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9.1.2019 A8-0482/25 

Τροπολογία  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Οι οικονομίες των κρατών μελών 

χρειάζονται επειγόντως ένα σχέδιο 

δημόσιων επενδύσεων που θα είναι 

προσανατολισμένο στην κοινωνική, 

οικονομική και εδαφική συνοχή και θα 

αποσκοπεί στην αύξηση της συνολικής 

ζήτησης και στην υλοποίηση επενδύσεων 

σε δημόσιες υποδομές, οι οποίες θα 

μπορούν και θα πρέπει στη συνέχεια να 

προσελκύσουν και να τονώσουν τις 

ιδιωτικές επενδύσεις. Μόνο ένα τέτοιο 

σχέδιο μπορεί να είναι αποτελεσματικό 

για την ανάκαμψη της ανάπτυξης, την 

καταπολέμηση της ανεργίας και την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών, 

οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Τροπολογία  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

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 πολιτικής της Ένωσης. 

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλει όχι μόνο στη μείωση των 

ασυμμετριών σε επίπεδο παραγωγικής 

ικανότητας και οικονομικής ανάπτυξης, 

αλλά και στους στόχους της κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής. Για τον σκοπό 

αυτό, θα ενισχύει έργα που συμβάλλουν 

στη βιομηχανική ανάπτυξη, στην Ε&Α, 

στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας 

και στην κοινωνική πρόοδο, προωθούν 

την παροχή ποιοτικών δημόσιων 

υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της υγείας, του 

πολιτισμού, της αποχέτευσης και της 

διαχείρισης αποβλήτων, των μεταφορών, 

της επικοινωνίας και της ενέργειας, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας με 

δικαιώματα  και, τέλος, εξασφαλίζουν 

προσθετικότητα για τις περιφέρειες στις 

οποίες υλοποιούνται. 

Or. pt 



 

AM\1173567EL.docx  PE631.636v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0482/27 

Τροπολογία  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

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 

(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 

υποδομών στα κράτη μέλη, τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
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 

υποδομές των κρατών μελών 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 την 

κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε 

περιφέρειας και χώρας όσον αφορά την 

οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη. 
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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. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

Το βασικό ζήτημα είναι η αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών κάθε περιφέρειας και χώρας σε 

επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερες δυσκολίες. Η υπερβολική εστίαση των δράσεων και των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας, που ενισχύθηκε σημαντικά στο πρόσφατο 

παρελθόν, έχει ως στόχο, με πρόσχημα την ασφάλεια των λαών και αποκρύπτοντας τις βασικές 

αιτίες των απειλών κατά της ασφάλειας, να αφαιρέσει δικαιώματα και ελευθερίες. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Τροπολογία  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Το ταμείο InvestEU εξασφαλίζει 

ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των 

επενδύσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών 

και περιφερειών της ΕΕ. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Τροπολογία  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 

καινοτομίας και την ψηφιοποίησης· 

α) στην ανάπτυξη και την οικονομική 

και εδαφική συνοχή εντός και μεταξύ των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς τομέα και της 

παραγωγικής ικανότητας, ιδίως σε 

επίπεδο Ε&Α, αλλά και στην 

ανθεκτικότητα των τοπικών, 

περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 

υποδομών μεταφορών, με τη διασφάλιση 

της διοχέτευσης των κονδυλίων σε 

δημόσιες επενδύσεις για την παροχή 

δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως 

στους τομείς της αποχέτευσης και της 

διαχείρισης αποβλήτων, των μεταφορών, 

των επικοινωνιών και της ενέργειας· 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Τροπολογία  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 

της οικονομίας της Ένωσης· 

β) στη βιωσιμότητα της οικονομίας 

των κρατών μελών και την ανάπτυξή της, 

μεταξύ άλλων στην κάλυψη των ειδικών 

αναγκών κάθε περιφέρειας και χώρας, με 

ιδιαίτερη προσοχή στα κράτη μέλη που 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες 

στο θέμα της κινητοποίησης των 

αναγκαίων πόρων για επενδύσεις και με 

τη διασφάλιση του σεβασμού για το 

περιβάλλον και της προώθησης της 

βιοποικιλότητας· 

Or. pt 



 

AM\1173567EL.docx  PE631.636v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0482/31 

Τροπολογία  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στην κοινωνική αντοχή και 

αποφυγή αποκλεισμών της Ένωσης· 

γ) στην κοινωνική συνοχή, 

συμπεριλαμβανομένων της εργασίας με 

δικαιώματα και της καθολικής 

πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες 

υπηρεσίες και της κοινωνικής προόδου, 

με τη διασφάλιση της διοχέτευσης 

κονδυλίων σε δημόσιες επενδύσεις στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και 

του πολιτισμού· 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Τροπολογία  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το πρόγραμμα InvestEU θα 

πρέπει να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 

50 % των υλοποιούμενων επενδύσεων 

κατανέμεται με βάση γεωγραφικά 

κριτήρια και κριτήρια συνοχής που 

κατοχυρώνουν τη δυνατότητα όλων των 

κρατών μελών να επωφεληθούν από το 

ταμείο αυτό σε αναλογία αντίστροφη του 

επιπέδου κοινωνικής και οικονομικής 

τους ανάπτυξης. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Τροπολογία  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

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: πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση, καθώς και 

διαθεσιμότητά της, για τις πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Τροπολογία  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε σκέλος πολιτικής που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

αποτελείται από τις κάτωθι δύο 

συνιστώσες οι οποίες αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση ειδικών αστοχιών της 

αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων: 

1. Κάθε σκέλος πολιτικής που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αναγκών 

για δημόσιες επενδύσεις, ανεπαρκειών 

της παραγωγικής ικανότητας, της 

απαξίωσης των μέσων παραγωγής λόγω 

παλαιότητας, ειδικών αστοχιών της 

αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων: 

Or. pt 

 

 


