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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) 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 
επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς, μετά την 
κρίση του 2009. Το πιο σημαντικό είναι ότι 

(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 8,3%, θα είναι δηλαδή 
πολύ εντονότερη από ό,τι κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. 
Ωστόσο, η ένταση του μακροοικονομικού 
κλυδωνισμού δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια. Επιπλέον, 
είναι άνισος ο αντίκτυπος της πανδημίας 
Covid-19 στην Ευρώπη, δεδομένου ότι 
ορισμένες περιφέρειες πλήττονται 
περισσότερο, με αποτέλεσμα να 
αυξάνονται οι προσδοκίες για αδυναμίες 
της αγοράς στις εν λόγω περιοχές, καθώς 
και σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς 
τομείς με τεράστιο αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση. 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. Επίσης, η πανδημία Covid-
19 κατέστησε σαφές ότι είναι πολύ 
αδύναμες οι παραδοσιακές λειτουργίες 
των επιχειρηματικών μοντέλων όσον 
αφορά τη δημιουργία και την παροχή 
αξίας, και ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο 
και ψηφιακό υπόδειγμα παραγωγής 
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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.

αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για 
να κατακτήσει η Ένωση παγκοσμίως 
ηγετική θέση στο μέλλον. Τα εν λόγω 
τρωτά σημεία πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τα οικοσυστήματα 
νεοφυών επιχειρήσεων και τις 
επιχειρήσεις πολύ μικρής κλίμακας, ώστε 
να βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
η ανθεκτικότητα ολόκληρης της 
οικονομίας, μεταξύ άλλων με την 
ψηφιοποίηση της οικονομίας, τη συνοχή 
και τη βιωσιμότητα, 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 
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 ΜΜΕ, τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις 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, βιώσιμη, υγιής και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη, είναι 
αναγκαία η στήριξη έργων που θα ήταν 
διαφορετικά δύσκολο να 
χρηματοδοτηθούν, τα οποία παρέχουν 
στους Ευρωπαίους πολίτες 
μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και 
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κοινωνιακά οφέλη, όπως υψηλής 
ποιότητας μακροπρόθεσμες θέσεις 
εργασίας και δημόσιες υποδομές, καθώς 
και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
της κρίσης COVID-19. Είναι, επομένως, 
καίριας σημασίας εντοπιστούν και να 
στηριχθούν έργα που παρέχουν όντως 
προσθετικότητα και ποιότητα, να 
αποφευχθούν η επικάλυψη ενεργειών και 
ο παραγκωνισμός άλλων πηγών, να 
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες της αγοράς 
και οι καταστάσεις μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και να 
μειωθούν τα επενδυτικά κενά σε 
στοχευμένους τομείς σε ολόκληρη την 
Ένωση, ώστε να αποτραπεί η παγίωση ή 
εμβάθυνση υφιστάμενων ανισορροπιών 
μεταξύ των οικονομιών των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα τελευταία χρόνια, η Ένωση έχει 
υιοθετήσει φιλόδοξες στρατηγικές για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 
τόνωση της βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 
απασχόλησης , όπως είναι η «Ευρώπη 
2020 — Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», της 3ης Μαρτίου 2010, το 
«Σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση μιας 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών», της 30ής 
Σεπτεμβρίου 2015, το «Νέο ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο για τον πολιτισμό», της 22ας 
Μαΐου 2018, η «Καθαρή ενέργεια για 
όλους τους Ευρωπαίους», της 30ής 
Νοεμβρίου 2016, «Το κλείσιμο του κύκλου 
- Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
κυκλική οικονομία», της 2ας Δεκεμβρίου 
2015, η «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών», της 
20ής Ιουλίου 2016, το «Σχέδιο δράσης για 
την ευρωπαϊκή άμυνα», της 30ής 

(3) Τα τελευταία χρόνια, η Ένωση έχει 
υιοθετήσει φιλόδοξες στρατηγικές για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 
τόνωση της βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, όπως είναι η «Ευρώπη 2020 
— Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», της 
3ης Μαρτίου 2010, το «Σχέδιο δράσης για 
την οικοδόμηση μιας Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών», της 30ής Σεπτεμβρίου 
2015, το «Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για 
τον πολιτισμό», της 22ας Μαΐου 2018, η 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους», της 30ής Νοεμβρίου 2016, 
«Το κλείσιμο του κύκλου - Ένα σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για την κυκλική 
οικονομία», της 2ας Δεκεμβρίου 2015, η 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών», της 
20ής Ιουλίου 2016, το «Σχέδιο δράσης για 
την ευρωπαϊκή άμυνα», της 30ής 
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Νοεμβρίου 2016, η «Δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας», της 7ης 
Ιουνίου 2017, η «Διαστημική στρατηγική 
για την Ευρώπη», της 26ης Οκτωβρίου 
2016, η «Διοργανική διακήρυξη για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων», της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 
η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», της 
11ης Δεκεμβρίου 2019, το «επενδυτικό 
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας», της 14ης Ιανουαρίου 2020, η 
ανακοίνωση «Μια ισχυρή κοινωνική 
Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» της 14ης 
Ιανουαρίου 2020, η «Στρατηγική για τη 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης», η «Στρατηγική για τα 
δεδομένα» και η «Ανακοίνωση για την 
τεχνητή νοημοσύνη», της 19ης 
Φεβρουαρίου 2020, «Μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη», της 10ης 
Μαρτίου 2020 και η «Στρατηγική για τις 
ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη» της 10ης Μαρτίου 2020. 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.

Νοεμβρίου 2016, η «Δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας», της 7ης 
Ιουνίου 2017, η «Διαστημική στρατηγική 
για την Ευρώπη», της 26ης Οκτωβρίου 
2016, η «Διοργανική διακήρυξη για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων», της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 
η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», της 
11ης Δεκεμβρίου 2019, το «επενδυτικό 
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας», της 14ης Ιανουαρίου 2020, η 
ανακοίνωση «Μια ισχυρή κοινωνική 
Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» της 14ης 
Ιανουαρίου 2020, η «Στρατηγική για τη 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης», η «Στρατηγική για τα 
δεδομένα» και η «Ανακοίνωση για την 
τεχνητή νοημοσύνη», της 19ης 
Φεβρουαρίου 2020, «Μια νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη», της 10ης 
Μαρτίου 2020, η «Στρατηγική για τις 
ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη», της 10ης Μαρτίου 2020, και η 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2030, της 20ής Μαΐου 
2020, καθώς και η πρόταση κανονισμού 
για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, την 
οποία εξέδωσε η Επιτροπή στις 4 
Μαρτίου 2020. Το ταμείο InvestEU θα 
πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών 
στηρίζοντας τις επενδύσεις και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ταμείο InvestEU αναμένεται να 
συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικο-
οικονομικής σύγκλισης και συνοχής της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, στην 

(5) Το ταμείο InvestEU αναμένεται να 
συμβάλλει στη βελτίωση της επενδυτικής 
δυναμικής, όσον αφορά τόσο τον 
δανεισμό για τη μεγέθυνση όσο και τις 
επενδύσεις σε ιδιωτικό μετοχικό 
κεφάλαιο. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει 
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αποδοτική χρήση των πόρων, σύμφωνα με 
την κυκλική οικονομία, στη βιωσιμότητα 
και την αποφυγή αποκλεισμών στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και στην 
κοινωνική ανθεκτικότητα και ολοκλήρωση 
των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, μεταξύ 
άλλων μέσω λύσεων για την αντιμετώπιση 
του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών 
της Ένωσης και για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης για τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
στηρίζει έργα που είναι βιώσιμα από 
τεχνική και οικονομική άποψη, παρέχοντας 
ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών 
μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου 
και συμμετοχικών τίτλων με τη στήριξη 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και χρηματοδοτικών συνεισφορών 
από τους εταίρους υλοποίησης, ανάλογα με 
την περίπτωση. Το ταμείο InvestEU θα 
πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη 
ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
εστιάζει στην παροχή στρατηγικών, 
μακροπρόθεσμων οφελών σε βασικούς 
τομείς πολιτικής της Ένωσης, οι οποίοι 
διαφορετικά θα λάμβαναν ανεπαρκή ή 
καμία χρηματοδότηση, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης. Η στήριξη στο πλαίσιο του 
ταμείου InvestEU θα πρέπει να καλύπτει 
ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών, αλλά 
να αποφεύγει την υπερβολική τομεακή ή 
γεωγραφική συγκέντρωση, θα πρέπει δε να 
διευκολύνει την πρόσβαση έργων που 
συνίστανται από οντότητες εταίρων σε 
πολλαπλές περιφέρειες ανά την ΕΕ.

την ανταγωνιστικότητα και την 
κοινωνικο-οικονομική σύγκλιση και 
συνοχή, την ανθεκτικότητα και τη 
μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς 
της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, 
στην αποδοτική χρήση των πόρων, 
σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, στη 
βιωσιμότητα και την αποφυγή 
αποκλεισμών στην οικονομική ανάπτυξη 
της Ένωσης και στην κοινωνική 
ανθεκτικότητα και ολοκλήρωση των 
κεφαλαιαγορών της Ένωσης, μεταξύ 
άλλων μέσω λύσεων για την αντιμετώπιση 
του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών 
της Ένωσης και για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης για τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
στηρίζει έργα που είναι βιώσιμα από 
τεχνική και οικονομική άποψη, παρέχοντας 
ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών 
μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου 
και συμμετοχικών τίτλων με τη στήριξη 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και χρηματοδοτικών συνεισφορών 
από τους εταίρους υλοποίησης, ανάλογα με 
την περίπτωση. Το ταμείο InvestEU θα 
πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη 
ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
εστιάζει στην παροχή στρατηγικών, 
μακροπρόθεσμων οφελών σε βασικούς 
τομείς πολιτικής της Ένωσης, οι οποίοι 
διαφορετικά θα λάμβαναν ανεπαρκή ή 
καμία χρηματοδότηση, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης. Η στήριξη στο πλαίσιο του 
ταμείου InvestEU θα πρέπει να καλύπτει 
ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών, αλλά 
να αποφεύγει την υπερβολική τομεακή ή 
γεωγραφική συγκέντρωση, θα πρέπει δε να 
διευκολύνει την πρόσβαση έργων που 
συνίστανται από οντότητες εταίρων με 
υψηλές δυνατότητες μεγέθυνσης, και δη 
σε βασικούς στρατηγικούς τομείς, και 
έργων που προωθούν την ανάπτυξη 
δικτύων, συμπλεγμάτων και κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας σε όλες τις 
περιφέρειες ανά την Ένωση, καθώς και 



PE655.653v02-00 8/46 AD\1214550EL.docx

EL

διασυνοριακών έργων.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 
τομέας αποτελούν βασικούς και ταχέως 
αναπτυσσόμενους τομείς στην Ένωση, 
παράγοντας τόσο οικονομική όσο και 
πολιτιστική αξία από τη διανοητική 
ιδιοκτησία και την ατομική 
δημιουργικότητα. Ωστόσο, οι περιορισμοί 
στις κοινωνικές επαφές που εφαρμόστηκαν 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 
είχαν ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές 
επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς. 
Επιπλέον, ο άυλος χαρακτήρας των 
στοιχείων του ενεργητικού στους εν λόγω 
τομείς περιορίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ 
και των οργανισμών από τους τομείς 
αυτούς σε ιδιωτική χρηματοδότηση, η 
οποία είναι απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, την 
επέκταση και τον ανταγωνισμό σε διεθνές 
επίπεδο. Το πρόγραμμα InvestEU θα 
πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ και των οργανισμών 
του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα 
σε χρηματοδότηση. Οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης είναι ουσιώδεις για την 
πολιτιστική πολυμορφία και τη 
δημοκρατία μας στην ψηφιακή εποχή, 
συνιστούν δε εγγενές στοιχείο της 
κυριαρχίας και της αυτονομίας μας. Οι 
στρατηγικές επενδύσεις στον 
οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στο 
περιεχόμενο και στην τεχνολογία των 
μέσων ενημέρωσης θα διαμορφώσουν τη 
μακροπρόθεσμη ικανότητα παραγωγής και 
διανομής περιεχομένου σε ευρύ κοινό 
πέραν των εθνικών συνόρων.

(6) Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 
τομέας αποτελούν βασικούς και ταχέως 
αναπτυσσόμενους τομείς στην Ένωση, 
παράγοντας τόσο οικονομική όσο και 
πολιτιστική αξία από τη διανοητική 
ιδιοκτησία και την ατομική 
δημιουργικότητα. Ωστόσο, οι περιορισμοί 
στις κοινωνικές επαφές που εφαρμόστηκαν 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 
είχαν ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές 
επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς. 
Επιπλέον, ο άυλος χαρακτήρας των 
στοιχείων του ενεργητικού στους εν λόγω 
τομείς περιορίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ 
και των οργανισμών από τους τομείς 
αυτούς σε ιδιωτική χρηματοδότηση, η 
οποία είναι απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, την 
επέκταση και τον ανταγωνισμό σε διεθνές 
επίπεδο. Το πρόγραμμα InvestEU θα 
πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ και των οργανισμών 
του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα 
σε χρηματοδότηση και να ωφελήσει τις 
συνέργειες με τους τομείς του τουρισμού 
και των τροφίμων. Οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και ο κλάδος της 
δημιουργίας, είναι ουσιώδεις για την 
πολιτιστική πολυμορφία και τη 
δημοκρατία μας στην ψηφιακή εποχή. Οι 
στρατηγικές επενδύσεις στον 
οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στο 
περιεχόμενο και στην τεχνολογία των 
μέσων ενημέρωσης θα διαμορφώσουν τη 
μακροπρόθεσμη ικανότητα παραγωγής και 
διανομής περιεχομένου σε ευρύ κοινό 
πέραν των εθνικών συνόρων.
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Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ για την εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και 
τους ΣΒΑ 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. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU αναμένεται να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών 
στόχων σε ποσοστό 30 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος InvestEU. 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.

(10) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ για την εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και 
τους ΣΒΑ 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 
τουλάχιστον το 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ προς στόχους που 
αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος InvestEU αναμένεται 
να συμβάλουν στην επίτευξη των 
κλιματικών στόχων σε ποσοστό 
τουλάχιστον 30 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος InvestEU. 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 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 
υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και εκ 
νέου κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-
19, υπονόμευσαν τις δυνατότητες της 
Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και 
της σύγκλισης. Επιπλέον, δημιουργούν 

(14) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 
υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και εκ 
νέου κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-
19, υπονόμευσαν όχι μόνο τις δυνατότητες 
της Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης, 
οικονομικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και 
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κίνδυνο παγίωσης των ανισορροπιών και 
επιδρούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
των περιφερειών. Οι μεγάλες επενδύσεις 
σε υποδομές της Ένωσης, ιδίως όσον 
αφορά τη διασύνδεση και την ενεργειακή 
απόδοση, καθώς και για τη δημιουργία 
ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου 
Μεταφορών, είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την επίτευξη 
των ΣΒΑ, και των στόχων για την ενέργεια 
και το κλίμα για το 2030. Ως εκ τούτου, η 
στήριξη από το ταμείο InvestEU θα πρέπει 
να στοχεύει σε επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών, της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και άλλων ασφαλών και 
βιώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών, των περιβαλλοντικών 
υποδομών, των σχετικών με τη δράση για 
το κλίμα υποδομών, των ναυτιλιακών 
υποδομών και των ψηφιακών υποδομών. 
Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα σε τομείς με 
ανεπαρκείς επενδύσεις καθώς και σε 
τομείς στους οποίους απαιτούνται 
πρόσθετες επενδύσεις. Για να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
στήριξης της Ένωσης, είναι σκόπιμο να 
προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική 
διαδικασία που επιτρέπει να προβάλλεται η 
δεξαμενή έργων και να μεγιστοποιούνται 
οι συνέργειες μεταξύ των σχετικών 
προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως 
οι μεταφορές, η ενέργεια και η 
ψηφιοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
απειλές για την ασφάλεια και την 
προστασία, τα επενδυτικά έργα που 
λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα για την 
ανθεκτικότητα των υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και 
της ασφάλειας των υποδομών, θα πρέπει δε 
να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την 
προστασία των πολιτών σε δημόσιους 
χώρους. Τούτο θα πρέπει να είναι 

της σύγκλισης, αλλά και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Επιπλέον, δημιουργούν 
κίνδυνο παγίωσης των ανισορροπιών και 
επιδρούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
των περιφερειών, επηρεάζοντας τη 
σύγκλιση και τη συνοχή της Ένωσης, 
πράγμα που γίνεται εμφανές ειδικότερα 
όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές. 
Είναι καίριας σημασίας να υποστηριχθεί 
η ταχεία και υπερταχεία ευρυζωνική 
συνδεσιμότητα σε όλες τις αγροτικές και 
αστικές περιφέρειες της Ένωσης, να 
παρασχεθεί στήριξη σε ψηφιακές 
νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες 
ΜΜΕ, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται και να επεκτείνονται 
καλύτερα, και να επιταχυνθεί ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του συνόλου της 
οικονομίας, προκειμένου να αυξηθεί τόσο 
η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα 
όσο και η ανθεκτικότητα της ενωσιακής 
οικονομίας. Οι μεγάλες επενδύσεις σε 
οικοσυστήματα καινοτομίας που 
καλλιεργούν την τεχνολογική 
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη 
νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και 
επενδύσεις σε υποδομές της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τη διασύνδεση και την 
ενεργειακή απόδοση, καθώς και για τη 
δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Μεταφορών, είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 
της Ένωσης για την επίτευξη των ΣΒΑ, και 
των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα 
για το 2030, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων επενδύσεων στην καινοτομία και 
την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων 
στον οικοδομικό τομέα, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος του μηδενικού 
ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών και 
ένας εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικός 
και κλιματικά ουδέτερος οικοδομικός 
τομέας. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε 
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, 
της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
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συμπληρωματικό ως προς τις προσπάθειες 
άλλων ταμείων της Ένωσης που παρέχουν 
στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας 
των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων 
ασφαλών και βιώσιμων πηγών ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών, των περιβαλλοντικών 
υποδομών, των σχετικών με τη δράση για 
το κλίμα υποδομών, των διαστημικών 
υποδομών, των ναυτιλιακών υποδομών και 
των ψηφιακών υποδομών. Το πρόγραμμα 
InvestEU θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε τομείς με ανεπαρκείς 
επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Για 
να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
στήριξης της Ένωσης, είναι σκόπιμο να 
προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική 
διαδικασία που επιτρέπει να προβάλλεται η 
δεξαμενή έργων και να μεγιστοποιούνται 
οι συνέργειες μεταξύ των σχετικών 
προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως 
οι μεταφορές, η ενέργεια και η 
ψηφιοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
απειλές για την ασφάλεια και την 
προστασία, τα επενδυτικά έργα που 
λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα για την 
ανθεκτικότητα των υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και 
της ασφάλειας των υποδομών, θα πρέπει δε 
να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την 
προστασία των πολιτών σε δημόσιους 
χώρους. Τούτο θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό ως προς τις προσπάθειες 
άλλων ταμείων της Ένωσης που παρέχουν 
στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας 
των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορές, την ενέργεια, το διάστημα, 
τόσο σε τροχιά όσο και επίγειες, και άλλες 
υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
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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 
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.

αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις ήταν άνισες ανά περιφέρεια, 
μια τάση που αναμένεται να επιταχυνθεί 
στις περιφέρειες που πλήττονται 
περισσότερο από την πανδημία. 
Επιπλέον, 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. Η έρευνα και η 
καινοτομία (Ε&Κ) θα διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο στην υπέρβαση της κρίσης, 
την παγίωση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών προκλήσεων, και τη 
δημιουργία των αναγκαίων τεχνολογιών 
για την υλοποίηση των ενωσιακών 
πολιτικών και στόχων. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα κράτη 
μέλη είχαν συμφωνήσει ότι, έως το 2020, 
θα επενδυόταν στην Ε&Κ τουλάχιστον το 
3 % του ΑΕγχΠ. Ωστόσο, ο στόχος αυτός 
δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Επομένως, θα 
πρέπει το ταμείο InvestEU να συνεισφέρει 
σημαντικά στην αύξηση των δημόσιων 
και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Κ στα 
κράτη μέλη, ώστε να συμβάλει στην 
επίτευξη συνολικών επενδύσεων στην 
Ε&Κ που θα αντιστοιχούν στο 3 % 
τουλάχιστον του ΑΕγχΠ της Ένωσης. Για 
την επίτευξη του στόχου θα χρειαστεί τα 
κράτη μέλη και ο ιδιωτικός τομέας να 
συμπληρώσουν το ταμείο InvestEU με τις 
δικές τους ενισχυμένες επενδυτικές 
δράσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και 
την καινοτομία, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι ανεπαρκείς επενδύσεις 
στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας, οι οποίες επιδρούν αρνητικά 
στην οικονομική και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και 
στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει επίσης 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 
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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 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.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας, γνώρισε ιδιαίτερα σοβαρή 
συρρίκνωση λόγω της πανδημίας COVID-
19. Το πρόγραμμα InvestEU αναμένεται να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
μέσω της στήριξης επιχειρήσεων που 
προωθούν τον βιώσιμο, καινοτόμο και 
ψηφιακό τουρισμό.

(19) Ο τουρισμός, και ειδικότερα ο 
κλάδος της φιλοξενίας, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας, δεδομένου ότι, μαζί με τον 
ταξιδιωτικό τομέα, συνεισφέρει άμεσα 
κατά 3,9 % στο ΑΕγχΠ της Ένωσης και 
αντιπροσωπεύει το 5,1 % του συνολικού 
ενωσιακού εργατικού δυναμικού, μεγάλο 
μέρος του οποίου απασχολείται σε πολύ 
μικρές, μικρές, μεσαίες, και οικογενειακές 
επιχειρήσεις, με υψηλό ποσοστό 
γυναικών, νέων, εποχιακών εργαζομένων 
και ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση. Ο 
τουριστικός τομέας γνώρισε ιδιαίτερα 
σοβαρή συρρίκνωση λόγω της πανδημίας 
COVID-19, με τεράστιες απώλειες 
εσόδων για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, 
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τα 
ταξιδιωτικά γραφεία και τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές μεγάλων 
αποστάσεων, τις κρουαζιέρες και τις 
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αεροπορικές εταιρείες. Το πρόγραμμα 
InvestEU αναμένεται να συμβάλει στην 
ενίσχυση της μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη 
ενός βιώσιμου τουριστικού τομέα, μέσω 
της στήριξης επιχειρήσεων που προωθούν 
τη βιώσιμη, ασφαλή, δίκαιη, καινοτόμο 
και ψηφιακή ανάκαμψη του εν λόγω 
τομέα.

Τροπολογία 9
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 

(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, την υλοποίηση των 
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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, 
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.

Εγγυήσεων για τη Νεολαία και την 
επίτευξη των στόχων του θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη όσον αφορά 
τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και την 
ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και 
της απόκτησης δεξιοτήτων ενόψει 
επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας 
(outskilling), 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, ιδίως των ανειδίκευτων, των 
χαμηλής ειδίκευσης, και των μακροχρόνια 
ανέργων, και στη βελτίωση της 
κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, την εξάλειψη 
των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
μορφών απασχόλησης που στηρίζουν την 
εξισορρόπηση επαγγελματικού και 
ιδιωτικού βίου και τον καλύτερο 
επιμερισμό των ευθυνών φροντίδας, 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 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
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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 
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 

(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 
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 ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, 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 



AD\1214550EL.docx 17/46 PE655.653v02-00

EL

αντοχή της Ένωσης. αντοχή της Ένωσης.

Τροπολογία 11
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. Το πρόγραμμα InvestEU θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ζωτικής 
σημασίας στήριξη σε εταιρείες κατά τη 
φάση ανάκαμψης, ειδικότερα σε ΜΜΕ και 
επιχειρήσεις πολύ μικρής κλίμακας, και, 
ταυτόχρονα, να διασφαλίζει την ισχυρή 
εστίαση των επενδυτών στις 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και 
την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, 
όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, ο κανονισμός (ΕΕ) 
2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α, ο ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα, η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα, η Λευκή Βίβλος για την 
τεχνητή νοημοσύνη, η νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοσυστημικής προσέγγισης, η 
στρατηγική για τις ΜΜΕ, οι φιλοδοξίες 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το 
κύμα ανακαινίσεων, ο ευρωπαϊκός 
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πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, 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.

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό σοκ για την παγκόσμια και την 
ενωσιακή οικονομία. Η συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται πολύ εντονότερη 
από ό,τι κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009, οι δε 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι 
αναπόφευκτες. Η πανδημία κατέδειξε την 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν στρατηγικά 
τρωτά σημεία προκειμένου να βελτιωθεί η 
απόκριση της Ένωσης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και η 
ανθεκτικότητα ολόκληρης της οικονομίας. 
Μόνο μια ανθεκτική, ολοκληρωμένη και 
χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή οικονομία 
μπορεί να διαφυλάξει την ενιαία αγορά και 
τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και 
προς όφελος των κρατών μελών που 
πλήττονται περισσότερο.

(25) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό σοκ για την παγκόσμια και την 
ενωσιακή οικονομία. Η συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται πολύ εντονότερη 
από ό,τι κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009, οι δε 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι 
αναπόφευκτες. Η πανδημία κατέδειξε την 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν στρατηγικά 
τρωτά σημεία προκειμένου να βελτιωθεί η 
απόκριση της Ένωσης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και η 
ανθεκτικότητα ολόκληρης της οικονομίας. 
Μόνο μια ανθεκτική ενωσιακή οικονομία 
—δηλαδή μια ψηφιοποιημένη, 
καινοτόμος και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
οικονομία που έχει τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζει κοινωνιακούς και 
οικονομικούς κλυδωνισμούς και 
διαφυλάσσει την ευημερία της κοινωνίας 
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και των μελλοντικών γενεών— και επίσης 
μια ολοκληρωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς ευρωπαϊκή οικονομία 
μπορεί να διαφυλάξει την ενιαία αγορά και 
τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και 
προς όφελος των κρατών μελών που 
πλήττονται περισσότερο.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο πρωταρχικός στόχος του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους θα πρέπει να είναι η στήριξη των 
τελικών αποδεκτών που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση και των 
οποίων οι δραστηριότητες είναι 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, 
ιδίως ενόψει της πράσινης μετάβασης και 
της ψηφιακής μετάβασης και ενόψει της 
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στους 
ακόλουθους τομείς: i) παροχή ζωτικής 
σημασίας ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παραγωγή και αποθήκευση 
φαρμακευτικών προϊόντων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατρικών εφοδίων, ενίσχυση της 
ικανότητας αντιμετώπισης των κρίσεων 
στον τομέα της υγείας και του συστήματος 
πολιτικής προστασίας· ii) υποδομές 
ζωτικής σημασίας, είτε υλικές είτε 
εικονικές· iii) παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών καθοριστικής σημασίας για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση των 
υποδομών αυτών· iv) βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής, μετασχηματιστικές, 
πράσινες, ψηφιακές τεχνολογίες και 
ρηξικέλευθες καινοτομίες όπου η επένδυση 
έχει στρατηγική σημασία για το 
βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής 
νοημοσύνης, της τεχνολογίας αλυσίδας 
συστοιχιών, του λογισμικού, της 
ρομποτικής, των ημιαγωγών, των 

(28) Ο πρωταρχικός στόχος του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους θα πρέπει να είναι η στήριξη των 
τελικών αποδεκτών που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση και των 
οποίων οι δραστηριότητες είναι 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
περιγράφονται στη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη και για μια 
πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη, και το 
μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε 
βιομηχανικά οικοσυστήματα. Το σκέλος 
θα πρέπει επίσης να ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάγκης να ανοικοδομηθεί η 
παραγωγική ικανότητα των κρατών 
μελών και να δημιουργηθούν 
μελλοντοστραφείς επενδύσεις για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς 
και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, 
μεταξύ άλλων με τη μείωση της 
εξάρτησης από ευάλωτες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Θα πρέπει τα έργα να 
δημιουργούν ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία και είτε να είναι διασυνοριακά είτε 
να παράγουν πραγματική προστιθέμενη 
αξία σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη 
ή σε περισσότερες από μία περιφέρειες 
μέσω δευτερογενών επιπτώσεων. Θα 
πρέπει να μην διοχετεύεται στήριξη 



PE655.653v02-00 20/46 AD\1214550EL.docx

EL

μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους παρυφών, της 
υπολογιστικής υψηλής απόδοσης, της 
κυβερνοασφάλειας, των κβαντικών 
τεχνολογιών, της φωτονικής, της 
βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
συσσωρευτών, των τεχνολογιών βιώσιμης 
μεταφοράς, των εφαρμογών καθαρού 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, των 
τεχνολογιών απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές για τη βιομηχανία, 
της δέσμευσης και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα, των τεχνολογιών 
κυκλικής οικονομίας, της βιοϊατρικής, των 
νανοτεχνολογιών, των φαρμακευτικών 
προϊόντων και των προηγμένων υλικών· 
v)εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής 
εξαρτημάτων και συσκευών επικοινωνίας 
και τεχνολογίας πληροφοριών στην ΕΕ· 
vi) παροχή και αποθήκευση κρίσιμων 
εισροών σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις 
ή καταναλωτές στην Ένωση· vii) κρίσιμες 
τεχνολογίες και εισροές για την ασφάλεια 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
όπως οι τομείς της άμυνας και του 
διαστήματος, καθώς και της 
κυβερνοασφάλειας, και τα είδη διπλής 
χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 του Συμβουλίου. Οι τελικοί 
αποδέκτες θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος 
και θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην 
Ένωση, υπό την έννοια ότι έχουν 
σημαντικές δραστηριότητες όσον αφορά το 
προσωπικό, την παραγωγή, την έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Τα έργα που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας στην ενιαία 
αγορά, μέσω πράξεων σε πολλαπλούς 
τόπους ανά την ΕΕ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επωφεληθούν.

απευθείας στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς ούτε να υποκαθιστά 
εθνικές δημοσιονομικές δαπάνες, όπως οι 
κοινωνικές παροχές. Στους τομείς 
στρατηγικής σημασίας συγκαταλέγονται 
οι ακόλουθοι: i) παροχή ζωτικής σημασίας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,βιώσιμη 
και δεοντολογική παραγωγή, παραγωγή 
και αποθήκευση φαρμακευτικών 
προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
ιατρικών εφοδίων και προστατευτικού 
εξοπλισμού, και ενίσχυση της ικανότητας 
αντιμετώπισης των κρίσεων στον τομέα 
της υγείας και του συστήματος πολιτικής 
προστασίας με βάση τις αρχές της ευρείας 
διαθεσιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας προϊόντων ζωτικής 
σημασίας σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας· ii) 
υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε υλικές 
είτε εικονικές· iii)παροχή τεχνογνωσίας, 
αγαθών, τεχνολογιών και υπηρεσιών 
καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των υποδομών αυτών· 
iv) βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής, μετασχηματιστικές, πράσινες, 
ψηφιακές τεχνολογίες και ρηξικέλευθες 
καινοτομίες όπου η επένδυση έχει 
στρατηγική σημασία για την οικονομία 
και το βιώσιμο και καινοτόμο 
βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συνδεσιμότητας σε gigabit, της τεχνητής 
νοημοσύνης, των τεχνολογιών αλυσίδας 
συστοιχιών και κατανεμημένου 
καθολικού, του λογισμικού, της 
ρομποτικής, των ημιαγωγών, των 
μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικής παρυφών και 
υπολογιστικού νέφους, της υπολογιστικής 
υψηλής απόδοσης, της κυβερνοασφάλειας, 
των κβαντικών τεχνολογιών, της 
φωτονικής, της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας, των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων και άλλων πηγών ενέργειας 
που συμβάλλουν στην επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 
των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 



AD\1214550EL.docx 21/46 PE655.653v02-00

EL

συσσωρευτών, των τεχνολογιών βιώσιμης 
μεταφοράς, των εφαρμογών καθαρού 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, των 
τεχνολογιών απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές για τη βιομηχανία, 
όπως η παραγωγή ατσαλιού χωρίς 
ανθρακούχες εκπομπές, και των 
υποδομών για τη δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε 
βιομηχανικές διεργασίες, των μονάδων 
παραγωγής βιοενέργειας και των 
εγκαταστάσεων μεταποίησης υπό 
ενεργειακή μετάβαση, των τεχνολογιών 
κυκλικής οικονομίας, της βιοϊατρικής, των 
νανοτεχνολογιών, των φαρμακευτικών 
προϊόντων και των προηγμένων υλικών, 
των διαστημικών συστημάτων και 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
καίριων διαστημικών εξαρτημάτων, 
καθώς και των διαστημικών υπηρεσιών 
και εφαρμογών· v)εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης και μαζικής παραγωγής 
εξαρτημάτων και συσκευών επικοινωνίας 
και τεχνολογίας πληροφοριών στην 
Ένωση· vi) παροχή και αποθήκευση 
κρίσιμων εισροών σε δημόσιους φορείς, 
επιχειρήσεις ή καταναλωτές στην Ένωση· 
vii)αλυσίδες εφοδιασμού και 
ανθεκτικότητα στις διαταραχές του 
εφοδιασμού· viii) κρίσιμες τεχνολογίες, 
εισροές και εφαρμογές για την ασφάλεια 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
όπως οι τομείς της ασφάλειας, της άμυνας 
και του διαστήματος, καθώς και της 
κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης 
της ασφάλειας του δικτύου 5G, και τα 
είδη διπλής χρήσης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου και στις 
επακόλουθες αναθεωρήσεις του. Οι 
τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος, 
να μην έχουν θυγατρικές που δεν ασκούν 
πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες 
σε χώρα που περιλαμβάνεται στον 
ενωσιακό κατάλογο μη συνεργαζόμενων 
περιοχών δικαιοδοσίας και θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση, υπό την 
έννοια ότι έχουν σημαντικές 



PE655.653v02-00 22/46 AD\1214550EL.docx

EL

δραστηριότητες όσον αφορά το 
προσωπικό, την παραγωγή, την έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Τα έργα που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας στην ενιαία 
αγορά, μέσω πράξεων σε πολλαπλούς 
τόπους ανά την Ένωση θα πρέπει να είναι 
σε θέση να επωφεληθούν.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το στρατηγικό ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σκέλος θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι και δραστηριοποιούνται 
στην Ένωση και των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι στρατηγικής 
σημασίας για την Ένωση και χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις ή 
καλύπτονται από τον μηχανισμό ελέγχου 
των άμεσων ξένων επενδύσεων. Επιπλέον, 
από το στρατηγικό ευρωπαϊκό επενδυτικό 
σκέλος θα πρέπει ιδίως να μπορούν να 
επωφεληθούν σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

(29) Το στρατηγικό ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σκέλος θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι και δραστηριοποιούνται 
στην Ένωση και των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι στρατηγικής 
σημασίας για την Ένωση, δεν αποτελούν 
απειλή για τα συμφέροντα ασφάλειας και 
άμυνας της Ένωσης, και χρειάζονται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις ή 
καλύπτονται από τον μηχανισμό ελέγχου 
των άμεσων ξένων επενδύσεων. Επιπλέον, 
από το στρατηγικό ευρωπαϊκό επενδυτικό 
σκέλος θα πρέπει ιδίως να μπορούν να 
επωφεληθούν σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που 
ευθυγραμμίζονται με τους κλιματικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους της 
Ένωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να μην 
παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη σε 
έργα που δεν ευθυγραμμίζονται με τα 
στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης, για παράδειγμα έργα που 
αυξάνουν την εξάρτηση από ευάλωτες ή 
μη διαφοροποιημένες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Θα πρέπει το στρατηγικό 
ευρωπαϊκό επενδυτικό σκέλος να στηρίζει 
επίσης τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ 
των βιομηχανικών εταίρων και των 
ερευνητικών παραγόντων. Η στήριξη 
αυτή θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
του InvestEU και του προγράμματος 
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«Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η προσθήκη του στρατηγικού 
ευρωπαϊκού επενδυτικού σκέλους 
καθίσταται αναγκαία λόγω της έξαρσης 
Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και του 
αντικτύπου της σε ανθρώπινες ζωές και 
αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και της 
εμφάνισης ορισμένων τρωτών σημείων. 
Θα πρέπει να προωθεί τη βιώσιμη 
οικονομική ανάκαμψη και να αυξάνει την 
ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας να ιεραρχεί την 
κατανομή της τεχνικής στήριξης και 
βοήθειας που παρέχει σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζει την απόλυτη 
προσθετικότητα όλων των επενδύσεων 
που υποστηρίζονται μέσω του ταμείου 
InvestEU. Για τον λόγο αυτόν, είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται η ορατότητα 
της ενωσιακής χρηματοδότησης από το 
ταμείο InvestEU, και ιδίως του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους και των προσδιορισμένων 
στρατηγικών προτεραιοτήτων του, μέσω 
αποτελεσματικής επικοινωνίας που 
αναδεικνύει τις ενωσιακά 
χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τα 
αποτελέσματά τους, προκειμένου να 
προωθείται επαρκώς η ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία του ταμείου InvestEU 
στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το InvestEU θα πρέπει επίσης να (30) Το InvestEU θα πρέπει επίσης να 
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παρέχει στήριξη στη χρηματοδότηση για 
τη δημιουργία επενδύσεων προς όφελος 
των περιφερειών δίκαιης μετάβασης.

παρέχει στήριξη στη χρηματοδότηση για 
τη δημιουργία βιώσιμων επενδύσεων προς 
όφελος των περιφερειών δίκαιης 
μετάβασης, ιδίως στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και τη 
δυνατότητα να λάβουν οι αντίστοιχες 
περιφέρειες ειδική τεχνική βοήθεια μέσω 
του ταμείου InvestEU.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η εγγύηση της ΕΕ που στηρίζει το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να υλοποιείται 
έμμεσα από την Επιτροπή με βάση τους 
εταίρους υλοποίησης που έχουν πρόσβαση 
σε χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, 
ανάλογα με την περίπτωση, και τους 
τελικούς αποδέκτες. Η επιλογή των 
εταίρων υλοποίησης θα πρέπει να είναι 
διαφανής και απαλλαγμένη από 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει σύμβαση 
εγγύησης που κατανέμει την εγγυοδοτική 
ικανότητα του ταμείου InvestEU με κάθε 
εταίρο υλοποίησης για τη στήριξη των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
του ταμείου InvestEU και συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του. Η 
διαχείριση του κινδύνου που συνδέεται με 
την εγγύηση της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει την άμεση πρόσβαση των 
εταίρων υλοποίησης στην εγγύηση της ΕΕ. 
Μόλις η εγγύηση της ΕΕ χορηγηθεί στο 
πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ σε 
εταίρους υλοποίησης, οι τελευταίοι θα 
είναι πλήρως υπεύθυνοι για το σύνολο της 
επενδυτικής διαδικασίας και τη δέουσα 
επιμέλεια σε σχέση με τις χρηματοδοτικές 
ή επενδυτικές πράξεις. Το ταμείο InvestEU 
θα πρέπει να υποστηρίζει έργα τα οποία 
συνήθως έχουν προφίλ υψηλότερου 
κινδύνου από τα έργα που υποστηρίζονται 

(40) Η εγγύηση της ΕΕ που στηρίζει το 
ταμείο InvestEU θα πρέπει να υλοποιείται 
έμμεσα από την Επιτροπή με βάση τους 
εταίρους υλοποίησης που έχουν πρόσβαση 
σε χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, 
ανάλογα με την περίπτωση, και τους 
τελικούς αποδέκτες. Η επιλογή των 
εταίρων υλοποίησης θα πρέπει να είναι 
διαφανής και απαλλαγμένη από 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει σύμβαση 
εγγύησης που κατανέμει την εγγυοδοτική 
ικανότητα του ταμείου InvestEU με κάθε 
εταίρο υλοποίησης για τη στήριξη των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
του ταμείου InvestEU και συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του. Η 
διαχείριση του κινδύνου που συνδέεται με 
την εγγύηση της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει την άμεση πρόσβαση των 
εταίρων υλοποίησης στην εγγύηση της ΕΕ. 
Μόλις η εγγύηση της ΕΕ χορηγηθεί στο 
πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ σε 
εταίρους υλοποίησης, οι τελευταίοι θα 
είναι πλήρως υπεύθυνοι για το σύνολο της 
επενδυτικής διαδικασίας και τη δέουσα 
επιμέλεια σε σχέση με τις χρηματοδοτικές 
ή επενδυτικές πράξεις. Το ταμείο InvestEU 
θα πρέπει να υποστηρίζει έργα τα οποία 
συνήθως έχουν προφίλ υψηλότερου 
κινδύνου από τα έργα που υποστηρίζονται 
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από τις συνήθεις πράξεις των εταίρων 
υλοποίησης και που 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 άλλες 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, χωρίς στήριξη 
από το InvestEU. Ωστόσο, μπορούν να 
ισχύουν ειδικοί όροι για το κριτήριο της 
προσθετικότητας σε σχέση με τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού 
επενδυτικού σκέλους που να απορρέουν 
από τον στόχο του.

από τις συνήθεις πράξεις των εταίρων 
υλοποίησης και που 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 άλλες 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, χωρίς στήριξη 
από το InvestEU.

Τροπολογία 18
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 

(59) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 
και προκειμένου να αποκατασταθούν οι 
αδυναμίες της αγοράς από πλευράς 
ζήτησης του μέσου, υπάρχει ανάγκη 
επέκτασης της τεχνικής βοήθειας και 
παροχής στήριξης για ανάπτυξη έργων και 
δημιουργία επενδυτικών προτάσεων, 
ειδικότερα σε κράτη μέλη και περιφέρειες 
που δεν διαθέτουν εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες ή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 
όσον αφορά την ανάπτυξη προτάσεων και 
τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, 
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 ΜΜΕ και άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων 
και των τοπικών αρχών, ώστε να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και να αξιοποιήσουν 
πλήρως το δυναμικό τους, και θα πρέπει 
να περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής 
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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.

βοήθειας, ειδικότερα για κράτη μέλη με 
αδύναμα χρηματοοικονομικά 
οικοσυστήματα. Θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του 
διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις ΜΜΕ. 
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.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται σε αυτόν, θα πρέπει να 
υλοποιηθούν μέτρα για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU ώστε να 
αντιμετωπιστεί ο άνευ προηγουμένου 
αντίκτυπος της κρίσης Covid-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 

(61) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται σε αυτόν, θα πρέπει να 
υλοποιηθούν μέτρα για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU ώστε να 
αντιμετωπιστεί ο άνευ προηγουμένου 
αντίκτυπος της κρίσης Covid-19 και να 
παρασχεθούν στους Ευρωπαίους πολίτες 
μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και 
κοινωνιακά οφέλη, όπως υψηλής 
ποιότητας μακροπρόθεσμες θέσεις 
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κανονισμό [EURI]. εργασίας και δημόσιες υποδομές, μεταξύ 
άλλων με τη στήριξη της βιώσιμης και 
της ψηφιακής μετάβασης των εταιρειών, 
σύμφωνα με τους στόχους του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους, και τη στήριξη της 
μακροπρόθεσμης μεγέθυνσης, των 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και της 
ανταγωνιστικότητας. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) στη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάκαμψη της οικονομίας 
της Ένωσης μετά την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, στην 
προάσπιση και ενίσχυση των στρατηγικών 
της αλυσίδων αξίας, καθώς και στη 
διατήρηση και ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων στρατηγικής σημασίας 
για την Ένωση σε σχέση με υποδομές 
ζωτικής σημασίας, μετασχηματιστικές 
τεχνολογίες, ρηξικέλευθες καινοτομίες και 
εισροές για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές.

ζ) στη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάκαμψη της οικονομίας 
της Ένωσης μετά την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, και 
ειδικότερα των ΜΜΕ, σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης, και δη τον νόμο για το 
κλίμα, και την αρχή της «μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας», στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης, στην προάσπιση 
και ενίσχυση των βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων, των στρατηγικών 
αλυσίδων αξίας, και της κλιματικής και 
της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και στη 
διατήρηση και ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων στρατηγικής σημασίας 
για την Ένωση σε σχέση με υποδομές 
ζωτικής σημασίας, μετασχηματιστικές 
τεχνολογίες, πρώτες ύλες και την 
επιταχυνόμενη μεταφορά τεχνολογίας, τη 
ρηξικέλευθη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένων οικοσυστημάτων 
για την ανάπτυξη τεχνολογικής 
επιχειρηματικότητας, και εισροές για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
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Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη στήριξη χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων σε τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο ε), προκειμένου να διατηρηθεί και 
να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και της οικονομίας της.

ε) τη στήριξη χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδυτικών 
και επιχειρηματικών κεφαλαίων, σε 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 στοιχείο ε), προκειμένου να 
διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητα, η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
της ενωσιακής οικονομίας, πράγμα που 
θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία 
της Ένωσης·

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
καταχωρισμένες σε χώρες που 
περιλαμβάνονται στον ενωσιακό 
κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας δεν είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσό 31 153 850 000 EUR (σε τρέχουσες 
τιμές) από το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
διατίθεται για πράξεις με τις οποίες 
υλοποιούνται μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του κανονισμού [EURI] για τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

Ποσό 31 153 850 000 EUR (σε τρέχουσες 
τιμές) από το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
διατίθεται για πράξεις με τις οποίες 
υλοποιούνται μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του κανονισμού [EURI] για τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο ε). Θα δοθεί 
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παράγραφος 2 στοιχείο ε). προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα, την 
ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη διασφάλιση επαρκούς 
στήριξης για την κλιματική και την 
ψηφιακή μετάβαση, καθώς και σε 
συναφείς πρωτοβουλίες όπως η ανάπτυξη 
ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτομιών, 
η υλοποίηση του 5G, η τεχνητή 
νοημοσύνη, τα εξαιρετικά υψίρρυθμα 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα 
δεδομένα, η ανάπτυξη ανανεώσιμης 
ενέργειας και οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σκέλος πολιτικής, το οποίο 
περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις για 
τη στήριξη τελικών αποδεκτών που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση και των 
οποίων οι δραστηριότητες είναι 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, 
ιδίως ενόψει της πράσινης μετάβασης και 
της ψηφιακής μετάβασης και την 
ενισχυμένης ανθεκτικότητας, σε έναν από 
τους ακόλουθους τομείς:

ε) ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σκέλος πολιτικής, το οποίο 
περιλαμβάνει στρατηγικές, 
μελλοντοστραφείς επενδύσεις για τη 
στήριξη τελικών αποδεκτών, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και 
νεοφυών επιχειρήσεων, που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση και των 
οποίων οι δραστηριότητες είναι 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, 
ιδίως ενόψει της κλιματικής μετάβασης 
και της ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες που περιγράφονται 
στη νέα βιομηχανική στρατηγική για την 
Ευρώπη και για μια πράσινη και ψηφιακή 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του 
μοντέλου ανάπτυξης το οποίο βασίζεται 
σε βιομηχανικά οικοσυστήματα και του 
ενωσιακού στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, όπως κατοχυρώνεται 
στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και 
στον στόχο με ορίζοντα το 2030. Το 
σκέλος στηρίζει έργα που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των 
κρατών μελών, ανοικοδομούν την 
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παραγωγική τους ικανότητα, μειώνουν 
την εξάρτηση από ευάλωτες αλυσίδες 
εφοδιασμού, και προωθούν την 
επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ενισχυμένη 
ανθεκτικότητα, σε έναν από τους 
ακόλουθους τομείς:

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παροχή ζωτικής σημασίας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
παραγωγή και αποθήκευση 
φαρμακευτικών προϊόντων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατρικών εφοδίων, ενίσχυση της 
ικανότητας αντιμετώπισης των κρίσεων 
στον τομέα της υγείας και του συστήματος 
πολιτικής προστασίας·

i) παροχή ζωτικής σημασίας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
παραγωγή και αποθήκευση 
φαρμακευτικών προϊόντων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατρικών εφοδίων, ενίσχυση της 
ικανότητας αντιμετώπισης των κρίσεων 
στον τομέα της υγείας και του συστήματος 
πολιτικής προστασίας, με βάση τις αρχές 
της ευρείας διαθεσιμότητας και της 
οικονομικής προσιτότητας προϊόντων 
ζωτικής σημασίας σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας·

Τροπολογία 26
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 
αεροδιαστημικής, της άμυνας, των 

ii) υλικές, αναλογικές ή ψηφιακές 
υποδομές ζωτικής σημασίας, μεταξύ 
άλλων: στοιχεία υποδομής που 
χαρακτηρίζονται ως «κρίσιμα» στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
συγκοινωνιών και της ενεργού 
κινητικότητας, του περιβάλλοντος, των 
υδάτων, της υγείας, της ασφαλούς 
ψηφιακής επικοινωνίας και των ασφαλών 
ψηφιακών δικτύων, του 5G και των 
εξαιρετικά υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του 
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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·

διαδικτύου των πραγμάτων, των 
διαδικτυακών πλατφορμών, της ασφαλούς 
υπολογιστικής παρυφών και του 
ασφαλούς υπολογιστικού νέφους, της 
επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων, 
των πληρωμών και των 
χρηματοοικονομικών υποδομών, της 
αεροδιαστημικής, της ασφάλειας και της 
άμυνας, των επικοινωνιών, των μέσων 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, των εκλογικών υποδομών και 
των ευαίσθητων εγκαταστάσεων, της 
δημόσιας διοίκησης, της ασφάλειας, της 
στέγασης, καθώς και της γης και των 
ακινήτων που είναι καίρια για τη χρήση 
των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
σημασίας·

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των υποδομών ζωτικής 
σημασίας βάσει του σημείου ii)·

iii) παροχή τεχνογνωσίας, αγαθών, 
τεχνολογιών και υπηρεσιών καθοριστικής 
σημασίας για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση των υποδομών ζωτικής 
σημασίας βάσει του σημείου ii)·

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής, μετασχηματιστικές, πράσινες 
και ψηφιακές τεχνολογίες και 
ρηξικέλευθες καινοτομίες όπου η επένδυση 
έχει στρατηγική σημασία για το 
βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων:

iv) βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής, μετασχηματιστικές, πράσινες 
και ψηφιακές τεχνολογίες και 
ρηξικέλευθες καινοτομίες όπου η επένδυση 
έχει στρατηγική σημασία για την 
οικονομία και το βιώσιμο και καινοτόμο 
βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αναβιομηχάνισης, λαμβάνοντας υπόψη 
την αρχή της δίκαιης μετάβασης και τα 
ευρύτερα κοινωνιακά οφέλη, 
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συμπεριλαμβανομένων:

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της τεχνητής νοημοσύνης, της 
τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών, του 
λογισμικού, της ρομποτικής, των 
ημιαγωγών, των μικροεπεξεργαστών, των 
τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους 
παρυφών, της υπολογιστικής υψηλής 
απόδοσης, της κυβερνοασφάλειας, των 
κβαντικών τεχνολογιών, της φωτονικής, 
της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας,

α) της τεχνητής νοημοσύνης, των 
τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών και 
κατανεμημένου καθολικού, του 
λογισμικού, της ρομποτικής, των 
ημιαγωγών, των μικροεπεξεργαστών, των 
τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους 
παρυφών, της υπολογιστικής υψηλής 
απόδοσης, της κυβερνοασφάλειας, των 
κβαντικών τεχνολογιών, της φωτονικής, 
της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας,

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, 
των τεχνολογιών βιώσιμης μεταφοράς, των 
εφαρμογών καθαρού υδρογόνου και 
κυψελών καυσίμου, των τεχνολογιών 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
για τη βιομηχανία, της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, των 
τεχνολογιών κυκλικής οικονομίας,

β) των τεχνολογιών ανανεώσιμων και 
άλλων πηγών ενέργειας, οι οποίες 
συμβάλλουν στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, των 
τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 
συσσωρευτών, των τεχνολογιών βιώσιμης 
μεταφοράς, των εφαρμογών καθαρού 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, των 
τεχνολογιών απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές για τη βιομηχανία, 
των υποδομών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
βιομηχανικές διεργασίες, των μονάδων 
παραγωγής βιοενέργειας και των 
εγκαταστάσεων μεταποίησης υπό 
ενεργειακή μετάβαση, των τεχνολογιών 
κυκλικής οικονομίας και των αλυσίδων 
εφοδιασμού,
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Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) των διαστημικών συστημάτων και 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κρίσιμων διαστημικών εξαρτημάτων, 
καθώς και των διαστημικών υπηρεσιών 
και εφαρμογών·

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής 
εξαρτημάτων και συσκευών επικοινωνίας 
και τεχνολογίας πληροφοριών στην ΕΕ·

v) εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και 
μαζικής παραγωγής εξαρτημάτων και 
συσκευών επικοινωνίας και τεχνολογίας 
πληροφοριών στην Ένωση·

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) παροχή και αποθήκευση κρίσιμων 
εισροών σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις 
ή καταναλωτές στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ή των 
πρώτων υλών, των τεχνολογικών υλικών ή 
της επισιτιστικής ασφάλειας, λαμβάνοντας 
υπόψη την αποδοτικότητα των πόρων και 
την κυκλικότητα σε στρατηγικές αξιακές 
αλυσίδες·

vi) παροχή και αποθήκευση κρίσιμων 
εισροών σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις 
ή καταναλωτές στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ή των 
πρώτων υλών, εκτός εάν ήδη καλύπτονται 
από νομοθετικές απαιτήσεις, των 
τεχνολογικών υλικών ή της επισιτιστικής 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αποδοτικότητα των πόρων και την 
κυκλικότητα σε στρατηγικές αξιακές 
αλυσίδες και στρατηγικά οικοσυστήματα·

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vii 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) κρίσιμες τεχνολογίες και εισροές 
για την ασφάλεια της Ένωσης και των 
κρατών μελών της (όπως οι τομείς της 
άμυνας και του διαστήματος, καθώς και 
της κυβερνοασφάλειας) και τα είδη διπλής 
χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 του Συμβουλίου.

vii) κρίσιμες τεχνολογίες, εισροές και 
εφαρμογές για την ασφάλεια της Ένωσης 
και των κρατών μελών της (όπως οι τομείς 
της ασφάλειας, της άμυνας και του 
διαστήματος, καθώς και της 
κυβερνοασφάλειας) και τα είδη διπλής 
χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 του Συμβουλίου ή σε 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αναθεώρηση 
και σχετική νομοθετική πράξη. Επιπλέον, 
οι τελικοί αποδέκτες δεν εξάγουν 
αμυντική τεχνολογία σε τρίτες χώρες οι 
οποίες απειλούν την εδαφική 
ακεραιότητα των κρατών μελών ή 
παραβιάζουν συστηματικά το διεθνές 
δίκαιο ή παρεμποδίζουν την 
περιφερειακή ή την παγκόσμια ασφάλεια 
και σταθερότητα.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) επενδύσεις και τεχνική βοήθεια 
για εταιρείες, και ειδικότερα ΜΜΕ, 
νεοφυείς επιχειρήσεις, οικογενειακές 
επιχειρήσεις και κοινότητες, ώστε να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητα των αλυσίδων 
αξίας και των επιχειρηματικών μοντέλων 
τους, να καλλιεργηθούν επιχειρηματικές 
δεξιότητες, και να στηριχθούν οι 
συνθήκες για την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων με 
την ανάπτυξη δικτύων συνεργατικών 
σχηματισμών και κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας, καθώς και τεχνολογική και 
βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη·

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vii β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii β) κρίσιμες ικανότητες έγκαιρης 
ανίχνευσης και συντονισμένης θεσμικής 
και οικονομικής ανταπόκρισης σε 
περίπτωση κινδύνων λόγω κρίσεων, 
καθώς και λύσεις που αφορούν την 
προαγωγή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και τη συνέχιση της 
παροχής υπηρεσιών για βασικούς 
δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμικούς 
φορείς και τομείς·

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
«Νέου Διαστήματος», τόσο ανάντη όσο 
και κατάντη, προκειμένου να εισαχθούν 
στην αγορά οι τεχνολογίες και εφαρμογές 
με τις υψηλότερες δυνατότητες, ώστε να 
διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας·

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vii δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii δ) στρατηγικές επενδύσεις σε έργα 
ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανακαίνισης κτιρίων, με υψηλές 
δυνατότητες να συμβάλουν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στις οδηγίες (ΕΕ) 2018/2001, (ΕΕ) 
2018/2002 και (ΕΕ) 2018/844 και να 
συμβάλουν στην επίτευξη ενός κλιματικά 
ουδέτερου και ενεργειακά αποδοτικού 
κτιριακού τομέα στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως 
ορίζεται στη [στρατηγική για το κύμα 
ανακαινίσεων], ή δράσεις στο πλαίσιο του 
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ενωσιακού μηχανισμού χρηματοδότησης 
για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο 2

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, όλοι οι τελικοί αποδέκτες που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του σκέλους αυτού, ιδίως όσοι λαμβάνουν 
χρηματοδότηση στους τομείς του 
διαστήματος, της άμυνας και της 
κυβερνοασφάλειας, 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. Δεν παρέχεται 
χρηματοδοτική στήριξη σε έργα που δεν 
ευθυγραμμίζονται με τα στρατηγικά και 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, για 
παράδειγμα σε έργα που αυξάνουν την 
εξάρτηση από ευάλωτες ή μη 
διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του σκέλους αυτού διασφαλίζουν 
επαρκή στήριξη έναντι των παράλληλων 
προκλήσεων της κλιματικής και της 
ψηφιακής μετάβασης.
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους στον τομέα της άμυνας και του 
διαστήματος και στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας, οι επενδυτικές 
κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να 
καθορίζουν περιορισμούς όσον αφορά τη 
μεταβίβαση και την αδειοδότηση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
κρίσιμες τεχνολογίες και τεχνολογίες που 
συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία 
της ασφάλειας της Ένωσης και των 
κρατών μελών της.

8. Για χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους στον τομέα της ασφάλειας, της 
άμυνας και του διαστήματος και στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι 
επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές 
ενδέχεται να καθορίζουν περιορισμούς 
όσον αφορά τη μεταβίβαση και την 
αδειοδότηση δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε κρίσιμες τεχνολογίες και 
τεχνολογίες που συμβάλλουν καθοριστικά 
στην προστασία της ασφάλειας της 
Ένωσης και των κρατών μελών της, ιδίως 
όταν οι τελικοί αποδέκτες εμπορεύονται 
προϊόντα που σχετίζονται με την άμυνα, 
το διάστημα και την κυβερνοασφάλεια με 
τρίτες χώρες οι οποίες απειλούν την 
εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών, 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και 
στρεβλώνουν συστηματικά την 
περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκέλος πολιτικής που αφορά τις 
βιώσιμες υποδομές, ο συμβουλευτικός 
κόμβος InvestEU προωθεί και παρέχει 
τεχνική βοήθεια σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, καθώς και διαδικασίες για 
την απλούστευση του υπερβολικού 
διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, συνδράμει τους 
φορείς υλοποίησης στην ανάπτυξη των 
έργων τους ώστε να πληρούν τους στόχους 
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 7 και τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο 
άρθρο 13, διευκολύνει δε την ανάπτυξη 
σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και φορέων συγκέντρωσης 
για έργα μικρού μεγέθους, μεταξύ άλλων 
μέσω πλατφορμών επενδύσεων όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της παρούσας 
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω συνδρομή δεν προδικάζει τα 
συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων 
όσον αφορά την κάλυψη των εν λόγω 
έργων με εγγύηση της ΕΕ·

γ) κατά περίπτωση, συνδράμει τους 
φορείς υλοποίησης στην ανάπτυξη των 
έργων τους ώστε να πληρούν τους στόχους 
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 7 και τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο 
άρθρο 13, διευκολύνει δε την ανάπτυξη 
σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους γενικούς 
κλιματικούς στόχους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, και φορέων συγκέντρωσης για 
έργα μικρού μεγέθους, μεταξύ άλλων μέσω 
πλατφορμών επενδύσεων όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο στ) της παρούσας 
παραγράφου, καθώς και στρατηγικών 
συμμαχιών, οι οποίες συμβάλλουν στη 
δημιουργία στρατηγικών αλυσίδων αξίας 
στο πλαίσιο της οικοσυστημικής 
προσέγγισης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω συνδρομή δεν προδικάζει τα 
συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων 
όσον αφορά την κάλυψη των εν λόγω 
έργων με εγγύηση της ΕΕ·

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του πρώτου 
εδαφίου σε έργα στους τομείς της άμυνας 
και του διαστήματος υπόκειται σε τήρηση 
τυχόν υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και 
απορρήτου.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του πρώτου 
εδαφίου σε έργα στους τομείς της άμυνας 
και του διαστήματος υπόκειται σε τήρηση 
τυχόν υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και 
απορρήτου, εκτός εάν υπάρχουν 
ισχυρισμοί ή αποδεικτικά στοιχεία ότι τα 
έργα θα μπορούσαν να ωφελήσουν τρίτες 
χώρες οι οποίες απειλούν την εδαφική 
ακεραιότητα του κράτους μέλους, 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και 
στρεβλώνουν την περιφερειακή ειρήνη 
και ασφάλεια. Οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι 
δικαιούχοι, οι συμμετέχοντες και οι 
τελικοί αποδέκτες των χρηματοδοτικών 
μέσων γνωστοποιούνται με πλήρη 
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διαφάνεια. Πρέπει να καταχωρίζονται σε 
ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των 
ενωσιακών κονδυλίων. Το εν λόγω 
σύστημα παρακολούθησης θεσπίζεται 
από την Επιτροπή.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 12 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προσιτών εργατικών κατοικιών·58 ii) προσιτών, υγιεινών και ενεργειακά 
αποδοτικών εργατικών κατοικιών58·

_________________ _________________
58 Η προσιτή κοινωνική κατοικία πρέπει να 
θεωρείται ότι απευθύνεται σε άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε 
λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, 
που, λόγω των απαιτήσεων φερεγγυότητας, 
ζουν σε συνθήκες σοβαρής στέρησης 
στέγης ή δεν είναι σε θέση να βρουν 
κατοικία υπό τους όρους της αγοράς.

58 Η προσιτή κοινωνική κατοικία πρέπει να 
θεωρείται ότι απευθύνεται σε άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε 
λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, 
που, λόγω των απαιτήσεων φερεγγυότητας, 
ζουν σε συνθήκες σοβαρής στέρησης 
στέγης ή δεν είναι σε θέση να βρουν 
κατοικία υπό τους όρους της αγοράς.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.1 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στην παροχή υποδομών 
ζωτικής σημασίας, με ανάλυση ανά υλική 
υποδομή και συναφή αγαθά και υπηρεσίες, 
κατά περίπτωση

8.1 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στην παροχή υποδομών 
ζωτικής σημασίας, με ανάλυση ανά υλική 
και εικονική υποδομή και συναφή αγαθά 
και υπηρεσίες, κατά περίπτωση

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.3 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη κρίσιμων 
τεχνολογιών και εισροών για την ασφάλεια 

8.3 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στην έρευνα και ανάπτυξη 
κρίσιμων τεχνολογιών και εισροών για την 
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της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
καθώς και ειδών διπλής χρήσης

ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, καθώς και ειδών διπλής χρήσης

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.4 α Αριθμός υποστηριζόμενων 
συνεργατικών σχηματισμών και κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας για τη δημιουργία 
συνεργειών μεταξύ περιφερειακών, 
εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και εταιρειών

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.5 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στην προμήθεια, παραγωγή 
και αποθήκευση κρίσιμων εισροών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωτικής 
σημασίας παροχών ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης

8.5 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στην προμήθεια, παραγωγή 
και αποθήκευση κρίσιμων εισροών, εκτός 
εάν βρίσκονται εντός των ορίων των 
υφιστάμενων νομικών απαιτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωτικής 
σημασίας παροχών ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7 α Αριθμός και όγκος πράξεων για 
την παροχή βοήθειας σε εταιρείες και 
κοινότητες, ιδίως ΜΜΕ, ώστε να 
ψηφιοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους και 
να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των 
αλυσίδων αξίας και των επιχειρηματικών 
μοντέλων τους
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Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7 β Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων, 
επιχειρήσεων τεχνολογικής 
επιχειρηματικότητας και 
οικοσυστημάτων καινοτομίας που έχουν 
λάβει στήριξη και αναπτυχθεί από το 
παρόν επενδυτικό μέσο, αριθμός και 
όγκος πράξεων για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7 γ Αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε μια οικονομία 
μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών σύμφωνα 
με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το 
κλίμα

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.7 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7 δ Αριθμός δεσμεύσεων των 
ευρωπαϊκών κόμβων επενδυτικών 
συμβουλών σε περιφέρειες και κράτη 
μέλη με μέχρι στιγμής περιορισμένες 
επιδόσεις όσον αφορά τη δρομολόγηση 
και ανάπτυξη έργων και σε 
βιομηχανικούς τομείς με ανεπαρκείς 
επενδύσεις που δεν έχουν επωφεληθεί από 
τα επενδυτικά μέσα της Ένωσης στο 
παρελθόν

Τροπολογία 54
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.7 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7 ε Αύξηση του όγκου των 
επενδύσεων σε ιδιωτικά μετοχικά και 
επιχειρηματικά κεφάλαια σε σχετικά έργα

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.7 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7 στ Περιφερειακό και εθνικό εύρος 
που υποδεικνύει ότι κατανέμονται 
ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επικράτεια 
της Ένωσης τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες που ωφελούνται και ότι δεν 
συγκεντρώνονται τα οφέλη σε 
περιορισμένο αριθμό κρατών μελών ή 
περιφερειών

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – εδάφιο 2 – σημείο 1– εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Στην περίπτωση στήριξης 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού 
επενδυτικού σκέλους, η επένδυση δεν θα 
είχε πραγματοποιηθεί ή δεν θα είχε 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό μέσω 
χρηματοδότησης από την αγορά από 
οντότητες που είναι εγκατεστημένες και 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση, λόγω 
δυσκολιών στην εσωτερίκευση των 
οφελών που παρέχονται υπέρ του 
ευρωπαϊκού στρατηγικού συμφέροντος.

στ) Στην περίπτωση στήριξης 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού 
επενδυτικού σκέλους, η επένδυση δεν θα 
είχε πραγματοποιηθεί ή δεν θα είχε 
πραγματοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης 
από την αγορά από οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται 
στην Ένωση, λόγω δυσκολιών στην 
εσωτερίκευση των οφελών που παρέχονται 
υπέρ του ευρωπαϊκού στρατηγικού 
συμφέροντος και της μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητάς της.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα V – μέρος Α – εδάφιο 2 – σημείο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις στο πλαίσιο του στρατηγικού 
ευρωπαϊκού επενδυτικού σκέλους μπορούν 
επίσης να θεωρούνται πρόσθετες όταν οι 
εν λόγω πράξεις δεν θα διενεργούνταν καν 
ή δεν θα διενεργούνταν στον ίδιο βαθμό 
από άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι και 
λειτουργούν στην Ένωση χωρίς στήριξη 
από το ταμείο InvestEU.

(3) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις στο πλαίσιο του στρατηγικού 
ευρωπαϊκού επενδυτικού σκέλους μπορούν 
επίσης να θεωρούνται πρόσθετες όταν οι 
εν λόγω πράξεις δεν θα διενεργούνταν καν 
από άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι και 
λειτουργούν στην Ένωση χωρίς στήριξη 
από το ταμείο InvestEU.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – εδάφιο 1 – σημείο 12 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Επενδύσεις που σχετίζονται με την 
εξόρυξη ή την εξαγωγή, επεξεργασία, 
διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών 
ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς 
και επενδύσεις που σχετίζονται με την 
άντληση φυσικού αερίου. Ο εν λόγω 
αποκλεισμός δεν ισχύει για:

(12) Επενδύσεις που σχετίζονται με την 
εξόρυξη ή την εξαγωγή, επεξεργασία, 
διανομή, αποθήκευση ή καύση ορυκτών 
καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και 
επενδύσεις που σχετίζονται με την 
άντληση φυσικού αερίου. Ο εν λόγω 
αποκλεισμός δεν ισχύει για έργα που είναι 
επιλέξιμα στο πλαίσιο του [Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης].

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έργα για τα οποία δεν υπάρχει 
βιώσιμη εναλλακτική τεχνολογία·

διαγράφεται

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) έργα που συνδέονται με την 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης·

διαγράφεται

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έργα που διαθέτουν εγκαταστάσεις 
δέσμευσης και αποθήκευσης ή δέσμευσης 
και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα· 
βιομηχανικά ή ερευνητικά έργα που 
οδηγούν σε σημαντική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 
σύγκριση με τους ισχύοντες δείκτες 
αναφοράς του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής.

διαγράφεται
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