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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή  Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων υποβάλει τις ακόλουθες 
τροπολογίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό για την παγκόσμια 
και την ενωσιακή οικονομία. Λόγω των 
αναγκαίων μέτρων ανάσχεσης, η 
οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ 
μειώθηκε σημαντικά. Η συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 αναμένεται να 
ανέλθει σε περίπου 7,5 %, θα είναι δηλαδή 
πολύ εντονότερη από ό,τι κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. Η 
πανδημία έδειξε τη διασυνδεσιμότητα των 
παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και 
έφερε στο φως ορισμένα τρωτά σημεία, 
όπως η υπερβολική εξάρτηση των 
στρατηγικών κλάδων από τις μη 
διαφοροποιημένες εξωτερικές πηγές 
εφοδιασμού. Τα εν λόγω τρωτά σημεία 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να 
βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
η ανθεκτικότητα ολόκληρης της 
οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό και το εμπόριο, 
σύμφωνα με τους κανόνες της. Η 
επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να 
έχει μειωθεί σημαντικά. Ακόμη και πριν 
από την πανδημία, παρότι η ανάκαμψη των 
δεικτών επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ ήταν 
ορατή, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε 
επίπεδα κατώτερα εκείνων που θα 
αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας 
ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκούσε για 
να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι 

(1) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό για την παγκόσμια 
και την ενωσιακή οικονομία. Λόγω των 
αναγκαίων μέτρων ανάσχεσης, η 
οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ 
μειώθηκε σημαντικά. Η συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 αναμένεται να 
ανέλθει σε περίπου 7,5 %, θα είναι δηλαδή 
πολύ εντονότερη από ό,τι κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. Η 
πανδημία έδειξε τη διασυνδεσιμότητα των 
παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και 
έφερε στο φως ορισμένα τρωτά σημεία, 
όπως η υπερβολική εξάρτηση των 
στρατηγικών κλάδων από τις μη 
διαφοροποιημένες εξωτερικές πηγές 
εφοδιασμού. Τα εν λόγω τρωτά σημεία 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να 
βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
η ανθεκτικότητα ολόκληρης της 
οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό και το εμπόριο, 
σύμφωνα με τους κανόνες της. Η 
επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να 
έχει μειωθεί σημαντικά. Ακόμη και πριν 
από την πανδημία, παρότι η ανάκαμψη των 
δεικτών επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ ήταν 
ορατή, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε 
επίπεδα κατώτερα εκείνων που θα 
αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας 
ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκούσε για 
να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι 
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επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς, μετά την 
κρίση του 2009. Το πιο σημαντικό είναι ότι 
τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 
προβλέψεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 
διαρθρωτικών επενδύσεων της Ένωσης για 
επανεκκίνηση και διατήρηση της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ενόψει της 
τεχνολογικής αλλαγής και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις 
υποδομές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την ανάγκη 
αντιμετώπισης βασικών κοινωνιακών 
προκλήσεων, όπως η βιωσιμότητα ή η 
γήρανση του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
πολιτικής της Ένωσης και να στηριχθεί η 
ταχεία, υγιής και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάκαμψη, είναι αναγκαία η 
στήριξη για την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς και των 
καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και για 
τη μείωση των επενδυτικών κενών σε 
στοχευμένους τομείς.

επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς, μετά την 
κρίση του 2009. Το πιο σημαντικό είναι ότι 
τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 
προβλέψεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 
διαρθρωτικών επενδύσεων της Ένωσης για 
επανεκκίνηση και διατήρηση της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ενόψει της 
τεχνολογικής αλλαγής και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις 
υποδομές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την ανάγκη 
αντιμετώπισης βασικών κοινωνιακών 
προκλήσεων, όπως η βιωσιμότητα ή η 
γήρανση του πληθυσμού, χωρίς 
συμβιβασμούς στους στόχους της 
ισότητας . Κατά συνέπεια, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της 
Ένωσης και να στηριχθεί η ταχεία, υγιής 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
ανάκαμψη, είναι αναγκαία η στήριξη για 
την αντιμετώπιση των αδυναμιών της 
αγοράς και των καταστάσεων μη 
ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, 
καθώς και για τη μείωση των επενδυτικών 
κενών σε στοχευμένους τομείς.

 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ που δεσμεύεται για την εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών σε όλες τις δράσεις, το InvestEU 
θα πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων και την προώθηση 
και χειραφέτηση των γυναικών. 
Λαμβανομένης ιδίως υπόψη της έντασης 
του οικονομικού κλυδωνισμού μετά την 
COVID-19 που προβλέπεται να έχει 
δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες, 
μεταξύ άλλων μέσω της απώλειας θέσεων 
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εργασίας και της μη αμειβόμενης 
επιβάρυνσης της φροντίδας, το 
πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να 
εφαρμόζει τις αρχές της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη 
«Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025» της 5ης Μαρτίου 2020. Οι 
δαπάνες αυτές θα πρέπει να 
παρακολουθούνται επαρκώς, σύμφωνα με 
τις αρχές της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, μέσω δεικτών και 
της συλλογής δεδομένων ανά φύλο για 
την ακριβή εκτίμηση του αντίκτυπου του 
προγράμματος στην ισότητα των φύλων 
στο πλαίσιο της παρακολούθησης, της 
υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με στόχο την προώθηση της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, των επενδύσεων και της 
απασχόλησης και, ως εκ τούτου, τη 
συμβολή στη βελτίωση της ευημερίας, τη 
δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και 
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής στην Ένωση, το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να στηρίζει 
επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από το ταμείο InvestEU 
θα πρέπει να πληρούν τα περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά πρότυπα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για 
τα εργασιακά δικαιώματα. Οι παρεμβάσεις 
μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να 
συμπληρώνουν την ενωσιακή στήριξη που 
παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων.

(7) Με στόχο την προώθηση της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, των επενδύσεων και της 
απασχόλησης και, ως εκ τούτου, τη 
συμβολή στη βελτίωση της ευημερίας, τη 
δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και 
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής στην Ένωση, το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να στηρίζει 
επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ισότητας των 
φύλων. Σύμφωνα με μελέτη του EIGE 
του 2017, οι βελτιώσεις στην ισότητα των 
φύλων θα δημιουργήσουν έως και 10.5 
εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας 
έως το 2050 και το ποσοστό 
απασχόλησης στην ΕΕ θα ανέλθει σχεδόν 
στο 80 %. Για τον λόγο αυτό, τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από το ταμείο InvestEU 
θα πρέπει να πληρούν τα περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά πρότυπα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για 
τα εργασιακά δικαιώματα, και να 
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προωθούν την ισότητα των φύλων. Οι 
παρεμβάσεις μέσω του ταμείου InvestEU 
θα πρέπει να συμπληρώνουν την ενωσιακή 
στήριξη που παρέχεται μέσω 
επιχορηγήσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η συνεισφορά του ταμείου 
InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 
στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 
ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 
του κλίματος που θα αναπτυχθεί από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με δυνητικούς 
εταίρους υλοποίησης, με τη δέουσα χρήση 
των κριτηρίων που καθορίζονται στον 
[κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων25] προκειμένου να 
διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 
δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU 
αναμένεται επίσης να συμβάλει στην 
εφαρμογή άλλων πτυχών των ΣΒΑ.

(11) Η συνεισφορά του ταμείου 
InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 
στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 
ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 
του κλίματος που θα αναπτυχθεί από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με δυνητικούς 
εταίρους υλοποίησης, με τη δέουσα χρήση 
των κριτηρίων που καθορίζονται στον 
[κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων25] προκειμένου να 
διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 
δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU 
αναμένεται επίσης να συμβάλει στην 
εφαρμογή άλλων πτυχών των ΣΒΑ, όπως 
η ισότητα των φύλων.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν 
σημαντική ενωσιακή στήριξη, ιδίως στον 
τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 
ελέγχονται από τον εταίρο υλοποίησης για 
να διαπιστώνεται κατά πόσον έχουν 
περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό 

(13) Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν 
σημαντική ενωσιακή στήριξη, ιδίως στον 
τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 
ελέγχονται από τον εταίρο υλοποίησης για 
να διαπιστώνεται κατά πόσον έχουν 
περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό 
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αντίκτυπο. Τα επενδυτικά έργα που έχουν 
τέτοιο αντίκτυπο θα πρέπει να υπόκεινται 
σε έλεγχο βιωσιμότητας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να 
εκπονήσει η Επιτροπή σε στενή 
συνεργασία με δυνητικούς εταίρους 
υλοποίησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα 
κριτήρια που καθορίζονται στον 
[κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να 
διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 
δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα 
προγράμματα της Ένωσης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατάλληλες διατάξεις για 
την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, 
ενώ τα έργα που είναι κάτω από ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο θα οριστεί στις 
κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τον έλεγχο της 
βιωσιμότητας. Όταν ο εταίρος υλοποίησης 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
χρειάζεται να διενεργηθεί έλεγχος 
βιωσιμότητας, θα πρέπει να παρέχει 
αιτιολόγηση στην Επιτροπή Επενδύσεων 
που έχει συσταθεί για το ταμείο InvestEU. 
Πράξεις που δεν συνάδουν με την επίτευξη 
των στόχων για το κλίμα δεν θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

αντίκτυπο, μεταξύ άλλων σε θέματα 
ισότητας των φύλων, διαχωρισμού στην 
αγορά εργασίας, ίσων ευκαιριών και της 
μεταχείρισης στην εργασία. Τα 
επενδυτικά έργα που έχουν τέτοιο 
αντίκτυπο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο βιωσιμότητας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να 
εκπονήσει η Επιτροπή σε στενή 
συνεργασία με δυνητικούς εταίρους 
υλοποίησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα κριτήρια που 
καθορίζονται στον [κανονισμό σχετικά με 
τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση 
των βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου 
να διαπιστώνεται κατά πόσον μια 
οικονομική δραστηριότητα είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και συνάδει με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της 
Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατάλληλες διατάξεις για 
την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, 
ενώ τα έργα που είναι κάτω από ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο θα οριστεί στις 
κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τον έλεγχο της 
βιωσιμότητας. Όταν ο εταίρος υλοποίησης 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
χρειάζεται να διενεργηθεί έλεγχος 
βιωσιμότητας, θα πρέπει να παρέχει 
αιτιολόγηση στην Επιτροπή Επενδύσεων 
που έχει συσταθεί για το ταμείο InvestEU. 
Πράξεις που δεν συνάδουν με την επίτευξη 
των στόχων του κλίματος και άλλων 
περιβαλλοντικών στόχων και οι οποίες 
δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 
ορίζονται από την ενωσιακή ταξινόμηση 
και την αρχή της μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας, ιδίως 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, 
αποθήκευση, μεταφορά ή καύση ορυκτών 
καυσίμων, δεν θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για στήριξη βάσει του παρόντος 
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κανονισμού. Η κλιματική αλλαγή και η 
περιβαλλοντική υποβάθμιση επηρεάζουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες, αλλά οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες 
και άλλες ευάλωτες ομάδες θα 
συμπεριληφθούν σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις σε δραστηριότητες 
υψηλότερου κινδύνου, όπως η έρευνα και 
η καινοτομία, εξακολουθούσαν να είναι 
ανεπαρκείς και αναμένεται τώρα να έχουν 
πληγεί σημαντικά από την κρίση. 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 κατάλληλα 
χρηματοδοτικά προϊόντα για να καλύπτει 
διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας 
και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, 
ιδίως δε να επιτρέπει την αναβάθμιση και 
τη χρήση λύσεων σε εμπορική κλίμακα 
στην Ένωση, προκειμένου να καταστούν οι 
λύσεις αυτές ανταγωνιστικές στις 
παγκόσμιες αγορές και να προαχθεί η 
αριστεία της Ένωσης στις βιώσιμες 
τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε 
συνέργεια με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Εν 
προκειμένω, η εμπειρία που αποκτήθηκε 

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις σε δραστηριότητες 
υψηλότερου κινδύνου, όπως η έρευνα και 
η καινοτομία, εξακολουθούσαν να είναι 
ανεπαρκείς και αναμένεται τώρα να έχουν 
πληγεί σημαντικά από την κρίση. 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 κατάλληλα 
χρηματοδοτικά προϊόντα για να καλύπτει 
διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας 
και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, 
ιδίως δε να επιτρέπει την αναβάθμιση και 
τη χρήση λύσεων σε εμπορική κλίμακα 
στην Ένωση, προκειμένου να καταστούν οι 
λύσεις αυτές ανταγωνιστικές στις 
παγκόσμιες αγορές και να προαχθεί η 
αριστεία της Ένωσης στις βιώσιμες 
τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε 
συνέργεια με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Εν 
προκειμένω, η εμπειρία που αποκτήθηκε 
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από τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
«InnovFin — Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για 
την καινοτομία», που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
για τη διευκόλυνση και την επίσπευση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
καινοτόμες επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
αποτελέσει την κατεξοχήν βάση για την 
επίτευξη αυτής της στοχοθετημένης 
στήριξης.

από τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
«InnovFin — Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για 
την καινοτομία», που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
για τη διευκόλυνση και την επίσπευση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
καινοτόμες επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
αποτελέσει την κατεξοχήν βάση για την 
επίτευξη αυτής της στοχοθετημένης 
στήριξης. Η βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στη 
χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων 
και στην καινοτομία θα συμβάλει στην 
σωστή εκμετάλλευση των καλύτερων 
ταλέντων και ιδεών. Λιγότερο από το 1 % 
των εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου τελούν υπό τη διαχείριση 
γυναικών και το ποσοστό των γυναικών 
επιχειρηματιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις 
είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον 
μέσο όρο σε όλους τους τύπους 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Χρειάζεται επειγόντως σημαντική 
προσπάθεια για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, ώστε αυτός να 
προωθηθεί, και για την κατανομή των 
οφελών του σε όλους τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης. Το ισχυρό 
πλαίσιο πολιτικής της στρατηγικής για την 
ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει τώρα να 
συνοδευτεί από επενδύσεις παρόμοιας 
φιλοδοξίας, μεταξύ άλλων στην τεχνητή 
νοημοσύνη, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη».

(20) Χρειάζεται επειγόντως σημαντική 
προσπάθεια για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων και προώθησης στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, με τη δέουσα 
προσοχή στο ψηφιακό χάσμα των φύλων, 
ώστε να επωφεληθούν όλοι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις της Ένωσης. Το ισχυρό 
πλαίσιο πολιτικής της στρατηγικής για την 
ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει τώρα να 
συνοδευτεί από επενδύσεις παρόμοιας 
φιλοδοξίας, μεταξύ άλλων στην τεχνητή 
νοημοσύνη, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη».

Τροπολογία 8
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όπως αναφέρεται στο έγγραφο 
προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με 
την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, της 
26ης Απριλίου 2017, την ανακοίνωση 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, το ενωσιακό 
πλαίσιο για τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και την ανακοίνωση με τίτλο 
«Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες 
μεταβάσεις» της 14ης Ιανουαρίου 2020, η 
οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης Ένωσης 
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση της ανισότητας και την 
προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 
επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. 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 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
έργων που έχουν θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο και ενισχύουν την κοινωνική 
ένταξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της 
απασχόλησης, σε όλες τις περιφέρειες, 

(22) Όπως αναφέρεται στο έγγραφο 
προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με 
την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, της 
26ης Απριλίου 2017, την ανακοίνωση 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, το ενωσιακό 
πλαίσιο για τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και την ανακοίνωση με τίτλο 
«Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες 
μεταβάσεις» της 14ης Ιανουαρίου 2020, η 
οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης Ένωσης 
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση της ανισότητας και την 
προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 
επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε 
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με 
την κοινωνία, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην 
ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών 
δύνανται να ενισχύσουν τις οικονομικές 
ευκαιρίες, ιδίως δε εάν υπάρχει 
συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. Το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, και στην 
εκπαίδευση στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε 
περιφέρειες που εξαρτώνται από μια 
οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και 
στη στήριξη των ευκαιριών  
απασχόλησης σε τομείς κρίσιμους για το 
ψηφιακό μέλλον. Θα πρέπει να 
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ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων και των 
μακροχρόνια ανέργων, και στη βελτίωση 
της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, την 
εξάλειψη των διακρίσεων, την 
προσβασιμότητα, την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών, τον τομέα της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, την κοινωνική 
στέγαση, την έλλειψη στέγης, την ψηφιακή 
ένταξη, την ανάπτυξη της κοινότητας, 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 στηρίζει τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό και τη δημιουργικότητα με 
κοινωνική στόχευση.

χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη έργων που 
έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της κατανόησης μεταξύ των γενεών, και 
θα πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική 
ένταξη συμβάλλοντας στην αύξηση της 
απασχόλησης σε όλες τις περιοχές, ιδίως 
μεταξύ των ανειδίκευτων και 
μακροχρόνιων ανέργων και 
υποαπασχολούμενων, και στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων 
αντιμετωπίζοντας τον διαχωρισμό στην 
αγορά εργασίας, κλείνοντας το χάσμα 
στην απασχόληση, τις αμοιβές και τις 
συντάξεις, προωθώντας την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, ενισχύοντας τις ίσες ευκαιρίες και 
τη μεταχείριση στην εργασία,, την 
προσβασιμότητα, την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών, τον τομέα της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, την κοινωνική 
στέγαση, την έλλειψη στέγης, την ψηφιακή 
ένταξη, την ανάπτυξη της κοινότητας, 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 στηρίζει τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό και τη δημιουργικότητα με 
κοινωνική στόχευση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις των ριζικών 
αλλαγών των κοινωνιών της Ένωσης και 
της αγοράς εργασίας κατά την επόμενη 
δεκαετία, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις κοινωνικές 
υποδομές, στη μικροχρηματοδότηση, στη 
χρηματοδότηση ηθικών και κοινωνικών 
επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
κοινωνικού αντικτύπου και των 

(23) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις των ριζικών 
αλλαγών των κοινωνιών της Ένωσης και 
της αγοράς εργασίας κατά την επόμενη 
δεκαετία, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις κοινωνικές 
υποδομές, στη μικροχρηματοδότηση, στη 
χρηματοδότηση ηθικών και κοινωνικών 
επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
κοινωνικού αντικτύπου και των 
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συμβάσεων κοινωνικών αποτελεσμάτων. 
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, καθώς και φορείς 
κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που την 
χρειάζονται πιο πολύ. Η έκθεση της 
ομάδας δράσης υψηλού επιπέδου για 
επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην 
Ευρώπη, του Ιανουαρίου 2018, με τίτλο 
«Ώθηση των επενδύσεων σε κοινωνικές 
υποδομές στην Ευρώπη» εντόπισε 
συνολικό επενδυτικό κενό ύψους 
τουλάχιστον 1.5 τρισ. EUR σε κοινωνικές 
υποδομές και υπηρεσίες για την περίοδο 
από το 2018 έως το 2030, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης, της υγείας και της 
στέγασης. Απαιτείται συνεπώς στήριξη, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο Ένωσης. 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 και από 
εναλλακτικές κατηγορίες παρόχων 
χρηματοδότησης, όπως από εκπροσώπους 
της ηθικής, κοινωνικής και βιώσιμης 
οικονομίας, προκειμένου να στηριχθεί η 
ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της 
κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η 
αντοχή της Ένωσης.

συμβάσεων κοινωνικών αποτελεσμάτων. 
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, καθώς και φορείς 
κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που την 
χρειάζονται πιο πολύ. Η έκθεση της 
ομάδας δράσης υψηλού επιπέδου για 
επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην 
Ευρώπη, του Ιανουαρίου 2018, με τίτλο 
«Ώθηση των επενδύσεων σε κοινωνικές 
υποδομές στην Ευρώπη» εντόπισε 
συνολικό επενδυτικό κενό ύψους 
τουλάχιστον 1.5 τρισ. EUR σε κοινωνικές 
υποδομές και υπηρεσίες για την περίοδο 
από το 2018 έως το 2030, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης, της υγείας και της 
στέγασης. Απαιτείται συνεπώς στήριξη, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο Ένωσης. 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 και από 
εναλλακτικές κατηγορίες παρόχων 
χρηματοδότησης, όπως από εκπροσώπους 
της ηθικής, κοινωνικής και βιώσιμης 
οικονομίας, προκειμένου να στηριχθεί η 
ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της 
κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η 
αντοχή της Ένωσης. Η κοινωνική 
καινοτομία και η κοινωνική οικονομία θα 
πρέπει να βρίσκονται στον επίκεντρο 
αυτής της διαδικασίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 κατέδειξε ότι η άτυπη και τυπική 
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φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, της παιδικής μέριμνας, της 
φροντίδας των ατόμων με αναπηρίες και 
της φροντίδας ηλικιωμένων, αποτελεί 
πολύτιμο κοινωνικό αγαθό,  που όμως 
επηρεάζει σημαντικά τις οικογένειες και 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. Για 
την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
και για την τόνωση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς 
και της οικονομίας γενικότερα, το 
InvestEU θα στηρίξει την ανάπτυξη 
υποδομών και υπηρεσιών φροντίδας και 
θα συγκεντρώσει και θα προωθήσει 
καινοτόμους μεθόδους παροχής 
φροντίδας προς χρήση των εθνικών 
αρχών και της ΕΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Η στήριξη και η ένταξη ευάλωτων 
ατόμων μπορεί να αποφέρει οικονομικά, 
κοινωνικά και προσωπικά οφέλη για την 
Ένωση και τα κράτη μέλη. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου περιορισμού λόγω 
της νόσου COVID-19, παρατηρήθηκε 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας σε 
ολόκληρη την Ένωση. Για την 
αντιμετώπιση της μάστιγας της 
ενδοοικογενειακής βίας και των 
επιπτώσεων της βίας στις γυναίκες και 
τους άνδρες εντός της ΕΕ και των 
κρατών μελών, το InvestEU θα πρέπει να 
στηρίξει την ανάπτυξη των αναγκαίων 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
κέντρων υποδοχής και των τηλεφωνικών 
γραμμών βοήθειας για τα θύματα βίας.

Τροπολογία 12
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στην οικονομική κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, η 
κατανομή των πόρων στην αγορά δεν είναι 
πλήρως αποτελεσματική και ο 
εκτιμώμενος κίνδυνος παρεμποδίζει 
σημαντικά τη ροή των ιδιωτικών 
επενδύσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, το 
βασικό χαρακτηριστικό του ταμείου 
InvestEU, ήτοι η ελαχιστοποίηση κινδύνου 
οικονομικά βιώσιμων έργων ώστε να 
προσελκύσουν ιδιωτική χρηματοδότηση 
είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και θα πρέπει να 
ενισχυθεί, μεταξύ άλλων και προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ασύμμετρης 
ανάκαμψης. Το πρόγραμμα InvestEU θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ζωτικής 
σημασίας στήριξη σε εταιρείες κατά τη 
φάση ανάκαμψης και, ταυτόχρονα, να 
διασφαλίζει την ισχυρή εστίαση των 
επενδυτών στις μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, το επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης και η 
ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες 
μεταβάσεις. Θα πρέπει να αυξήσει 
σημαντικά την ικανότητα ανάληψης 
κινδύνων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και των εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων 
και άλλων εταίρων υλοποίησης, ώστε να 
στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη.

(24) Στην οικονομική κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, η 
κατανομή των πόρων στην αγορά δεν είναι 
πλήρως αποτελεσματική και ο 
εκτιμώμενος κίνδυνος παρεμποδίζει 
σημαντικά τη ροή των ιδιωτικών 
επενδύσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, το 
βασικό χαρακτηριστικό του ταμείου 
InvestEU, ήτοι η ελαχιστοποίηση κινδύνου 
οικονομικά βιώσιμων έργων ώστε να 
προσελκύσουν ιδιωτική χρηματοδότηση 
είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και θα πρέπει να 
ενισχυθεί, μεταξύ άλλων και προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ασύμμετρης 
ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη 
των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες οι 
οποίες συχνά αντιμετωπίζουν μοναδικές 
προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην απαιτούμενη χρηματοδότηση από 
μηχανισμούς και ιδρύματα 
χρηματοδότησης, και οι οποίες θα 
απαιτήσουν σημαντική στήριξη κατά τη 
φάση ανάκαμψης. Το πρόγραμμα 
InvestEU θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχει ζωτικής σημασίας στήριξη σε 
εταιρείες κατά τη φάση ανάκαμψης και, 
ταυτόχρονα, να διασφαλίζει την ισχυρή 
εστίαση των επενδυτών στις 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, η Στρατηγική  για την ισότητα 
των φύλων  και η ισχυρή κοινωνική 
Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις. Θα πρέπει 
να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα 
ανάληψης κινδύνων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και των 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και 
ιδρυμάτων και άλλων εταίρων υλοποίησης, 
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ώστε να στηριχθεί η οικονομική 
ανάκαμψη.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
διαθέτει δομή διακυβέρνησης, η 
λειτουργία της οποίας θα πρέπει να είναι 
ανάλογη με τον αποκλειστικό σκοπό της 
να εξασφαλίζει την κατάλληλη χρήση της 
εγγύησης της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η πολιτική ανεξαρτησία των 
επενδυτικών αποφάσεων. Η εν λόγω δομή 
διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται 
από μία Συμβουλευτική Επιτροπή, ένα 
Διοικητικό Συμβούλιο και μια πλήρως 
ανεξάρτητη Επιτροπή Επενδύσεων . Στη 
συνολική σύνθεση της δομής 
διακυβέρνησης πρέπει να επιδιώκεται η 
επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων. Η δομή διακυβέρνησης δεν θα 
πρέπει να παρεμβαίνει ούτε να 
παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ομίλου της ΕΤΕπ ή άλλων 
εκτελεστικών εταίρων, ούτε να υποκαθιστά 
τα αντίστοιχα διοικητικά τους όργανα.

(41) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
διαθέτει δομή διακυβέρνησης, η 
λειτουργία της οποίας θα πρέπει να είναι 
ανάλογη με τον αποκλειστικό σκοπό της 
να εξασφαλίζει την κατάλληλη χρήση της 
εγγύησης της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η πολιτική ανεξαρτησία των 
επενδυτικών αποφάσεων. Η εν λόγω δομή 
διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται 
από μία Συμβουλευτική Επιτροπή, ένα 
Διοικητικό Συμβούλιο και μια πλήρως 
ανεξάρτητη Επιτροπή Επενδύσεων . Η 
συνολική σύνθεση της δομής 
διακυβέρνησης , καθώς και καθεμιάς από 
τις επιτροπές, θα πρέπει να επιτυγχάνει 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε 
ποσοστό τουλάχιστον 40 % του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου . Η δομή 
διακυβέρνησης δεν θα πρέπει να 
παρεμβαίνει ούτε να παρεμποδίζει τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του ομίλου 
της ΕΤΕπ ή άλλων εκτελεστικών εταίρων, 
ούτε να υποκαθιστά τα αντίστοιχα 
διοικητικά τους όργανα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) 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 

(49) 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 
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κάλυψη και διαφοροποίηση, να 
συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να 
εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση 
κινδύνων και λύσεις για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών της αγοράς και των 
καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων. 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 ΕΤΕπ θα πρέπει να 
εξακολουθήσει 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 
χρηματοδοτικών προϊόντων δεδομένου ότι 
η πείρα και οι δυνατότητές τους σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν 
να αποβούν επωφελείς για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δημόσιων κεφαλαίων σε όλη την 
επικράτεια της Ένωσης και τη διασφάλιση 
δίκαιης γεωγραφικής κατανομής των 
έργων. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 
να υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να 
προωθεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
για μικρότερες και νεότερες αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα. Επιπλέον, θα 
πρέπει και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να μπορούν να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά 
ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και όταν 
παρουσιάζουν ενωσιακή πλειοψηφία 
μετοχών. Θα πρέπει επίσης και άλλες 
οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να 
είναι σε θέση να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης.

κάλυψη, η ισορροπία των φύλων και η 
διαφοροποίηση, να συμπεριληφθούν 
ιδιώτες επενδυτές και να εξασφαλιστεί 
επαρκής διαφοροποίηση κινδύνων και 
λύσεις για την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς και των 
καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων. 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 ΕΤΕπ θα πρέπει να 
εξακολουθήσει 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 
χρηματοδοτικών προϊόντων δεδομένου ότι 
η πείρα και οι δυνατότητές τους σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν 
να αποβούν επωφελείς για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δημόσιων κεφαλαίων σε όλη την 
επικράτεια της Ένωσης και τη διασφάλιση 
δίκαιης γεωγραφικής κατανομής των 
έργων. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 
να υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να 
προωθεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
για μικρότερες και νεότερες αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα. Επιπλέον, θα 
πρέπει και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να μπορούν να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά 
ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και όταν 
παρουσιάζουν ενωσιακή πλειοψηφία 
μετοχών. Θα πρέπει επίσης και άλλες 
οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να 
είναι σε θέση να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 
υπάρχει ανάγκη παροχής στήριξης για 
ανάπτυξη έργων και δημιουργία 
ικανοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη των 
οργανωτικών ικανοτήτων και των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης αγοράς που 
απαιτούνται για την εκπόνηση ποιοτικών 
έργων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει επίσης 
να στοχεύει στους χρηματοοικονομικούς 
διαμεσολαβητές οι οποίοι μπορούν να 
συνδράμουν με καίριο τρόπο τις μικρές 
επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να 
αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. 
Επιπλέον, στόχος της συμβουλευτικής 
στήριξης είναι να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την επέκταση του 
δυνητικού αριθμού επιλέξιμων δικαιούχων 
σε αναδυόμενα τμήματα της αγοράς, ιδίως 
όταν το μικρό μέγεθος των επιμέρους 
έργων αυξάνει σημαντικά το κόστος των 
συναλλαγών σε επίπεδο έργου, λόγου χάρη 
σε σχέση με το οικοσύστημα κοινωνικής 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των φιλανθρωπικών οργανώσεων και με 
τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Η 
στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων θα 
πρέπει να είναι συμπληρωματική και 
επιπρόσθετη σε σχέση με δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων 
ενωσιακών προγραμμάτων τα οποία 
καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς 
πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να καταβληθεί 
προσπάθεια για να στηριχθεί η δημιουργία 
ικανοτήτων των δυνητικών φορέων 
υλοποίησης έργων, ιδίως των τοπικών 
οργανισμών και αρχών.

(59) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 
υπάρχει ανάγκη παροχής στήριξης για 
ανάπτυξη έργων και δημιουργία 
ικανοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη των 
οργανωτικών ικανοτήτων και των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης αγοράς που 
απαιτούνται για την εκπόνηση ποιοτικών 
έργων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει επίσης 
να στοχεύει στους χρηματοοικονομικούς 
διαμεσολαβητές οι οποίοι μπορούν να 
συνδράμουν με καίριο τρόπο τις μικρές 
επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να 
αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. 
Επιπλέον, στόχος της συμβουλευτικής 
στήριξης είναι να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την επέκταση του 
δυνητικού αριθμού επιλέξιμων δικαιούχων 
σε αναδυόμενα τμήματα της αγοράς, ιδίως 
όταν το μικρό μέγεθος των επιμέρους 
έργων αυξάνει σημαντικά το κόστος των 
συναλλαγών σε επίπεδο έργου, λόγου χάρη 
σε σχέση με το οικοσύστημα κοινωνικής 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των φιλανθρωπικών οργανώσεων και με 
τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Η 
στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων θα 
πρέπει να είναι συμπληρωματική και 
επιπρόσθετη σε σχέση με δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων 
ενωσιακών προγραμμάτων τα οποία 
καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς 
πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να καταβληθεί 
προσπάθεια για να στηριχθεί η δημιουργία 
ικανοτήτων των δυνητικών φορέων 
υλοποίησης έργων, ιδίως των τοπικών 
οργανισμών και αρχών. Η 
υποχρηματοδότηση των καινοτόμων 
σχεδίων και των επιχειρήσεων των 
γυναικών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ιδιαίτερα με την αναθεώρηση των 
κριτηρίων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην κοινωνική ανθεκτικότητα, την 
αποφυγή κοινωνικών αποκλεισμών και το 
δυναμικό καινοτομίας της Ένωσης·

γ) την κοινωνική ανθεκτικότητα, την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην αγορά εργασίας, τη 
συμμετοχικότητα και την καινοτομία της 
Ένωσης και την ισότητα των φύλων·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα InvestEU έχει τους 
κάτωθι ειδικούς στόχους:

2. Το πρόγραμμα InvestEU έχει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους, με τη 
δέουσα προσοχή στην αρχή και την 
επιδίωξη της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών:

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα σκέλος πολιτικής για την 
έρευνα, την καινοτομία και την 
ψηφιοποίηση, το οποίο περιλαμβάνει 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης 
προϊόντων και καινοτομίας, τη μεταφορά 
τεχνολογιών και αποτελεσμάτων της 
έρευνας στην αγορά, προς στήριξη των 
φορέων της αγοράς και της συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων, την επίδειξη και τη 
χρήση καινοτόμων λύσεων και την παροχή 
στήριξης με σκοπό την επιχειρηματική 
επέκταση καινοτόμων εταιρειών καθώς και 
την ψηφιοποίηση της ενωσιακής 

β) ένα σκέλος πολιτικής για την 
έρευνα, την καινοτομία και την 
ψηφιοποίηση, το οποίο περιλαμβάνει 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης 
προϊόντων και καινοτομίας, τη μεταφορά 
τεχνολογιών και αποτελεσμάτων της 
έρευνας στην αγορά, προς στήριξη των 
φορέων της αγοράς και της συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων, την επίδειξη και τη 
χρήση καινοτόμων λύσεων και την παροχή 
στήριξης με σκοπό την επιχειρηματική 
επέκταση καινοτόμων εταιρειών καθώς και 
την ψηφιοποίηση της ενωσιακής 
βιομηχανίας, με τη δέουσα προσοχή στο 



AD\1213154EL.docx 19/26 PE655.872v01-00

EL

βιομηχανίας· θέμα του χάσματος των φύλων όσον 
αφορά τον ψηφιακό αλφαβητισμό·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα σκέλος πολιτικής για τις ΜΜΕ, 
το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, καθώς και τη 
διαθεσιμότητά της, κυρίως για τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 
ΜΜΕ και των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και 
τον δημιουργικό τομέα, καθώς και για τις 
μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης·

γ) ένα σκέλος πολιτικής για τις ΜΜΕ, 
το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, καθώς και τη 
διαθεσιμότητά της, κυρίως για τις ΜΜΕ, 
με τη δέουσα προσοχή  στις ΜΜΕ που 
διοικούνται από γυναίκες,  
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 
ΜΜΕ και των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και 
τον δημιουργικό τομέα, καθώς και για τις 
μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ένα σκέλος πολιτικής για τις 
κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες, 
το οποίο περιλαμβάνει τη 
μικροχρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση 
κοινωνικών επιχειρήσεων, την κοινωνική 
οικονομία και μέτρα για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων, των δεξιοτήτων, της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
συναφών υπηρεσιών, των κοινωνικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
υποδομών υγείας και εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής και φοιτητικής στέγασης, της 
κοινωνικής καινοτομίας, της υγείας και 
της μακροχρόνιας περίθαλψης, της 
ένταξης και της προσβασιμότητας, των 
πολιτιστικών και δημιουργικών 
δραστηριοτήτων με κοινωνική στόχευση 

δ) ένα σκέλος πολιτικής για τις 
κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες, 
το οποίο περιλαμβάνει 
μικροχρηματοδότηση, χρηματοδότηση 
κοινωνικών επιχειρήσεων, κοινωνική 
οικονομία και μέτρα για την προώθηση και 
την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων 
και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 
στην οικονομία, ιδίως όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, με στόχο τη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 
φύλων στον τομέα της φροντίδας μέσω 
της βελτίωσης της διαθεσιμότητας και 
της οικονομικής προσιτότητας των 
υπηρεσιών φροντίδας, με τη βοήθεια των 
ΕΚΤ+, του ΕΤΠΑ, του InvestEU,  του 
ΕΓΤΑΑ,  καθώς και στην κοινωνία, τις 



PE655.872v01-00 20/26 AD\1213154EL.docx

EL

και της ενσωμάτωσης ευάλωτων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων 
τρίτων χωρών·

δεξιότητες, την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τις συναφείς υπηρεσίες, 
την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική 
υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της 
υποδομής υγείας και της εκπαίδευσης και 
της κοινωνική και φοιτητικής στέγασης, 
την φροντίδα παιδιών, την κοινωνική 
καινοτομία, την υγεία και την 
μακροχρόνια φροντίδα και φροντίδα 
παιδιών, ιδίως για μονογοεικές 
οικογένειες, την φροντίδα για τα άτομα με 
αναπηρία, την ένταξη και 
προσβασιμότητα, τα μέτρα ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, τις πολιτιστικές και δημιουργικές 
δραστηριότητες με κοινωνικό στόχο, την 
προώθηση της κατανόησης μεταξύ 
γενεών και την υποστήριξη και ένταξη 
ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με αναπηρίες, των μόνων 
γονέων, των ατόμων με μειονεκτική 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, των 
γυναικών, των θυμάτων / επιζώντων βίας 
λόγω φύλου, των LGBTI ατόμων, των 
εθνοτικών μειονοτήτων και των Ρομά, 
των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς  και 
καταφύγια και γραμμές βοήθειας για 
θύματα βίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
αγροτικές, ορεινές , εξόχως απόκεντρες 
και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε 
υλικές είτε εικονικές, μεταξύ άλλων: 
στοιχεία υποδομής που χαρακτηρίζονται 
ως «κρίσιμα» στους τομείς της ενέργειας, 
των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της 
υγείας, της ασφαλούς ψηφιακής 
επικοινωνίας, του 5G, του διαδικτύου των 
πραγμάτων, των διαδικτυακών 
πλατφορμών, της ασφαλούς υπολογιστικού 
νέφους, της επεξεργασίας ή αποθήκευσης 
δεδομένων, των πληρωμών και των 
χρηματοοικονομικών υποδομών, της 

ii) υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε 
υλικές είτε εικονικές, μεταξύ άλλων: 
στοιχεία υποδομής που χαρακτηρίζονται 
ως «κρίσιμα» στους τομείς της ενέργειας, 
των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της 
υγείας, της ασφαλούς ψηφιακής 
επικοινωνίας, του 5G, του διαδικτύου των 
πραγμάτων, των διαδικτυακών 
πλατφορμών, της ασφαλούς υπολογιστικού 
νέφους, της επεξεργασίας ή αποθήκευσης 
δεδομένων, των πληρωμών και των 
χρηματοοικονομικών υποδομών, της 
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αεροδιαστημικής, της άμυνας, των 
επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
εκλογικών υποδομών και των ευαίσθητων 
εγκαταστάσεων, καθώς και της γης και των 
ακινήτων που είναι καίρια για τη χρήση 
των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
σημασίας·

αεροδιαστημικής, της άμυνας, των 
επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
εκλογικών υποδομών και των ευαίσθητων 
εγκαταστάσεων, καθώς και της γης και των 
ακινήτων που είναι καίρια για τη χρήση 
των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
σημασίας· οι εν λόγω υποδομές ζωτικής 
σημασίας θα πρέπει να ενσωματώνουν τη 
διάσταση του φύλου και να διασφαλίζουν 
ότι κατά την υλοποίηση των εν λόγω 
υποδομών δεν σημειώνονται 
προκαταλήψεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vii – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στην περίπτωση επενδύσεων 
στο διάστημα, την άμυνα και την 
κυβερνοασφάλεια, και προκειμένου για 
ειδικές κατηγορίες έργων που 
συνεπάγονται πραγματικές και άμεσες 
συνέπειες σε τομείς ζωτικής σημασίας, οι 
τελικοί αποδέκτες δεν ελέγχονται από 
τρίτη χώρα ή από οντότητες τρίτων χωρών, 
η δε εκτελεστική διαχείρισή τους 
βρίσκεται στην Ένωση με σκοπό την 
προστασία της ασφάλειας της Ένωσης και 
των κρατών μελών της.

Επιπλέον, στην περίπτωση επενδύσεων 
στο διάστημα, την άμυνα και την 
κυβερνοασφάλεια, και προκειμένου για 
ειδικές κατηγορίες έργων που 
συνεπάγονται πραγματικές και άμεσες 
συνέπειες σε τομείς ζωτικής σημασίας, οι 
τελικοί αποδέκτες δεν ελέγχονται από 
τρίτη χώρα ή από οντότητες τρίτων χωρών, 
η δε εκτελεστική διαχείρισή τους 
βρίσκεται στην Ένωση με σκοπό την 
προστασία της ασφάλειας της Ένωσης και 
των κρατών μελών της. Οι επενδύσεις 
αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες και να 
προωθούν την ισότητα των φύλων σε όλα 
τα επίπεδα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν 
έχουν περιβαλλοντικό, κλιματικό ή 

3. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες ελέγχονται προκειμένου 
να προσδιοριστεί κατά πόσον έχουν 
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κοινωνικό αντίκτυπο. Εάν οι εν λόγω 
πράξεις έχουν τέτοιο αντίκτυπο, 
υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των 
οφελών για το κλίμα, το περιβάλλον και τις 
κοινωνικές διαστάσεις. Για τον σκοπό 
αυτό, οι φορείς υλοποίησης έργων που 
ζητούν χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες βάσει των κατευθυντήριων 
γραμμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. Τα έργα που είναι κάτω από 
ένα ορισμένο μέγεθος που προσδιορίζεται 
στις κατευθυντήριες γραμμές εξαιρούνται 
από τον έλεγχο. Τα έργα που δεν συνάδουν 
με τους στόχους για το κλίμα δεν είναι 
επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που ο 
εταίρος υλοποίησης καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί έλεγχος βιωσιμότητας, παρέχει 
αιτιολόγηση στην Επιτροπή Επενδύσεων.

περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό 
αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων που είναι επιζήμιες για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην αγορά εργασίας. Εάν οι εν λόγω 
πράξεις έχουν τέτοιο αντίκτυπο, 
υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας, καθώς και στην ισότητα 
των φύλων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών για το κλίμα, 
το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων  
και τις κοινωνικές διαστάσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, οι φορείς υλοποίησης έργων 
που ζητούν χρηματοδότηση παρέχουν 
επαρκείς πληροφορίες βάσει των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4. Τα έργα 
που είναι κάτω από ένα ορισμένο μέγεθος 
που προσδιορίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές εξαιρούνται από τον έλεγχο. Τα 
έργα που δεν συνάδουν με τους στόχους 
για το κλίμα δεν είναι επιλέξιμα για 
στήριξη δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση που ο εταίρος 
υλοποίησης καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι δεν χρειάζεται να διενεργηθεί έλεγχος 
βιωσιμότητας, παρέχει αιτιολόγηση στην 
Επιτροπή Επενδύσεων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτιμούν τον κοινωνικό αντίκτυπο 
των έργων, μεταξύ άλλων από πλευράς 
ισότητας των φύλων, κοινωνικής ένταξης 
ορισμένων περιοχών ή πληθυσμών και 
οικονομικής ανάπτυξης περιοχών και 
τομέων που επηρεάζονται από 
διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως είναι η 
ανάγκη απαλλαγής της οικονομίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

γ) εκτιμούν τον κοινωνικό αντίκτυπο 
των έργων, μεταξύ άλλων από πλευράς 
ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας, 
κοινωνικής ένταξης ορισμένων περιοχών ή 
πληθυσμών και οικονομικής ανάπτυξης 
περιοχών και τομέων που επηρεάζονται 
από διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως είναι 
η ανάγκη απαλλαγής της οικονομίας από 
τις ανθρακούχες εκπομπές·
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) προσδιορισμός έργων που δεν 
συνάδουν με την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και τις αρχές της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Είναι συνεπή με την ισότητα των 
φύλων, τον προϋπολογισμό  με γνώμονα 
τα φύλα και τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή 
επιδιώκει να διασφαλίσει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και 
περιλαμβάνει:

2. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο 
εξασφαλίζει ελάχιστη ισορροπία μεταξύ 
των φύλων τουλάχιστον 40 % του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου και 
περιλαμβάνει:

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Διοικητικό 1. Συγκροτείται Διοικητικό 
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Συμβούλιο για το πρόγραμμα InvestEU. 
Αποτελείται από τέσσερις εκπροσώπους 
της Επιτροπής, τρεις εκπροσώπους του 
Ομίλου της ΕΤΕπ, δύο εκπροσώπους 
άλλων εταίρων υλοποίησης εκτός του 
Ομίλου της ΕΤΕπ και έναν 
εμπειρογνώμονα που ορίζεται ως μέλος 
χωρίς δικαίωμα ψήφου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ο εμπειρογνώμονας που 
διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από 
την κυβέρνηση οποιουδήποτε κράτους 
μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο 
ή ιδιωτικό φορέα και ενεργεί με πλήρη 
ανεξαρτησία. Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας 
εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία 
και προς το συμφέρον του ταμείου 
InvestEU.

Συμβούλιο για το πρόγραμμα InvestEU. 
Αποτελείται από τέσσερις εκπροσώπους 
της Επιτροπής, τρεις εκπροσώπους του 
Ομίλου της ΕΤΕπ, δύο εκπροσώπους 
άλλων εταίρων υλοποίησης εκτός του 
Ομίλου της ΕΤΕπ και έναν 
εμπειρογνώμονα που ορίζεται ως μέλος 
χωρίς δικαίωμα ψήφου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και διασφαλίζει ότι η 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου στο 
σύνολό της είναι ισορροπημένη σε σχέση 
με τα φύλα. Ο εμπειρογνώμονας που 
διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από 
την κυβέρνηση οποιουδήποτε κράτους 
μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο 
ή ιδιωτικό φορέα και ενεργεί με πλήρη 
ανεξαρτησία. Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας 
εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία 
και προς το συμφέρον του ταμείου 
InvestEU.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί εξακρίβωση 
για να επιβεβαιώσει ότι οι χρηματοδοτικές 
και επενδυτικές πράξεις που προτείνονται 
από τους εταίρους υλοποίησης πλην της 
ΕΤΕπ είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και 
τις πολιτικές της Ένωσης.

1. Η Επιτροπή διενεργεί εξακρίβωση 
για να επιβεβαιώσει ότι οι χρηματοδοτικές 
και επενδυτικές πράξεις που προτείνονται 
από τους εταίρους υλοποίησης πλην της 
ΕΤΕπ είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και 
τις πολιτικές της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της αρχής της 
ισότητας των φύλων .

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο θ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) για να εξασφαλιστεί η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων, η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα πρέπει να δεσμευτεί να 
εγκρίνει στρατηγικές και διαδικασίες για 
τη διασφάλιση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στην 
επιτροπή.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δείκτες για την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του 
προγράμματος InvestEU ως προς την 
επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων 
που τίθενται στο άρθρο 3 προσδιορίζονται 
στο παράρτημα III.

1. Οι δείκτες για την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του 
προγράμματος InvestEU ως προς την 
επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων 
που τίθενται στο άρθρο 3 προσδιορίζονται 
στο παράρτημα III. Θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν δεδομένα που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο 
που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του 
φύλου, όπου είναι δυνατόν, 
τροφοδοτώντας τις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων με βάση το φύλο. Με τον 
τρόπο αυτό, η παρακολούθηση θα 
καλύψει επίσης τα κενά στους 
γυναικείους τομείς και θα αντιμετωπίσει 
τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση 
γυναικών και ανδρών στην αγορά 
εργασίας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 12 – σημείο δ  – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) υγεία και μακροχρόνια περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένων των κλινικών, 

iii) υγεία, φροντίδα παιδιών  και 
μακροχρόνια περίθαλψη, 
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νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, των οικιακών υπηρεσιών και 
της φροντίδας σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας·

συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και 
ιδιωτικών κέντρων ημερήσιας φροντίδας, 
κλινικών, νοσοκομείων, πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης,  οικιακών υπηρεσιών και 
φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 12 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μέτρα για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων·

ζ) μέτρα για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 12 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων 
χωρών.

η) ένταξη ευάλωτων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, των ατόμων ΛΟΑΔΜ + και 
των υπηκόων τρίτων χωρών·


