από τους εταίρους 

υλοποίησης. 

(26) Διευθύνουσα επιτροπή με 

εκτελεστικό ρόλο λήψης αποφάσεων 

βάσει του άρθρου 17, αποτελούμενη από 

μέλη που διορίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επενδυτική 

Τράπεζα και τους εταίρους υλοποίησης 

και στην οποία συμμετέχει, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, εμπειρογνώμονας 

διορισμένος από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, πρέπει να συσταθεί 

προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η 

διακυβέρνηση του προγράμματος 

InvestEU χαρακτηρίζεται από τη δέουσα 

ισορροπία μεταξύ χάραξης πολιτικής και 

τραπεζικής εμπειρίας. Η διευθύνουσα 

επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη 

συμβατότητα των επενδυτικών και 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που 

υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης με το 

δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης, ενώ 

οι αποφάσεις για τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
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λαμβάνονται τελικά από τους εταίρους 

υλοποίησης. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Μια ομάδα έργου αποτελούμενη 

από εμπειρογνώμονες που τίθενται στη 

διάθεση της Επιτροπής από τους 

εταίρους υλοποίησης προκειμένου να 

παρέχουν επαγγελματική 

εμπειρογνωμοσύνη για τη χρηματοδοτική 

και τεχνική αξιολόγηση των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει 

να βαθμολογεί τις δραστηριότητες που 

υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης προς 

αξιολόγηση από την Επιτροπή 

Επενδύσεων. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  33 

 

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 

και θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει 

δύο τουλάχιστον εμπειρογνώμονες με 
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ειδικότητες σχετικές με την κλιματική 

δράση, την προστασία του περιβάλλοντος 

και τη διαχείριση.  

 

Τροπολογία  34 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

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 

(29) Κατά την επιλογή των εταίρων 

υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου 

InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάζει την ικανότητα και τις 

δυνατότητες 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, συνδυάζοντας τα 

χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών 
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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. 

προϊόντων τους με τις απαιτήσεις του 

Ταμείου. 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. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

InvestEU εστιάζουν σε αστοχίες της 

αγοράς και μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις σε επίπεδο Ένωσης, ενώ 

ταυτόχρονα ικανοποιούν τους στόχους 

σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή 

γεωγραφική κάλυψη, η εγγύηση της ΕΕ θα 

πρέπει να ανατίθεται σε εταίρους 

υλοποίησης οι οποίοι δύνανται, είτε μόνοι 

τους είτε από κοινού με άλλους εταίρους 

υλοποίησης, να καλύψουν τουλάχιστον 

τρία κράτη μέλη. Ωστόσο, αναμένεται ότι 

περίπου το 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο 

πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ θα 

ανατεθεί σε εταίρο ή εταίρους υλοποίησης 

που δύνανται να προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU σε όλα τα κράτη 

μέλη. 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

InvestEU εστιάζουν σε αστοχίες της 

αγοράς και μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις σε επίπεδο Ένωσης, ενώ 

ταυτόχρονα ικανοποιούν τους στόχους 

σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή 

γεωγραφική κάλυψη, η εγγύηση της ΕΕ θα 

πρέπει να ανατίθεται σε εταίρους 

υλοποίησης οι οποίοι δύνανται, είτε μόνοι 

τους είτε από κοινού με άλλους εταίρους 

υλοποίησης, να καλύψουν τουλάχιστον 

δύο κράτη μέλη. Ωστόσο, αναμένεται ότι 

περίπου το 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο 

πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ θα 

ανατεθεί σε εταίρο ή εταίρους υλοποίησης 

που δύνανται να προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU σε όλα τα κράτη 

μέλη. 

 

Τροπολογία  36 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ως για τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ανατεθεί σε οποιονδήποτε εταίρο 

υλοποίησης που είναι επιλέξιμος δυνάμει 

του [άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού], 

συμπεριλαμβανομένων εθνικών ή 

περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ή 

ιδρυμάτων, της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων και άλλων 

πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών. Κατά 

την επιλογή εταίρων υλοποίησης στο 

πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη 

μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις προτάσεις κάθε κράτους μέλους. 

Σύμφωνα με το [άρθρο 154] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού], η Επιτροπή 

οφείλει να διενεργήσει αξιολόγηση των 

κανόνων και διαδικασιών των εταίρων 

υλοποίησης προκειμένου να διαπιστώσει 

ότι παρέχουν επίπεδο προστασίας των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

ισοδύναμο με εκείνο που παρέχει η 

Επιτροπή. 

(31) Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να ανατεθεί σε οποιονδήποτε εταίρο 

υλοποίησης που είναι επιλέξιμος δυνάμει 

του [άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού], 

συμπεριλαμβανομένων εθνικών ή 

περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ή 

ιδρυμάτων, της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων και άλλων 

πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών. Όταν 

στόχος της χρήσης της συνιστώσας για 

τα κράτη μέλη είναι πολιτικές δράσεις οι 

οποίες ήδη αντιμετωπίζονται από την ΕΕ 

μέσω παρόμοιων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων, η 

συνιστώσα για τα κράτη μέλη και η 

συνιστώσα για την ΕΕ θα πρέπει να έχουν 

τους ίδιους εταίρους υλοποίησης. Κατά 

την επιλογή εταίρων υλοποίησης στο 

πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη 

μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις προτάσεις κάθε κράτους μέλους. 

Σύμφωνα με το [άρθρο 154] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού], η Επιτροπή 

οφείλει να διενεργήσει αξιολόγηση των 

κανόνων και διαδικασιών των εταίρων 

υλοποίησης προκειμένου να διαπιστώσει 

ότι παρέχουν επίπεδο προστασίας των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

ισοδύναμο με εκείνο που παρέχει η 

Επιτροπή. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

διασφαλίζει περιορισμένους 

γραφειοκρατικούς φραγμούς και δαπάνες 

που δεν επηρεάζουν τις επιδόσεις των 

επενδύσεων ούτε τα ποσοστά. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Ο συμβουλευτικός κόμβος (35) Ο συμβουλευτικός κόμβος 
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InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 

ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 

έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται μια 

διατομεακή συνιστώσα στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU, η οποία θα 

διασφαλίζει ένα ενιαίο σημείο εισόδου 

καθώς και την παροχή οριζόντιας βοήθειας 

για την ανάπτυξη έργων για ενωσιακά 

προγράμματα που τελούν υπό κεντρική 

διαχείριση. 

InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 

ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 

έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής 

προβλέποντας την αποτελεσματική 

εφαρμογή της γεωγραφικής 

διαφοροποίησης με σκοπό τη συμβολή 

στον ενωσιακό στόχο της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη 

μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Ο συμβουλευτικός κόμβος θα πρέπει να 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη 

συγκέντρωσης μικρών έργων και της 

ομαδοποίησής τους σε μεγαλύτερα 

χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, θα πρέπει να 

προβλέπεται μια διατομεακή συνιστώσα 

στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, 

η οποία θα διασφαλίζει ένα ενιαίο σημείο 

εισόδου καθώς και την παροχή οριζόντιας 

βοήθειας για την ανάπτυξη έργων για 

ενωσιακά προγράμματα που τελούν υπό 

κεντρική διαχείριση. 

 

Τροπολογία  38 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ευρεία γεωγραφική κάλυψη των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη 

την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση 

τοπικής γνώσης σχετικά με το ταμείο 

InvestEU, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

τοπική παρουσία του συμβουλευτικού 

κόμβου InvestEU, όπου είναι αναγκαία 

και με συνεκτίμηση των υφισταμένων 

καθεστώτων στήριξης, για την παροχή 

απτής, προορατικής, εξατομικευμένης 

βοήθειας επιτόπου. 

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ευρεία γεωγραφική κάλυψη των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη 

την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση 

τοπικής γνώσης σχετικά με το ταμείο 

InvestEU, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

παρουσία του συμβουλευτικού κόμβου 

InvestEU σε κάθε κράτος μέλος 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εξασφάλιση 

παρουσίας σε περιφέρειες που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη 

έργων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 
και με συνεκτίμηση των υφισταμένων 

καθεστώτων στήριξης, για την παροχή 

απτής, προορατικής, εξατομικευμένης 

βοήθειας επιτόπου. Η εμπειρογνωμοσύνη 

των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών 

στη δημιουργία, την ομαδοποίηση και τη 

χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να 
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συγκεντρώνεται σε συμβουλευτικούς 

κόμβους και ο ρόλος τους ως εταίρων 

υλοποίησης θα πρέπει να συνεχίζει να 

εκτιμάται. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 37α) Δεδομένων των θετικών 

επιδόσεων των εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών στη δημιουργία, την 

ομαδοποίηση και τη χρηματοδότηση 

έργων, για παράδειγμα σε μικρής 

κλίμακας έργα ενεργειακής απόδοσης και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο, η 

εμπειρογνωμοσύνη τους θα πρέπει να 

συγκεντρώνεται σε συμβουλευτικούς 

κόμβους και ο ρόλος τους ως εταίρων 

υλοποίησης θα πρέπει να συνεχίζει να 

εκτιμάται. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 47a) Το πρόγραμμα πρέπει να είναι 

προσβάσιμο στους δικαιούχους μέσω 

αυξημένης προβολής και διαφάνειας που 

παρέχονται, μεταξύ άλλων, από 

χρηματοδοτικούς και τραπεζικούς 

ενδιάμεσους φορείς· Ως εκ τούτου, 

απαιτείται καλύτερη ενημέρωση και 

συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης 

των δράσεων. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 

ταμείο InvestEU για την παροχή εγγύησης 

της ΕΕ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που εκτελούνται από τους 

εταίρους υλοποίησης σε στήριξη των 

εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης. 

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 

ταμείο InvestEU για την παροχή εγγύησης 

της ΕΕ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που εκτελούνται από τους 

εταίρους υλοποίησης σε στήριξη των 

εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης και 

ειδικότερα των στόχων που αφορούν την 

κλιματική αλλαγή και τους ΣΒΑ, 

σύμφωνα με τον στόχο μετάβασης σε 

οικονομία με μηδενικό ισοζύγιο 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 

αργότερο έως το 2050. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «συνδυαστικές πράξεις»: πράξεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης 

συνδυάζοντας μη επιστρεπτέες ή 

επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης, ή και τα 

δύο, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης 

με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από 

αναπτυξιακά ή άλλα δημόσια 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και 

εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και 

επενδυτές· για τους σκοπούς του 

παρόντος ορισμού, ενωσιακά 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 

πηγές εκτός του προϋπολογισμού της 

Ένωσης, όπως το Ταμείο Καινοτομίας 

για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 

ΕΕ, δύνανται να εξομοιωθούν με 

ενωσιακά προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· 

(1) «προσθετικότητα»: 

προσθετικότητα, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8α (νέο)· 

 

Τροπολογία  43 
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Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) «προτεραιότητα στην ενεργειακή 

απόδοση»: η προτεραιότητα που δίδεται 

σε όλες τις αποφάσεις σχεδιασμού, 

πολιτικής και επενδύσεων στον τομέα της 

ενέργειας, σε μέτρα για πιο 

αποτελεσματική ζήτηση και προσφορά 

ενέργειας, μέσω των βέλτιστων από 

πλευράς κόστους ενεργειακών 

εξοικονομήσεων στην τελική χρήση, 

πρωτοβουλιών για ανταπόκριση στη 

ζήτηση και πιο αποτελεσματικής 

μετατροπής, μεταφοράς και διανομής 

ενέργειας· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) «ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων ή οποιεσδήποτε θυγατρικές 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17β) «προσθετικότητα»: 

προσθετικότητα, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8α (νέο). 

 

Τροπολογία  46 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 

καινοτομίας και την ψηφιοποίησης· 

α) στην ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 

έρευνας, της καινοτομίας και της 

ψηφιοποίησης· 

 

Τροπολογία  47 

 

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 βιώσιμη ανάπτυξη της 

οικονομίας της Ένωσης, επιδιώκοντας την 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και 

των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 

για το κλίμα· 

 

Τροπολογία  48 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

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 σε όλα τα σκέλη πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για 

την αναβάθμιση των καινοτόμων 

εταιρειών και για την εισαγωγή 

τεχνολογιών στην αγορά· 

 

Τροπολογία  49 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
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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 την απλούστευση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς 

και της διαθεσιμότητας της 

χρηματοδότησης προκειμένου να 

ενισχυθεί η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα καινοτόμων νεοφυών 

επιχειρήσεων, ΜΜΕ 

συμπεριλαμβανομένων και των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων και, σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, μικρών 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης· 

 

Τροπολογία  50 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ α) τη συνεισφορά στον εν γένει στόχο 

βάσει του οποίου το 30 % τουλάχιστον 

των δαπανών του προϋπολογισμού της 

ΕΕ πρέπει να στηρίζουν κλιματικούς 

στόχους και αύξηση των επενδύσεων για 

τον μετριασμό και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, ιδίως σε σχέση με τους 

στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την 

ενέργεια για το 2030 που 

παρακολουθούνται από τον κανονισμό 

(ΕΕ) (XX) [σχετικά με τη διακυβέρνηση 

της Ενεργειακής Ένωσης], μέσω της 

μέριμνας για συνεισφορά σε κλιματικούς 

στόχους από το 40 % τουλάχιστον των 

κονδυλίων του InvestEU. 

 

Τροπολογία  51 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της 

συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο 

Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της 

συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο 
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άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

ανέρχεται σε 38 000 000 000 EUR (σε 

τρέχουσες τιμές). Η τροφοδότησή της 

ανέρχεται σε ποσοστό 40 %. 

άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

ανέρχεται σε 38 000 000 000 EUR (σε 

σταθερές τιμές), εκ των οποίων 

τουλάχιστον 28 500 000 000 διατίθενται 

στον όμιλο της ΕΤΕπ. Η τροφοδότησή της 

ανέρχεται σε ποσοστό 35 %. Η ΕΤΕπ: 

 - με την ιδιότητα του εταίρου υλοποίησης 

παραχωρεί σε εθνικές και περιφερειακές 

αναπτυξιακές τράπεζες πρόσβαση στο 

μερίδιό της από την εγγύηση της ΕΕ· 

 - δρομολογεί διαρθρωμένο διάλογο με 

εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 

τράπεζες για την ανάπτυξη και υλοποίηση 

χρηματοδοτικών μέσων και έργων· 

 - υποβάλλει ετησίως έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη 

λειτουργία της εγγύησης, τη συνεισφορά 

στους στόχους του άρθρου 3 και τη 

συνεργασία της με εθνικούς και 

περιφερειακούς παράγοντες· 

 Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το μερίδιο 

του ομίλου της ΕΤΕπ σε ενδιάμεση 

αξιολόγηση το αργότερο μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2024 και θα εισηγηθεί 

μεταβολή μέχρι και 10 % εάν το κρίνει 

σκόπιμο. 

 

Τροπολογία  52 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα έργα που πρόκειται να 

χρηματοδοτηθούν με το πρόσθετο ποσό 

αφορούν αποκλειστικά δράσεις οι οποίες 

είναι επιλέξιμες δυνάμει των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας που έχουν οριστεί στους 

κανόνες του προγράμματος της Ένωσης 

στο πλαίσιο του οποίου έχει μεταφερθεί 

το ποσό και το πρόγραμμα InvestEU θα 

επιδιώξει επίσης να καλύψει το τμήμα 

υψηλότερου κινδύνου. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται 

στα κεφάλαια V και VI ανέρχεται σε 

525 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές). 

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται 

στα κεφάλαια V και VI ανέρχεται σε 

725 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές). 

 

Τροπολογία  54 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 δύναται να χρησιμοποιείται 

για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 

υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, 

όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 

συστημάτων τεχνολογίας της 

πληροφορίας. 

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 δύναται να χρησιμοποιείται 

για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 

υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, 

όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 

συστημάτων τεχνολογίας της 

πληροφορίας. Μια τέτοια χρήση επιδιώκει 

να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους 

δικαιούχους και δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 5 % της αξίας του χρηματοδοτικού 

κονδυλίου που ορίζεται στην παράγραφο 

1. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) συνάδουν με τους στόχους 

πολιτικής και πληρούν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανόνα 

για το ενωσιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο 

του οποίου αποφασίζεται η στήριξη· 

α) συνάδουν με τους στόχους 

πολιτικής και πληρούν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανόνα 

για το ενωσιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο 

του οποίου αποφασίζεται η στήριξη· καμία 

χρηματοδοτική ή επενδυτική 
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δραστηριότητα που καλύπτεται από την 

εγγύηση της ΕΕ δεν μπορεί να υπονομεύει 

ή να αντιβαίνει στην υλοποίηση των ΣΒΑ, 

στις δεσμεύσεις της ΕΕ δυνάμει της 

συμφωνίας του Παρισιού, στους στόχους 

της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 2030 και στην επίτευξη μιας 

οικονομίας με μηδενικό ισοζύγιο 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 

2050· 

 

Τροπολογία  56 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

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 και, κατά 

περίπτωση, θα αντλήσουν διδάγματα από 

την εμπειρία χρηματοδοτικών μέσων που 

λειτούργησαν στο πλαίσιο του 

προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου: 

 

Τροπολογία  57 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες 

επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής 

ασφάλειας, του τουρισμού, της ενέργειας 

και συγκεκριμένα της αυξημένης 

ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, της ενεργειακής απόδοσης σε 
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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· 

συνάρτηση με τα ενεργειακά πλαίσια για 

το 2030 και το 2050, της βελτίωσης των 

επιπέδων διασυνδεσιμότητας, της 

ψηφιακής διασύνδεσης και της 

πρόσβασης και στις περιοχές της 

υπαίθρου, της προμήθειας και 

μεταποίησης πρώτων υλών, του 

διαστήματος, των ωκεανών, των 

εσωτερικών υδάτων, της αποφυγής 

δημιουργίας αποβλήτων και της κυκλικής 

οικονομίας, 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, και πληρούν τα πρότυπα 

περιβαλλοντικής ή κοινωνικής 

βιωσιμότητας της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  58 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) επιμέρους σκέλος υποδομών 

ανακαίνισης και συντήρησης αποτελείται 

από βιώσιμες επενδύσεις σε 

 εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρομικών 

και οδικών γεφυρών και σηράγγων ώστε 

να είναι ασφαλείς·  

 εργασίες ανακαίνισης κτιρίων με έμφαση 

στην εξοικονόμηση ενέργειας, την 

ανάπτυξη αποκεντρωμένης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και την ένταξη των 

κτιρίων σε συνδεδεμένο ψηφιακό 

σύστημα ενέργειας, αποθήκευσης και 

μεταφοράς· 

 

Τροπολογία  59 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σκέλος πολιτικής έρευνας, 

καινοτομίας και ψηφιοποίησης: 

περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας, τη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, 

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· 

β) σκέλος πολιτικής έρευνας, 

καινοτομίας και ψηφιοποίησης: 

περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, 

ανάπτυξης προϊόντων και καινοτομίας, τη 

μεταφορά τεχνολογιών και 

αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, 

τη στήριξη των φορέων της αγοράς και 

τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, την 

επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων λύσεων 

και την παροχή στήριξης με σκοπό την 

ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων νεοφυών 

επιχειρήσεων και ΜΜΕ, καθώς και την 

ψηφιοποίηση της ενωσιακής βιομηχανίας, 

στη βάση των εμπειριών που 

αποκομίστηκαν και ειδικότερα με το 

InnovFin· 

 

Τροπολογία  60 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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: 

απλουστευμένη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση, καθώς και διαθεσιμότητά 

της, για νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 

ΜΜΕ, και, σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, για μικρές επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως με σκοπό 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, την καινοτομία, τη 

ψηφιοποίηση και την βιωσιμότητα· 

 

Τροπολογία  61 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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˜ · 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων με 

κοινωνικό σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων 

ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων 

τρίτων χωρών. 

δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών 

επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει 

τη μικροχρηματοδότηση και τη 

χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων, 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας και 

της κοινωνικής οικονομίας· δεξιότητες, 

εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

φοιτητικών δανείων· κοινωνικές υποδομές 

(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και 

φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική 

καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια 

περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα˜ · 

πολιτιστικές δραστηριότητες και ιδίως με 

κοινωνικό σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων 

ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων 

τρίτων χωρών. 

 

Τροπολογία  62 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμων υποδομών που 

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. 

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμων υποδομών που 

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, 

με τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 

λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα κριτήρια 

που καθορίζονται στον [κανονισμό για τη 

θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων COM(2018)353] 



 

AD\1167954EL.docx 45/92 PE625.308v02-00 

 EL 

προκειμένου να διαπιστώνεται κατά 

πόσον μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Όπου 

κρίνεται σκόπιμο, έργα μέχρι ένα 

συγκεκριμένο μέγεθος το οποίο ορίζεται 

στις κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να 

εξαιρεθούν από τον έλεγχο. 

 

Τροπολογία  63 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 και μεριμνούν για 

τη συμμόρφωση με τους 

περιβαλλοντικούς στόχους και τα 

πρότυπα της ΕΕ· 

 

Τροπολογία  64 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) εκτιμούν τον αντίκτυπο στην 

απασχόληση και στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας καλής ποιότητας· 

 

Τροπολογία  65 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να 

καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των 

επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και το περιβάλλον, με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει 

η Επιτροπή. 

4. Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να 

καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των 

επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και το περιβάλλον, με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η 

Επιτροπή και αξιολογούν όπου κρίνεται 

σκόπιμο τη συμμόρφωση των πράξεων με 

τον κανονισμό που αφορά τη θέσπιση 

πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων (COM(2018) 353)· 

 

Τροπολογία  66 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Το σκέλος πολιτικής για τις ΜΜΕ 

παρέχει επίσης στήριξη σε δικαιούχους 

που είχαν υποστηριχθεί από τους 

διάφορους μηχανισμούς εγγυήσεων της 

ΕΕ που συγχωνεύονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU, ειδικότερα τον 

μηχανισμό εγγυοδοσίας για τον 

πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα 

από το πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη». 

 

Τροπολογία  67 

 

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 

5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν 

όπως 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της Ένωσης για το κλίμα και το 

περιβάλλον. 

 - τουλάχιστον το 65 % των επενδύσεων 

στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής 

βιώσιμων υποδομών συμβάλλουν 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 

σε συνάρτηση με τη συμφωνία του 

Παρισιού· 

 - τουλάχιστον το 35 % των επενδύσεων 

στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής 

έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· 

 - ένα σημαντικό τμήμα της εγγύησης που 

προσφέρεται σε ΜΜΕ και σε επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο 

του σκέλους πολιτικής για τις ΜΜΕ θα 

πρέπει να στηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ· 

 - τουλάχιστον το 30 % των επενδύσεων 

στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής 

κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων 

συμβάλλουν στους στόχους των 

προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και 

«Erasmus +». 

 Η Επιτροπή, από κοινού με εταίρους 

υλοποίησης, μεριμνά ώστε το τμήμα της 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό που 

χρησιμοποιείται για το σκέλος βιώσιμων 

υποδομών να διανέμεται με τρόπο ώστε 

να εξισορροπούνται οι δράσεις στους 

διαφόρους τομείς. 

 

Τροπολογία  68 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Προσθετικότητα 

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ως «προσθετικότητα» 
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νοείται η υποστήριξη από το ταμείο 

InvestEU δραστηριοτήτων που 

αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή 

μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις, 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

μακροπρόθεσμες αποδόσεις επενδύσεων 

ή χρηματοδοτικές ανάγκες υψηλότερου 

κινδύνου για έργα που αποφέρουν 

μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά οφέλη, και οι οποίες δεν θα 

μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί κατά την 

περίοδο στην οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, ή δεν 

θα είχε σταθεί δυνατόν να υλοποιηθούν 

στον ίδιο βαθμό, από εταίρους 

υλοποίησης χωρίς στήριξη από το ταμείο 

InvestEU. Οποιαδήποτε προγράμματα 

ενισχύονται από το ταμείο InvestEU 

ενισχύουν τους στόχους που 

περιγράφονται στο άρθρο 3. 

 2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης να 

τηρείται ο ορισμός της προσθετικότητας 

όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, τα 

ακόλουθα στοιχεία αποτελούν ισχυρές 

ενδείξεις προσθετικότητας: 

 προτεινόμενα έργα τα οποία εμπεριέχουν 

κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ειδικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως ορίζει 

το άρθρο 16 του καταστατικού της 

ΕΤΕπ, ή σε ισοδύναμο επίπεδο κινδύνου, 

ιδίως αν τα συγκεκριμένα αυτά έργα 

παρουσιάζουν κινδύνους σε σχέση ειδικά 

με χώρα, τομέα ή περιφέρεια, ιδίως δε 

κινδύνους που απαντώνται στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις 

περιφέρειες υπό μετάβαση, ή/και αν τα εν 

λόγω έργα ενέχουν κινδύνους που 

σχετίζονται με την καινοτομία, ιδίως 

όσον αφορά μη καθιερωμένες τεχνολογίες 

βελτίωσης της ανάπτυξης, της 

βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας· 

 έργα προτεινόμενα από εταίρους 

υλοποίησης που θεωρούνται από την 

Επιτροπή Επενδύσεων ότι εμπεριέχουν 

επίπεδο κινδύνου ισοδύναμο με εκείνο 

που περιγράφεται στην πρώτη περίπτωση 

του παρόντος εδαφίου. 
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Τροπολογία  69 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ποσά που διατίθενται από κράτος 

μέλος δυνάμει του [άρθρου 10 

παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 

αριθμός] ή του [άρθρου 75 παράγραφος 1] 

του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] 

αριθμός] χρησιμοποιούνται για την 

τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της 

ΕΕ στο πλαίσιο του τμήματος για τα κράτη 

μέλη το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές δραστηριότητες στο οικείο 

κράτος μέλος. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

κανονισμού (ΕΕ) XX [... κανονισμός περί 

κοινών διατάξεων], τα κράτη μέλη ή οι 

περιφέρειες, κατά περίπτωση και σε 

εθελοντική βάση, δύνανται να ζητήσουν 

τη μεταφορά μέρους των κονδυλίων τους 

στο InvestEU. Οι μεταφερόμενοι πόροι 

διατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες του 

InvestEU. Ποσά που διατίθενται από 

κράτος μέλος δυνάμει του [άρθρου 10 

παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 

αριθμός] ή του [άρθρου 75 παράγραφος 1] 

του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] 

αριθμός] χρησιμοποιούνται για την 

τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της 

ΕΕ στο πλαίσιο του τμήματος για τα κράτη 

μέλη το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές δραστηριότητες στο οικείο 

κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  70 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η καθιέρωση του εν λόγω μέρους της 

εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για το κράτος μέλος υπόκειται 

στη σύναψη συμφωνίας συνεισφοράς 

μεταξύ του κράτους μέλους και της 

Επιτροπής. 

Η καθιέρωση του εν λόγω μέρους της 

εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για το κράτος μέλος υπόκειται 

στη σύναψη συμφωνίας συνεισφοράς 

μεταξύ του κράτους μέλους ή της 

περιφέρειας μέσω του κράτους μέλους και 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  71 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το συνολικό ποσό του μέρους της 

εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο 

αφορά το κράτος μέλος, το ποσοστό 

τροφοδότησης, το ύψος της συνεισφοράς 

από τα ταμεία στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης, τη φάσης 

σύστασης της τροφοδότησης σύμφωνα με 

το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και το 

ύψος της προκύπτουσας ενδεχόμενης 

υποχρέωσης που πρέπει να καλύπτεται από 

αντεγγύηση παρεχόμενη από το οικείο 

κράτος μέλος· 

α) το συνολικό ποσό του μέρους της 

εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο 

αφορά το κράτος μέλος ή την περιφέρεια, 

το ποσοστό τροφοδότησης, το ύψος της 

συνεισφοράς από τα ταμεία στο πλαίσιο 

της επιμερισμένης διαχείρισης, τη φάσης 

σύστασης της τροφοδότησης σύμφωνα με 

το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και το 

ύψος της προκύπτουσας ενδεχόμενης 

υποχρέωσης που πρέπει να καλύπτεται από 

αντεγγύηση παρεχόμενη από το οικείο 

κράτος μέλος· 

 

Τροπολογία  72 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τον εταίρο ή τους εταίρους 

υλοποίησης που έχουν εκφράσει το 

ενδιαφέρον τους και την υποχρέωση της 

Επιτροπής να πληροφορεί το κράτος μέλος 

σχετικά με τον εταίρο ή τους εταίρους 

υλοποίησης που επιλέγονται· 

γ) τον εταίρο ή τους εταίρους 

υλοποίησης που έχουν εκφράσει το 

ενδιαφέρον τους και την υποχρέωση της 

Επιτροπής να πληροφορεί το κράτος μέλος 

και, κατά περίπτωση, την περιφερειακή 

αρχή σχετικά με τον εταίρο ή τους 

εταίρους υλοποίησης που επιλέγονται· 

 

Τροπολογία  73 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων προς το κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 

εκθέσεων σύμφωνα με τους δείκτες που 

αναφέρονται στη συμφωνία συνεισφοράς· 

ε) τις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων προς το κράτος μέλος ή, κατά 

περίπτωση, την περιφέρεια, 

συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 

εκθέσεων σύμφωνα με τους δείκτες που 
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αναφέρονται στη συμφωνία συνεισφοράς· 

 

Τροπολογία  74 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί 

το κράτος μέλος στο οποίο, ως 

αποτέλεσμα καταπτώσεων του μέρους της 

εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για τα κράτη μέλη, το επίπεδο 

της τροφοδότησης για το εν λόγω μέρος 

της εγγύησης της ΕΕ έχει πέσει 

χαμηλότερα του 20 % της αρχικής 

τροφοδότησης· 

γ) η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί 

το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, την 

περιφέρεια όπου, ως αποτέλεσμα 

καταπτώσεων του μέρους της εγγύησης 

της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα 

κράτη μέλη, το επίπεδο της τροφοδότησης 

για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ 

έχει πέσει χαμηλότερα του 20 % της 

αρχικής τροφοδότησης· 

 

Τροπολογία  75 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) εάν το επίπεδο της τροφοδότησης 

για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ 

στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη 

μέλη φτάσει στο 10 % της αρχικής 

τροφοδότησης, το οικείο κράτος μέλος 

παρέχει στο κοινό ταμείο τροφοδότησης 

έως και το 5 % της αρχικής τροφοδότησης 

κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. 

δ) εάν το επίπεδο της τροφοδότησης 

για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ 

στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη 

μέλη φτάσει στο 10 % της αρχικής 

τροφοδότησης, το οικείο κράτος μέλος ή η 

οικεία περιφέρεια παρέχει στο κοινό 

ταμείο τροφοδότησης έως και το 5 % της 

αρχικής τροφοδότησης κατόπιν αιτήματος 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ενίσχυση στο πλαίσιο της 

εγγύησης της ΕΕ χορηγείται για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

2. Η ενίσχυση στο πλαίσιο της 

εγγύησης της ΕΕ χορηγείται για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
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δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό κατά τη διάρκεια 

επενδυτικής περιόδου που λήγει την 

31η Δεκεμβρίου 2027. Οι συμβάσεις 

μεταξύ των εταίρων υλοποίησης και του 

τελικού αποδέκτη ή του χρηματοδοτικού 

ενδιάμεσου φορέα ή άλλης οντότητας που 

αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 

στοιχείο α) υπογράφονται έως την 

31η Δεκεμβρίου 2028. 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό κατά τη διάρκεια 

επενδυτικής περιόδου που λήγει την 

31η Δεκεμβρίου 2027. Η ενίσχυση πρέπει 

να προβλέπει μεγαλύτερα ποσοστά 

κάλυψης για τις ΜΜΕ που 

αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες 

πρόσβασης σε πιστώσεις. Οι συμβάσεις 

μεταξύ των εταίρων υλοποίησης και του 

τελικού αποδέκτη ή του χρηματοδοτικού 

ενδιάμεσου φορέα ή άλλης οντότητας που 

αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 

στοιχείο α) υπογράφονται έως την 

31η Δεκεμβρίου 2028. 

 

Τροπολογία  77 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) συμμορφώνονται με τους όρους 

που αναλύονται στα [στοιχεία α) έως ε) 

του άρθρου 209 παράγραφος 2] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού], ιδίως με 

την απαίτηση της προσθετικότητας που 

προβλέπεται [στο στοιχείο β) του 

άρθρου 209 παράγραφος 2] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού] και, κατά 

περίπτωση, τη μεγιστοποίηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων, σύμφωνα με [το 

στοιχείο δ) του άρθρου 209 παράγραφος 2] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού]· 

α) συμμορφώνονται με τους όρους 

που αναλύονται στα [στοιχεία α) έως ε) 

του άρθρου 209 παράγραφος 2] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού], ιδίως με 

την επίτευξη της προσθετικότητας όπως 

προβλέπεται στο άρθρο [8a] και με την 

επίτευξη μόχλευσης και 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων 

χάρη στη κινητοποίηση συνολικών 

επενδύσεων που υπερβαίνουν το μέγεθος 

της ενωσιακής εγγύησης και, κατά 

περίπτωση, με τη μεγιστοποίηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων, σύμφωνα με [το 

στοιχείο δ) του άρθρου 209 παράγραφος 2] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού]· 

 

Τροπολογία  78 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμβάλλουν στην επίτευξη των β) συμβάλλουν, συμπληρώνουν και 
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στόχων πολιτικής της Ένωσης και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

τομέων που είναι επιλέξιμοι για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

κατάλληλου σκέλους σύμφωνα με το 

παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· 

και 

συνάδουν με την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης και κυρίως όσων 

σχετίζονται με τους κλιματικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης 
και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

τομέων που είναι επιλέξιμοι για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

κατάλληλου σκέλους σύμφωνα με το 

παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· 

και 

 

Τροπολογία  79 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) είναι τεχνικά βιώσιμες από 

περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη, 

σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  80 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) Το Ταμείο InvestEU δεν στηρίζει 

δραστηριότητες που έχουν σχέση με 

ορυκτά καύσιμα, εκτός και αν οι 

δραστηριότητες αυτές είναι δεόντως 

αιτιολογημένες διότι συμβάλλουν ή 

διευκολύνουν την επίτευξη στόχων της 

Ενεργειακής Ένωσης, όπως είναι η 

ενεργειακή ασφάλεια, η ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η ενίσχυση 

της αποδοτικότητας της ενεργειακής 

χρήσης, η απαλλαγή της οικονομίας από 

τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με 

τη συμφωνία του Παρισιού και τα 

τεχνολογικά άλματα ως προς τις χαμηλές 
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ανθρακούχες εκπομπές και τις καθαρές 

τεχνολογίες που δίνουν ώθηση στην 

ενεργειακή μετάβαση και στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας. 

 

Τροπολογία  81 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τρίτη χώρα που αναφέρεται στο 

στοιχείο α) της παραγράφου 2, κατά 

περίπτωση· 

γ) τρίτη χώρα που αναφέρεται στο 

στοιχείο α) της παραγράφου 2, κατά 

περίπτωση και η οποία σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· 

 

Τροπολογία  82 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τη συνιστώσα για την ΕΕ, οι 

επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν 

εκφράσει το ενδιαφέρον τους και είναι σε 

θέση να καλύψουν χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 

σε τρία κράτη μέλη. Οι εταίροι υλοποίησης 

δύνανται επίσης να καλύψουν από κοινού 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες τουλάχιστον σε τρία 

κράτη μέλη σχηματίζοντας μια ομάδα. 

Όσον αφορά τη συνιστώσα για την ΕΕ, οι 

επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν 

εκφράσει το ενδιαφέρον τους και είναι σε 

θέση να καλύψουν χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 

σε τρία κράτη μέλη. Οι εταίροι υλοποίησης 

δύνανται επίσης να καλύψουν από κοινού 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες τουλάχιστον σε τρία 

κράτη μέλη σχηματίζοντας μια ομάδα. Τα 

κριτήρια αυτά πληρούνται επίσης όταν οι 

εταίροι υλοποίησης εντοπίσουν μια 

συνήθη αστοχία της αγοράς στις 

αντίστοιχες αγορές τους και 

αντιμετωπίζουν αυτή την αστοχία της 

αγοράς ή τη μη βέλτιστη επενδυτική 

κατάσταση με τοπικά προσαρμοσμένα, 

αλλά παρόμοια μέσα. 

 

Τροπολογία  83 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν στόχος της χρήσης της συνιστώσας 

για τα κράτη μέλη είναι πολιτικές δράσεις 

οι οποίες ήδη αντιμετωπίζονται από τη 

συνιστώσα για την ΕΕ μέσω παρόμοιων 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων, η συνιστώσα για τα 

κράτη μέλη και η συνιστώσα για την ΕΕ 

έχουν τους ίδιους εταίρους υλοποίησης. 

 

Τροπολογία  84 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) επιτυγχάνει γεωγραφική 

διαφοροποίηση· 

δ) επιτυγχάνει γεωγραφική 

διαφοροποίηση ανά κράτος μέλος και ανά 

περιφέρεια· 

 

Τροπολογία  85 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση 

των κινδύνων· 

ε) διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση 

των κινδύνων καθώς αποφεύγονται 

πράξεις υπερβολικού χρηματοπιστωτικού 

κινδύνου· 

 

Τροπολογία  86 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) επιτυγχάνει προσθετικότητα όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 8α· 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 

και ιδρύματα αποτελούν ταυτόχρονα 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με 

τους ανάλογους κανόνες και διαδικασίες. 

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 

απαιτήσεις του [άρθρου 154] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού] ισχύουν 

κατ’ αναλογία προς το μέγεθος και τη 

γεωγραφική εμβέλεια των εν λόγω 

τραπεζών. Προτείνεται να ληφθούν 

υπόψη τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα, 

διαδικασίες εποπτείας και κρατικές 

ενισχύσεις. 

Αιτιολόγηση 

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ένταξη των εν λόγω τραπεζών στους εταίρους 

υλοποίησης, αυτές μετά βίας πληρούν τόσο την αξιολόγηση βάσει πυλώνα (άρθρο 154 του 

δημοσιονομικού κανονισμού) όσο και το κριτήριο που αφορά τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην 

επιλογή των έργων ενεργούν σύμφωνα με 

τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας 

και της εγγυημένης συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων μερών, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να 

απαρτίζονται από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες από διάφορα τεχνικά 
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περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων 

εμπειρογνωμόνων στον τομέα του 

κλίματος, και να επιδιώκουν την 

ισορροπία των φύλων. Οι πληροφορίες 

σχετικά με τα έργα, τη διαδικασία 

επιλογής και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων δημοσιεύονται, με σεβασμό 

προς τις εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες. 

 (Η παρούσα τροπολογία χρησιμεύει ως 

εισαγωγή στο κεφάλαιο και επομένως 

εφαρμόζεται στα άρθρα 17-19. Η σειρά της 

στο κείμενο θα είναι πριν από το άρθρο 17). 

 

Τροπολογία  89 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16α 

 Διακυβέρνηση  

 Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην 

διακυβέρνηση του προγράμματος 

InvestEU, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 17, 18 και 19 του παρόντος 

κανονισμού, ενεργούν με γνώμονα τις 

αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας 

και εγγυώνται τη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων μερών και ιδίως, κατά 

περίπτωση, όταν πρόκειται για 

συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, 

εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και 

ερευνητικά ιδρύματα, για τους σχετικούς 

κοινωνικούς εταίρους και για 

εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών. Θα πρέπει να απαρτίζονται από 

τους εκάστοτε ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες και θα πρέπει να 

επιδιώκουν ισορροπία μεταξύ των φύλων. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τα έργα και 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

δημοσιεύονται, με σεβασμό προς τις 

εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. 
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Τροπολογία  90 

 

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. 

 

Τροπολογία  91 

 

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· 

 

Τροπολογία  92 

 

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 

της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους 

γενικούς στόχους που προβλέπονται στο 

άρθρο 3. 

 2. Η Διευθύνουσα Επιτροπή: 

 α) απαρτίζεται από επτά μέλη: τρία 
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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 διορισθέντες εμπειρογνώμονες 

δεν ζητούν και δεν δέχονται οδηγίες ούτε 

από θεσμικά και λοιπά όργανα και 

οργανισμούς της Ένωσης, ούτε από 

καμία κυβέρνηση κράτους μέλους, ούτε 

από 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 

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. 
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 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 βαθμού τήρησης των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας. 

 Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην 

διευθύνουσα επιτροπή προκειμένου να 

είναι αυτή σε θέση 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 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  93 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 
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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: 

 

α) του προφίλ κινδύνου των 

προτεινόμενων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

β) του οφέλους για τους τελικούς 

αποδέκτες· 
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γ) του βαθμού τήρησης των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας. 

 

Κάθε εταίρος υλοποίησης παρέχει επαρκή 

και εναρμονισμένα στοιχεία στην ομάδα 

έργου προκειμένου να είναι αυτή σε θέση 

να διεκπεραιώνει την ανάλυση κινδύνου 

της και να καταρτίζει 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 

οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 

και κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή 

όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

προκειμένου να επαληθεύεται διαρκώς η 

απουσία οποιασδήποτε 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. 

 

 

Τροπολογία  94 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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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], στον 

έλεγχο βιωσιμότητας που προβλέπεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και την 

απαίτηση περί συμμετοχής ιδιωτικών 

επενδύσεων που προβλέπεται στο 

[άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο δ)] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού]· και 

 

Τροπολογία  95 

 

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 επτά 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. 

 

Τροπολογία  96 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις Πέντε μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 
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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. 

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 δύο εκ των 

μονίμων μελών διαθέτουν 

εμπειρογνωμοσύνη στις επενδύσεις στους 

τομείς της δράσης για το κλίμα, της 

προστασίας και της διαχείρισης του 

περιβάλλοντος. Η Επιτροπή διορίζει τα 

μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. 

 

Τροπολογία  97 

 

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 

στην διευθύνουσα επιτροπή όλες τις 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 

ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

Τροπολογία  98 

 

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 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 

Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και 
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περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης. 

Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. 

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. Η 

δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  99 

 

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 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. Το 

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. 

 

Τροπολογία  100 

 

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 απορριπτικά συμπεράσματα, τα 

εφαρμοζόμενα κριτήρια και ο πίνακας 

δεικτών αναφορικά με την Επιτροπή 
Επενδύσεων για τη χρήση της εγγύησης 

της ΕΕ κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύο φορές 



 

PE625.308v02-00 66/92 AD\1167954EL.docx 

EL 

το χρόνο, τηρουμένων αυστηρών 

απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. 

 

Τροπολογία  101 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον 

προσδιορισμό, την προετοιμασία, την 

ανάπτυξη, τη διάρθρωση, την ανάθεση και 

την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, ή 

για την ενίσχυση της δυνατότητας των 

φορέων υλοποίησης και των 

χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων να 

υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες. Η στήριξή της δύναται να 

καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 

ενός έργου ή της χρηματοδότησης μιας 

οντότητας που λαμβάνει ενίσχυση, κατά 

περίπτωση. 

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον 

προσδιορισμό, την προετοιμασία, την 

ανάπτυξη, τη διάρθρωση, την ανάθεση και 

την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, ή 

για την ενίσχυση της δυνατότητας των 

φορέων υλοποίησης και των 

χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων να 

υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες. Η στήριξή της δύναται να 

καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 

ενός έργου ή της χρηματοδότησης μιας 

οντότητας που λαμβάνει ενίσχυση, κατά 

περίπτωση. Οι εμπειρογνώμονες του 

συμβουλευτικού κόμβου συνεργάζονται 

στενά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 

InnovFin της ΕΤΕπ. 

 

Τροπολογία  102 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

παρέχει πληροφορίες και συμβουλευτική 

στήριξη, σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, με ιδιαίτερη προσοχή σε ΜΜΕ 

και νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα 

αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει ήδη 

αποκτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 

Επενδυτικών Συμβουλών τον οποίο 

διευθύνει το ΕΤΣΕ και θα περιλαμβάνει 

συνιστώσα επικοινωνίας και βοήθειας για 

την ανάπτυξη έργων με σκοπό την 
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οικοδόμηση ικανοτήτων για την 

διαμόρφωση βιώσιμων έργων και την 

ενσωμάτωση μικρότερων έργων σε 

μεγαλύτερα.  

 

Τροπολογία  103 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU είναι 

διαθέσιμη ως συνιστώσα στο πλαίσιο κάθε 

σκέλους πολιτικής που αναφέρεται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1 η οποία καλύπτει 

όλους τους τομείς στο πλαίσιο του εν λόγω 

σκέλους. Διατίθενται επίσης διατομεακές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU είναι 

διαθέσιμος ως συνιστώσα στο πλαίσιο 

κάθε σκέλους πολιτικής που αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 η οποία 

καλύπτει όλους τους τομείς στο πλαίσιο 

του εν λόγω σκέλους, ιδίως όσους 

συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για το 

κλίμα. Διατίθενται επίσης διατομεακές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  104 

 

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 

Επιτροπής Επενδύσεων για την κάλυψη 

της ενίσχυσης τέτοιων έργων στο πλαίσιο 

της εγγύησης της ΕΕ· 

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 θεματικών και περιφερειακών 

επενδυτικών πλατφορμών με την παροχή 

νομικής συνδρομής και κατάλληλου 

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· 
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Τροπολογία  105 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την υποστήριξη δράσεων και την 

αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη 

διευκόλυνση της στήριξης του ταμείου 

InvestEU σε ολόκληρη την Ένωση και την 

ενεργό συμβολή, όπου αυτό είναι δυνατόν, 

για την επίτευξη του στόχου της τομεακής 

και γεωγραφικής διαφοροποίησης του 

ταμείου InvestEU μέσω στήριξης των 

εταίρων υλοποίησης για τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη δυνητικών χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

γ) την υποστήριξη δράσεων και την 

αναβάθμιση των τοπικών και 

περιφερειακών γνώσεων ιδίως σε επίπεδο 

στήριξης μικρών, μεσαίων και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, τοπικών αρχών, 

οντοτήτων και κοινοτήτων και σε επίπεδο 

παροχής συμβουλών σχετικά με τις 

ευκαιρίες που τίθενται στη διάθεσή τους 
σε όλα τα σκέλη πολιτικής για τη 

διευκόλυνση της στήριξης του ταμείου 

InvestEU σε ολόκληρη την Ένωση και την 

ενεργό συμβολή, όπου αυτό είναι δυνατόν, 

για την επίτευξη του στόχου της τομεακής 

και γεωγραφικής διαφοροποίησης του 

ταμείου InvestEU μέσω στήριξης των 

εταίρων υλοποίησης για τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη δυνητικών χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων· 

 

Τροπολογία  106 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) την κατά περίπτωση προορατική 

παροχή συμβουλών με γνώμονα την αρχή 

της «προτεραιότητας στην ενεργειακή 

απόδοση» όπως περιγράφεται στον 

κανονισμό σχετικά με τη διακυβέρνηση 

της Ενεργειακής Ένωσης· 

 

Τροπολογία  107 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ β) τη διεκπεραίωση επικοινωνιακών 

δράσεων για μια αυξημένη ενημέρωση 

των φορέων υλοποίησης έργων και των 

χρηματοδοτικών και λοιπών ενδιάμεσων 

φορέων σε ό,τι αφορά την υποστήριξη 

που παρέχει ο συμβουλευτικός κόμβος 

και, γενικότερα, τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται με το InvestEU. 

 

Τροπολογία  108 

 

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 ανάλογων 

τελών για τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους 

των εξόδων παροχής των εν λόγω 

υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  109 

 

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 παρουσία σε κάθε 

κράτος μέλος, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

εξασφάλιση παρουσίας στις περιφέρειες 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την 

ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του ταμείου 

InvestEU με στόχο τη στήριξη της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών και 

πληροφοριών, καθώς και την αύξηση της 

ενημέρωσης για τις επενδυτικές 

ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και στην 

επικράτεια. Ο κόμβος καθιερώνει άμεσο 

διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων, 

ενδιάμεσων φορέων και Κοινοτικών 

θεσμικών οργάνων. Ο συμβουλευτικός 
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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. 

 

Τροπολογία  110 

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 να προσφέρει μια 

εύκολα προσβάσιμη και φιλική για το 

χρήστη βάση δεδομένων έργων που θα 

δώσει μεγαλύτερη προβολή στα έργα και 

θα επιτρέψει στους επενδυτές να 

εντοπίσουν επενδυτικές ευκαιρίες στον 

τομέα ή στην περιοχή τους που 

ενδιαφέρει. 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων συλλέγονται κατά τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους εταίρους υλοποίησης και άλλους 

αποδέκτες των πόρων της Ένωσης, κατά 

περίπτωση. 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων συλλέγονται κατά τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους εταίρους υλοποίησης και άλλους 

αποδέκτες των πόρων της Ένωσης, κατά 

περίπτωση. Το σύστημα υποβολής 

εκθέσεων χαρτογραφεί με σαφήνεια τα 

σκέλη πολιτικής που περιγράφονται 

λεπτομερώς στα επιλέξιμα πεδία για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
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δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙ. 

Αιτιολόγηση 

Η σαφής χαρτογράφηση των έργων στη βάση των 4 σκελών και των αναλυτικότερων πεδίων 

για χρηματοδότηση και επένδυση είναι σημαντική προκειμένου να αξιολογηθούν καταλλήλως οι 

επιδόσεις. 

 

Τροπολογία  112 

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, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο και αναλογικό, 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]. Όπου είναι δυνατόν, αυτές 

οι εκθέσεις είναι πανομοιότυπες με τις 

εκθέσεις που ήδη απαιτούνται σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή 

συγκεντρώνει και αξιολογεί τις εκθέσεις 

των εταίρων υλοποίησης και υποβάλλει 
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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. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. 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 

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 
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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. 

 

Τροπολογία  114 

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 31η Δεκεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση 

του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον 

αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  115 

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 το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο παράλληλα με αυτούς 

που 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]. 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 

πρόγραμμα InvestEU, τις δράσεις και τα 

αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 

πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 

InvestEU συμβάλλουν επίσης στην 

εταιρική προβολή των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 

που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

2. Η Επιτροπή δρομολογεί 

αποτελεσματική, ενημερωτική 

στρατηγική επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ 

που θα συνοδεύει το πρόγραμμα InvestEU, 

προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή του 

εν λόγω προγράμματος, ιδίως για τις 

ΜΜΕ, και, κατά συνέπεια, να 

προσελκυσθούν τα καλύτερα δυνητικά 

έργα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που 

διατίθενται στο πρόγραμμα InvestEU 

συμβάλλουν επίσης στην εταιρική 

προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 

της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 

συναφείς με τους στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 3. 

 

Τροπολογία  117 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος 

κανονισμού, η εν λόγω κατανομή μπορεί 

να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, ανάλογα με τη 

δυναμική των διαφόρων στόχων του 

άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  118 

 

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 εμπίπτουν σε ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία: 
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Τροπολογία  119 

 

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 της παραγωγής, 

επίσπευσης της ανάπτυξης της 

παραγωγής, του εφοδιασμού ή της 

εφαρμογής καθαρών και βιώσιμων 

ενεργειακών λύσεων από ανανεώσιμες 

πηγές·  

 

Τροπολογία  120 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας 

(με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της 

ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης της 

ζήτησης και της ανακαίνισης των κτιρίων)· 

β) βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, ενεργειακής μετάβασης και 

εξοικονόμησης ενέργειας (με ιδιαίτερη 

έμφαση στη μείωση της ζήτησης ενέργειας 

μέσω διαχείρισης της ζήτησης και της 

ανακαίνισης των κτιρίων)· 

 

Τροπολογία  121 

 

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 (στο 

επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής, 

τεχνολογίες αποθήκευσης, έξυπνα δίκτυα) 

και αύξησης του βαθμού της 

διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας 

μεταξύ κρατών μελών· 
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Τροπολογία  122 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 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 

βιώσιμων συνθετικών καυσίμων από 

ανανεώσιμες/με ουδέτερο ισοζύγιο 

άνθρακα πηγές και εναλλακτικών 

καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

[οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 2009/28/EΚ]· 

 

Τροπολογία  123 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποδομών δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. 

ε) υποδομών δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα από 

εκπομπές βιομηχανικών διεργασιών, 

μονάδων παραγωγής βιοενέργειας και 

εγκαταστάσεων παρασκευής υπό 

ενεργειακή μετάβαση. 

 

Τροπολογία  124 

 

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, 

καινοτόμων λύσεων κινητικότητας και 
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: 
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Τροπολογία  125 

 

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) έργων στήριξης της βιώσιμης 

ανάπτυξης των υποδομών του ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των αστικών 

κόμβων, των θαλάσσιων λιμένων και των 

λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των 

αεροδρομίων, τερματικών σταθμών 

πολυτροπικών μεταφορών και της 

σύνδεσής τους με τα κύρια δίκτυα· 

 

Τροπολογία  126 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – 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 

και χαμηλών εκπομπών, στην 

προσβασιμότητα, στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση και τον θόρυβο, την κατανάλωση 

ενέργειας και την οδική ασφάλεια)· 

 

Τροπολογία  127 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στήριξης της ανανέωσης και 

μετασκευής κινητών στοιχείων 

ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 

με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 

κινητικότητας χαμηλών εκπομπών· 

γ) στήριξης της ανανέωσης και 

μετασκευής κινητών στοιχείων 

ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 

με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 

κινητικότητας μηδενικών και χαμηλών 

εκπομπών· 
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Τροπολογία  128 

 

Πρόταση κανονισμού 

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, άλλων 

σιδηροδρομικών έργων, εσωτερικών 

πλωτών οδών και θαλάσσιων λιμένων· 

 

Τροπολογία  129 

 

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 εναλλακτικών καυσίμων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 

της [οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 2009/28/EΚ], 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης. 

 

Τροπολογία  130 

 

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· 

 

Τροπολογία  131 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) δράσεων για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, 

στ) δράσεων για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, 
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συμπεριλαμβανομένης μείωσης της 

επικινδυνότητας των φυσικών 

καταστροφών· 

συμπεριλαμβανομένων της μείωσης της 

επικινδυνότητας των φυσικών 

καταστροφών, της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και του μετριασμού 

αυτής· 

 

Τροπολογία  132 

 

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 ενεργειακής 

απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων στην παραγωγή και τον κύκλο ζωής 

του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της 

βιώσιμης προμήθειας και ανακύκλωσης 

των πρωτογενών και δευτερογενών 

πρώτων υλών· 

 

Τροπολογία  133 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 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, 

συνδεσιμότητα 5G και βελτίωση της 

ψηφιακής συνδεσιμότητας και 

πρόσβασης, ιδίως στην ύπαιθρο και στην 

περιφέρεια. 

 

Τροπολογία  134 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II –παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 
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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) υποστήριξης σε υποδομές έρευνας 

και σε έργα έρευνας και καινοτομίας σε 

όλους τους θεματικούς τομείς που 

συμβάλλουν στον προσδιορισμό και στην 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη»· 

 

Τροπολογία  135 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εταιρικών έργων· β) εταιρικών έργων, 

συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης 

και της προώθησης της δημιουργίας 

συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων 

επιχειρήσεων· 

 

Τροπολογία  136 

 

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 συνεργατικής έρευνας και 

καινοτομίας μεταξύ της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, ιδρυμάτων έρευνας και 

τεχνολογίας και της βιομηχανίας· 

συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 

και οργανώσεων της κοινωνίας της 

πολιτών· 

 

Τροπολογία  137 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ 
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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 και 

προσιτών προϊόντων υγειονομικής 

περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 

φαρμάκων, των ιατρικών συσκευών, των 

μέσων διάγνωσης και των φαρμάκων 

προηγμένων θεραπειών, των νέων 

αντιμικροβιακών και των καινοτόμων 

αναπτυξιακών διαδικασιών που 

αποφεύγουν τη χρήση δοκιμών στα ζώα. 

 

Τροπολογία  138 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ανάπτυξη και εγκατάσταση 

ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, 

ιδίως μέσω: 

6. Ανάπτυξη, εγκατάσταση και 

επέκταση ψηφιακών τεχνολογιών και 

υπηρεσιών, ιδίως μέσω: 

 

Τροπολογία  139 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τεχνητής νοημοσύνης· α) τεχνητής νοημοσύνης σε 

συνάρτηση με το πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Ευρώπη» και δη σε ό,τι αφορά τη 

δεοντολογία· 

 

Τροπολογία  140 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) κβαντικών τεχνολογιών· 
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Τροπολογία  141 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) ρομποτικής και αυτοματοποίησης. 

 

Τροπολογία  142 

 

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 

οντότητες που απασχολούν έως 3 000 

εργαζόμενους. Το σκέλος των ΜΜΕ δίνει 

έμφαση μόνο στις ΜΜΕ και στις μικρές 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 

ιδίως μέσω: 

 

Τροπολογία  143 

 

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, ιδίως σε σχέση με 

ενέργειες που προωθούν μια νοοτροπία 

και ένα περιβάλλον που ευνοούν την 

επιχειρηματικότητα και προάγουν τη 

δημιουργία και την ανάπτυξη πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων· 

 

Τροπολογία  144 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) της παροχής χρηματοδότησης 

υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο 

έως το στάδιο επέκτασης για να 

εξασφαλιστεί η τεχνολογική υπεροχή σε 

καινοτόμους και βιώσιμους τομείς. 

β) της παροχής χρηματοδότησης 

υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο 

έως το στάδιο επέκτασης για να 

εξασφαλιστεί η τεχνολογική υπεροχή σε 

καινοτόμους και βιώσιμους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της 

ικανότητάς τους για ψηφιοποίηση και 

καινοτομία και της εξασφάλισης της 

ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο 

επίπεδο· 

 

Τροπολογία  145 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τουρισμός 9. Βιώσιμος τουρισμός 

 

Τροπολογία  146 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μικρο χρηματοδότησης, 

χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων 

και της κοινωνικής οικονομίας· 

α) μικρο χρηματοδότησης, 

χρηματοδότησης κοινωνικών 

επιχειρήσεων, της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, της προαγωγής της 

ισότητας των φύλων και της κοινωνικής 

οικονομίας· 

 

Τροπολογία  147 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο δ – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) εκπαίδευση και κατάρτιση, i) εκπαίδευση και κατάρτιση, 
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συμπεριλαμβανομένης της νηπιακής 

εκπαίδευσης και φροντίδας, εκπαιδευτικές 

εγκαταστάσεις, στέγαση των σπουδαστών 

και ψηφιακό εξοπλισμό· 

συμπεριλαμβανομένης της νηπιακής 

εκπαίδευσης και φροντίδας, εκπαιδευτικές 

εγκαταστάσεις, στέγαση των σπουδαστών 

και ψηφιακό εξοπλισμό και φοιτητικά 

δάνεια· 

 

Τροπολογία  148 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) καινοτόμων λύσεων στον τομέα της 

υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγείας και νέα μοντέλων 

φροντίδας· 

η) καινοτόμων λύσεων στον τομέα της 

υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγείας, της διαχείρισης των 

συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, της ηλεκτρονικής υγείας, 

της προληπτικής ιατρικής, της ιατρικής 

ακριβείας και των νέων μοντέλων 

φροντίδας· 

 

Τροπολογία  149 

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 

α) την αλυσίδα εφοδιασμού της 

αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, 

ιδίως μέσω της παροχής οικονομικής 

στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· 

 

β) εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα 

ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα 

της άμυνας και των ιδιαιτέρως συναφών 

τεχνολογιών διπλής χρήσης· 

 

γ) την αλυσίδα εφοδιασμού στον 

τομέα της άμυνας κατά τη συμμετοχή 

στη συνεργατική έρευνα στον τομέα της 

 



 

AD\1167954EL.docx 85/92 PE625.308v02-00 

 EL 

άμυνας και αναπτυξιακά έργα, 

συμπεριλαμβανομένων όσων 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Άμυνας· 

δ) έρευνα στον τομέα της άμυνας και 

υποδομές εκπαίδευσης. 

 

 

Τροπολογία  150 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα 

των διαστημικών συστημάτων και 

τεχνολογιών, ιδίως σε ό, τι αφορά τον 

ευάλωτο χαρακτήρα των αλυσίδων 

εφοδιασμού· 

β) να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα 

των διαστημικών συστημάτων και 

τεχνολογιών, ιδίως σε ό, τι αφορά την 

ανεξαρτησία των αλυσίδων εφοδιασμού· 

 

Τροπολογία  151 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα 

στον τομέα του διαστήματος· 

γ) να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα 

στον τομέα του διαστήματος, μεταξύ 

άλλων στην ανάπτυξη επόμενου σταδίου· 

 

Τροπολογία  152 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο) 

 

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· 
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 β. ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού 

ναυτιλιακού κλάδου· 

 γ. της απόκτησης βασικών γνώσεων για 

τους ωκεανούς και των σταδιοδρομιών 

στη θάλασσα· 

 δ. της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης, ιδίως του ΣΒΑ 14 (Ζωή στο 

νερό)· 

 ε. των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

της κυκλικής οικονομίας. 

 

Τροπολογία  153 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 1 – εισαγωγική φράση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όγκος χρηματοδότησης InvestEU 

(ανά ενότητα πολιτικής) 

1. Όγκος χρηματοδότησης InvestEU 

(ανά παράγραφο και σημείο των 

επιλέξιμων πεδίων για χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές δραστηριότητες του 

Παραρτήματος ΙΙ) 

 

Τροπολογία  154 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 1 –επιμέρους σημείο 1.4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1.4 α Συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης 

 

Τροπολογία  155 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Γεωγραφική κάλυψη του InvestEU 

(ανά ενότητα πολιτικής) 

2. Γεωγραφική κάλυψη του InvestEU 

(ανά παράγραφο και σημείο των 

επιλέξιμων πεδίων για χρηματοδοτικές 
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και επενδυτικές δραστηριότητες του 

Παραρτήματος ΙΙ) 

 

Τροπολογία  156 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1 α Αριθμός περιφερειών που 

καλύπτονται από έργα 

 

Τροπολογία  157 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 3 – επιμέρους 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 την ενέργεια και για το κλίμα, 

με κατά περίπτωση λεπτομερή στοιχεία 

ανά σκέλος πολιτικής και κατηγορία, 

καθώς και ανά μερίδιο κλιματικής 

συνάφειας 

 

Τροπολογία  158 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – επιμέρους σημείο 4.1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.1 Ενέργεια: Εγκατεστημένη 

πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές (MW) 

4.1 Ενέργεια: Εγκατεστημένη 

πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές (MW) ανά πηγή 

 

Τροπολογία  159 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – επιμέρους σημείο 4.2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.2 Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών με 

βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής 

κατανάλωσης 

4.2 Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών, 

αριθμός δημοσίων και εμπορικών χώρων 

με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής 

κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων του 

βαθμού βελτίωσης της κατάταξης ή 

ισοδύναμων στοιχείων ή του αριθμού των 

νοικοκυριών που ανακαινίστηκαν σε 

κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας και του προτύπου παθητικής 

κατοικίας 

 

Τροπολογία  160 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – επιμέρους σημείο 4.3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.3 Ψηφιακές υπηρεσίες: Πρόσθετα 

νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση 

τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα 

αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit, 

4.3 Ψηφιακές υπηρεσίες: Πρόσθετα 

νοικοκυριά, εμπορικά ή/και δημόσια 

κτήρια με ευρυζωνική πρόσβαση 

τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα 

αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit, ή 

αριθμός σημείων ασύρματης πρόσβασης 

(wifi) που έχουν δημιουργηθεί, 

 

Τροπολογία  161 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.5 α Αριθμός σημείων υποδομής 

εναλλακτικών καυσίμων που έχουν 

αναπτυχθεί 

 

Τροπολογία  162 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – επιμέρους σημείο 4.5 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4.5 β Μείωση των εκπομπών: ποσότητα 

εκπομπών CO2 που μειώθηκαν 

 

Τροπολογία  163 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5.1 Συνεισφορά στον στόχο του 3 % 

του ΑΕΠ της Ένωσης όσον αφορά 

επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

5.1 Συνεισφορά στον στόχο του 3 % 

του ΑΕΠ της Ένωσης όσον αφορά 

επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας σε όλο το 

πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  164 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VIII – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5.2 Αριθμός υποστηριζόμενων 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με έργα 

έρευνας και καινοτομίας 

5.2 Αριθμός υποστηριζόμενων 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με έργα 

έρευνας και καινοτομίας σε όλο το 

πρόγραμμα 

 

Τροπολογία  165 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5.2 a Αριθμός προγραμμάτων που 

προηγουμένως έτυχαν υποστήριξης από 

το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και/ή 

το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 
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Τροπολογία  166 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 6.2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.2 Αριθμός υποστηριζόμενων 

επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, 

στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης) 

6.2 Αριθμός υποστηριζόμενων 

επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, 

στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης) και κυρίως 

καινοτόμων ΜΜΕ 

 

Τροπολογία  167 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Κοινωνικές επενδύσεις και 

δεξιότητες 

7. Δεδομένα ανά φύλο για τις 

κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες 
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