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Τροπολογία 31
Εύα Καϊλή, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 
τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 
προβλέψεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 
διαρθρωτικών επενδύσεων της Ένωσης για 
επανεκκίνηση και διατήρηση της 

(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 
ένταση του μακροοικονομικού 
κλυδωνισμού δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια. Επιπλέον, ο 
αντίκτυπος της πανδημίας είναι άνισος 
στην Ευρώπη με ορισμένες περιοχές να 
πλήττονται περισσότερο, γεγονός το 
οποίο εντείνει έτσι τις προσδοκίες για 
αδυναμίες της αγοράς σε αυτούς τους 
τομείς, 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. Επιπλέον, η 
πανδημία κατέστησε σαφές ότι οι 
παραδοσιακές λειτουργίες δημιουργίας 
αξίας και επίτευξης αξίας των 
επιχειρηματικών μοντέλων είναι πολύ 
αδύναμες και ότι η ανάγκη μετάβασης σε 
ένα βιώσιμο και ψηφιακό παράδειγμα 
παραγωγής αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα για μια μελλοντική 
παγκόσμια ηγεσία της Ένωσης. Τα εν 
λόγω τρωτά σημεία επηρέασαν ιδιαίτερα 
τις ΜΜΕ και τα οικοσυστήματα νεοφυών 
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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.

επιχειρήσεων, και 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. 
Αυτό αποτελεί επίσης ένδειξη της 
ανάγκης όχι μόνο να διορθωθούν οι 
αδυναμίες της επενδυτικής αγοράς, 
ενισχύοντας την πλευρά της προσφοράς 
με ισχυρά επενδυτικά μέσα, αλλά και την 
πλευρά της ζήτησης για αυτά τα μέσα. Το 
πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα 
επίπεδα επενδύσεων και οι προβλέψεις δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες των διαρθρωτικών 
επενδύσεων της Ένωσης για επανεκκίνηση 
και διατήρηση της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης ενόψει της τεχνολογικής 
αλλαγής και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις 
υποδομές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 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, υγιής, βιώσιμη 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 
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στοχευμένους τομείς.
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Τροπολογία 32
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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

κρίση του 2009. Το πιο σημαντικό είναι ότι 
τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 
προβλέψεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 
διαρθρωτικών επενδύσεων της Ένωσης για 
επανεκκίνηση και διατήρηση της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ενόψει της 
τεχνολογικής αλλαγής και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις 
υποδομές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την ανάγκη 
αντιμετώπισης βασικών κοινωνιακών 
προκλήσεων, όπως η βιωσιμότητα ή η 
γήρανση του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
πολιτικής της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο 
της Πράσινης Συμφωνίας, και να 
στηριχθεί η ταχεία, υγιής και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη, 
πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η 
στήριξη έργων που θα ήταν διαφορετικά 
δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, τα οποία 
παρέχουν στους Ευρωπαίους πολίτες 
μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά οφέλη, όπως υψηλής 
ποιότητας μακροπρόθεσμες θέσεις 
εργασίας και δημόσιες υποδομές, καθώς 
και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
της κρίσης COVID. Είναι επομένως 
καίριας σημασίας να εντοπιστούν και να 
στηριχτούν έργα που παρέχουν αυτήν την 
πραγματική προσθετικότητα και 
ποιότητα και δεν διαμορφώνονται κυρίως 
από τεχνικές πτυχές, όπως παράγοντες 
μόχλευσης ή η ταχύτητα και οι όγκοι των 
έργων, να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις και ο παραγκωνισμός 
άλλων πηγών, καθώς και να 
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες της αγοράς 
και οι καταστάσεις μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και να 
μειωθούν τα επενδυτικά κενά σε 
στοχευμένους τομείς.

Or. en
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Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 
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 

(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. Σε 
αντίθεση με την εν λόγω κρίση, η 
πανδημία COVID-19 έπληξε συμμετρικά 
όλα τα κράτη μέλη. 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 
τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 
προβλέψεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 
διαρθρωτικών επενδύσεων της Ένωσης για 
επανεκκίνηση και διατήρηση της 



PE657.168v01-00 8/184 AM\1212309EL.docx

EL

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.

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 σε ολόκληρη την 
Ένωση, αποτρέποντας έτσι την παγίωση 
ή την εμβάθυνση των υφιστάμενων 
ανισορροπιών μεταξύ των οικονομιών 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 34
Pascal Arimont

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, 

(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, 
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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 
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.

όπως η υπερβολική εξάρτηση των 
στρατηγικών κλάδων από τις μη 
διαφοροποιημένες εξωτερικές πηγές 
εφοδιασμού. Τα εν λόγω τρωτά σημεία 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιδίως για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
ώστε να βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς 
και η ανθεκτικότητα ολόκληρης της 
οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ψηφιοποίησης και της απαλλαγής της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, 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 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 
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στοχευμένους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 35
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 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.

Or. en

Τροπολογία 36
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Έχει επισημανθεί από τις 
αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
υλοποιήθηκαν εντός του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 
οδήγησε σε ορισμένες επικαλύψεις στο 
πεδίο εφαρμογής τους. Αυτή η ποικιλία 
έχει προκαλέσει περιπλοκότητα για τους 

(2) Έχει επισημανθεί από τις 
αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
υλοποιήθηκαν εντός του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 
οδήγησε σε ορισμένες επικαλύψεις στο 
πεδίο εφαρμογής τους. Αυτή η ποικιλία 
έχει προκαλέσει περιπλοκότητα για τους 
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ενδιάμεσους φορείς και τους τελικούς 
αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι 
με διαφορετικούς κανόνες επιλεξιμότητας 
και υποβολής εκθέσεων. Επίσης, η 
απουσία συμβατών κανόνων έχει 
παρεμποδίσει τον συνδυασμό 
διαφορετικών ενωσιακών ταμείων, 
μολονότι οι συνδυασμοί αυτοί θα ήταν 
επωφελείς για την ενίσχυση έργων που 
απαιτούν διαφορετικά είδη 
χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να συσταθεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο 
InvestEU, που θα βασίζεται στην εμπειρία 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Το 
ταμείο InvestEU θα παρέχει 
αποτελεσματικότερη στήριξη στους 
τελικούς αποδέκτες μέσω της 
ενσωμάτωσης και της απλούστευσης της 
χρηματοδότησης που προσφέρεται στο 
πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού εγγύησης 
από τον προϋπολογισμό, βελτιώνοντας 
έτσι τον αντίκτυπο της στήριξης της 
Ένωσης και μειώνοντας παράλληλα τις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό που 
επιβαρύνουν την Ένωση.

ενδιάμεσους φορείς και τους τελικούς 
αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι 
με διαφορετικούς κανόνες επιλεξιμότητας 
και υποβολής εκθέσεων. Επίσης, η 
απουσία συμβατών κανόνων έχει 
παρεμποδίσει τον συνδυασμό 
διαφορετικών ενωσιακών ταμείων, 
μολονότι οι συνδυασμοί αυτοί θα ήταν 
επωφελείς για την ενίσχυση έργων που 
απαιτούν διαφορετικά είδη 
χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να συσταθεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο 
InvestEU, που θα επιδιώκει να βελτιώσει 
την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το 
οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Το 
ταμείο InvestEU θα παρέχει 
αποτελεσματικότερη στήριξη στους 
τελικούς αποδέκτες μέσω της 
ενσωμάτωσης και της απλούστευσης της 
χρηματοδότησης που προσφέρεται στο 
πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού εγγύησης 
από τον προϋπολογισμό, βελτιώνοντας 
έτσι τον αντίκτυπο της στήριξης της 
Ένωσης και ξεπερνώντας τις ελλείψεις 
του ΕΤΣΕ, όπως εντοπίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
ειδική έκθεση αριθ. 03/2019, μειώνοντας 
παράλληλα τις δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό που επιβαρύνουν την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 37
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(3) Τα τελευταία χρόνια, η Ένωση έχει 
υιοθετήσει φιλόδοξες στρατηγικές και 
νομοθεσίες για την ολοκλήρωση της 



AM\1212309EL.docx 13/184 PE657.168v01-00

EL

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 
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.

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 
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 μακροπρόθεσμη στρατηγική 2050 
«Καθαρός πλανήτης για όλους» της 28ης 
Νοεμβρίου 2018, 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, 
ο κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου για 
την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας της 4ης Μαρτίου 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, η στρατηγική της ΕΕ για 
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τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 
της 20ής Μαΐου 2020, ο κανονισμός για 
τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση 
των βιώσιμων επενδύσεων του Ιουνίου 
2020, η στρατηγική για την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος και η 
στρατηγική για το υδρογόνο της 8ης 
Ιουλίου 2020 και θα προτείνει στρατηγική 
για το κύμα ανακαινίσεων εντός του 3ου 
τριμήνου του 2020. Το ταμείο InvestEU 
θα πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει 
τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών και να 
στηρίξει την εφαρμογή της νομοθεσίας 
στηρίζοντας τις επενδύσεις και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 38
Paolo Borchia

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 

(3) Τα τελευταία χρόνια, η Ένωση έχει 
υιοθετήσει φιλόδοξες στρατηγικές για την 
ενίσχυση της εσωτερικής 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 
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20ής Ιουλίου 2016, το «Σχέδιο δράσης για 
την ευρωπαϊκή άμυνα», της 30ής 
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.

20ής Ιουλίου 2016, το «Σχέδιο δράσης για 
την ευρωπαϊκή άμυνα», της 30ής 
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.

Or. en

Τροπολογία 39
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και 
την παρακολούθηση της υλοποίησής 

(4) Τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση σε 
συνεργασία με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, αναπτύσσουν τις 
δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 
στρατηγικές. Οι στρατηγικές θα πρέπει να 
ανακοινώνονται ως μέσο περιγραφής και 
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τους. Τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση σε 
συνεργασία με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, αναπτύσσουν τις 
δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 
στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές θα πρέπει να ανακοινώνονται 
παράλληλα με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο 
περιγραφής και συντονισμού των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να λάβουν στήριξη μέσω εθνικής 
ή ενωσιακής χρηματοδότησης, ή και των 
δύο. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιούν ενωσιακή 
χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να 
μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία της 
χρηματοδοτικής στήριξης που πρόκειται να 
ληφθεί, ιδίως από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα 
InvestEU.

συντονισμού των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να λάβουν 
στήριξη μέσω εθνικής ή ενωσιακής 
χρηματοδότησης, ή και των δύο. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούν ενωσιακή χρηματοδότηση 
με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιούν 
την προστιθέμενη αξία της 
χρηματοδοτικής στήριξης που πρόκειται να 
ληφθεί, ιδίως από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα 
InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 40
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

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 
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 

(5) Το ταμείο InvestEU αναμένεται να 
συμβάλλει στη βελτίωση της επενδυτικής 
δυναμικής τόσο στον δανεισμό για την 
ανάπτυξη όσο και στις επενδύσεις σε 
ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο. Το ταμείο 
InvestEU θα πρέπει να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνικο-
οικονομική σύγκλιση, ιδίως στις 
περιφέρειες που επλήγησαν δυσανάλογα 
από την πανδημία, και τη συνοχή της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, στην 
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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.

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 συμπληρωματικά, 
καθώς και 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, καθώς 
και διασυνοριακών έργων.

Or. en

Τροπολογία 41
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer



PE657.168v01-00 18/184 AM\1212309EL.docx

EL

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 
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.

(5) Το ταμείο InvestEU αναμένεται να 
συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικο-
οικονομικής σύγκλισης, συνοχής και 
ανθεκτικότητας 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 και 
έργων που προωθούν την ανάπτυξη 
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δικτύων, συμπλεγμάτων και κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας σε όλες τις 
περιφέρειες ανά την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 42
Ivo Hristov

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 τομεακή ή γεωγραφική 
συγκέντρωση, θα πρέπει δε να διευκολύνει 
την πρόσβαση έργων που συνίστανται από 
οντότητες εταίρων σε πολλαπλές 
περιφέρειες ανά την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 43
Εμμανουήλ Φράγκος, Pietro Fiocchi

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 44
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

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 

(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 
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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.

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, καθώς και οι κλάδοι της 
δημιουργικότητας, 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.

Or. en

Τροπολογία 45
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 

(6) Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 
τομέας αποτελούν ταχέως 
αναπτυσσόμενους τομείς και κατέχουν 
σημαντική θέση στην οικονομία της 
Ένωσης, 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 
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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.

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 και 
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.

Or. en

Τροπολογία 46
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Ένωση προσυπέγραψε τους 
στόχους που ορίζονται στο θεματολόγιο 
των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 ( 
«θεματολόγιο 2030»), τους σχετικούς 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη 
συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε 
δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή24 («Συμφωνία του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή»), καθώς και το 
Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών το διάστημα 2015-
2030. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, 

(8) Η Ένωση προσυπέγραψε τους 
στόχους που ορίζονται στο θεματολόγιο 
των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 ( 
«θεματολόγιο 2030»), τους σχετικούς 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη 
συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε 
δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή24 («Συμφωνία του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή»), καθώς και το 
Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών το διάστημα 2015-
2030. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
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καθώς και εκείνων που καθορίζονται στις 
περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης, η 
δράση για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχυθεί 
σημαντικά. Ως εκ τούτου, οι αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να 
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του 
σχεδιασμού του ταμείου InvestEU.

καθώς και εκείνων που καθορίζονται στις 
περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης, 
όπως η στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η 
δράση για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχυθεί 
σημαντικά και οι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον επιδοτήσεις πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά. Ως εκ τούτου, οι 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει 
να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του 
σχεδιασμού του ταμείου InvestEU.

_________________ _________________
24 OJ L 282 της 19.10.2016, σ. 4. 24 OJ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.

Or. en

Τροπολογία 47
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 
να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός 
βιώσιμου χρηματοδοτικού συστήματος 
στην Ένωση, το οποίο υποστηρίζει τον 
αναπροσανατολισμό των ιδιωτικών 
κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 
σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, με 
τίτλο «Σχέδιο δράσης: Χρηματοδότηση της  
αειφόρου ανάπτυξης» και την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, 
σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

(9) Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 
να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός 
βιώσιμου χρηματοδοτικού συστήματος 
στην Ένωση, το οποίο υποστηρίζει τον 
αναπροσανατολισμό των ιδιωτικών 
κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 
σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, με 
τίτλο «Σχέδιο δράσης: Χρηματοδότηση της 
αειφόρου ανάπτυξης» και την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, 
σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς 
και σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α.

_________________
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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).

Or. en

Τροπολογία 48
Paolo Borchia

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.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 49
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 50 % 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 80 % 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.

Or. en

Τροπολογία 50
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η συνεισφορά του ταμείου 
InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 

διαγράφεται
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στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 
ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 
του κλίματος που θα αναπτυχθεί από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με δυνητικούς 
εταίρους υλοποίησης, με τη δέουσα 
χρήση των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον [κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων25] προκειμένου να 
διαπιστώνεται κατά πόσον μια 
οικονομική δραστηριότητα είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το πρόγραμμα 
InvestEU αναμένεται επίσης να συμβάλει 
στην εφαρμογή άλλων πτυχών των ΣΒΑ.
_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Τροπολογία 51
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Η συνεισφορά του ταμείου 
InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 
στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 
ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 
του κλίματος που θα αναπτυχθεί από την 
Επιτροπή και θα ευθυγραμμιστεί με την 
εναρμονισμένη μεθοδολογία των 
πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης για τον 
προσδιορισμό της δράσης για το κλίμα 24α 
σε συνεργασία με δυνητικούς εταίρους 
υλοποίησης, με τη δέουσα χρήση των 
κριτηρίων που καθορίζονται στον 
[κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων25] προκειμένου να 
διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 
δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU 
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αναμένεται επίσης να συμβάλει στην 
εφαρμογή άλλων πτυχών των ΣΒΑ.

_________________ _________________
24α 2019, Joint report on multilateral 
development banks' climate finance 
(Κοινή έκθεση για τη χρηματοδότηση της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
από τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης), 
Αύγουστος 2020, ERDB, EIB, ADB, 
AIIB, Όμιλος IDB, ISDB, Όμιλος WB

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

Or. en

Τροπολογία 52
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 
για τους παγκόσμιους κινδύνους, που 
εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα 
σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι 
απειλούν την παγκόσμια οικονομία 
σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν 
λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η 
ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, 
των εσωτερικών υδάτων και των 
ωκεανών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 
η απώλεια βιοποικιλότητας και οι 
αποτυχίες μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Οι 
περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και 
πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων σε 
πράξεις που σχετίζονται με το ταμείο 
InvestEU. Η προστασία του 
περιβάλλοντος και η πρόληψη και 
διαχείριση των σχετικών κινδύνων θα 
πρέπει να ενσωματώνονται στην 

διαγράφεται
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προετοιμασία και την υλοποίηση των 
επενδύσεων. Η Ένωση θα πρέπει επίσης 
να παρακολουθεί τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και τον 
έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
προκειμένου να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει 
της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα26 και βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27. Ως εκ τούτου, οι 
επενδύσεις που κατανέμονται σε στόχους 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας θα πρέπει 
να παρακολουθούνται με τη χρήση 
κοινών μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν 
με τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης τα οποία εφαρμόζονται για τη 
διαχείριση του κλίματος, της 
βιοποικιλότητας και της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, ώστε να είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των επιμέρους και 
συνδυασμένων επιπτώσεων των 
επενδύσεων στις βασικές συνιστώσες του 
φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων του αέρα, του 
νερού, της γης και της βιοποικιλότητας.
_________________
26 ΕΕ L 309 της 30.7.2018, σ. 3.
27 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
σχετικά με τη μείωση των εθνικών 
εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 
ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344, 
17.12.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 53
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 54
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Λαμβάνοντας υπόψη την 
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης 
στην Ένωση που προκλήθηκε από τα 
μέτρα περιορισμού που θεσπίστηκαν ως 
απάντηση στην πανδημία COVID-19, με 
συνέπεια την αναμενόμενη συρρίκνωση 
του συνολικού ΑΕΠ της Ένωσης κατά 
8,3 % το 2020 και, σε ορισμένα κράτη 
μέλη, κατά περισσότερο από 10 %, το 
πρόγραμμα, εκτός από το να διευκολύνει 
τη μετάβαση των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην ψηφιοποίηση και την 
κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στην οικονομική 
ανάκαμψη της Ένωσης, την 
επανενεργοποίηση της βιομηχανικής 
παραγωγής και την απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 55
Pascal Arimont

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 τις δυνατότητες της 
Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της ανταγωνιστικότητας και της 
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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 

σύγκλισης. Επιπλέον, δημιουργούν 
κίνδυνο παγίωσης των ανισορροπιών και 
επιδρούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
των περιφερειών, ο οποίος είναι ορατός 
ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές 
υποδομές. Είναι καίριας σημασίας να 
υποστηριχτεί η ταχεία και υπερταχεία 
ευρυζωνική συνδεσιμότητα σε όλες τις 
αγροτικές και αστικές περιφέρειες της 
Ένωσης, να ενθαρρυνθεί η ψηφιοποίηση 
των δημόσιων υπηρεσιών, να παρασχεθεί 
στήριξη στις ψηφιακές νεοφυείς 
επιχειρήσεις και τις καινοτόμες ΜΜΕ για 
να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται 
καλύτερα και να επεκτείνονται και να 
επιταχυνθεί ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός ολόκληρης της 
οικονομίας, προκειμένου να αυξηθεί τόσο 
η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα 
όσο και η ανθεκτικότητα της οικονομίας 
της Ένωσης. 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 
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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.

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, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 56
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

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 
κίνδυνο παγίωσης των ανισορροπιών και 
επιδρούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 

(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 
κίνδυνο παγίωσης των ανισορροπιών και 
επιδρούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
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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 
συμπληρωματικό ως προς τις προσπάθειες 
άλλων ταμείων της Ένωσης που παρέχουν 

των περιφερειών, γεγονός το οποίο 
επηρεάζει τη σύγκλιση και τη συνοχή της 
Ένωσης. 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, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 
επενδύσεων στην ανακαίνιση και την 
ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων στον 
οικοδομικό τομέα, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
ένας εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικός 
και κλιματικά ουδέτερος οικοδομικός 
τομέας έως το 2025. Απαιτούνται επίσης 
επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία έως 2 
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και 
οδηγώντας σε μια καθαρή οικονομία στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. 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 
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στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας 
των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

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, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 57
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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 

(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, τηρώντας παράλληλα την 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης» και τις ελάχιστες διασφαλίσεις 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/8521α. Επιπλέον, δημιουργούν 
κίνδυνο παγίωσης των ανισορροπιών και 
επιδρούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
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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 
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 

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 
συμπληρωματικό ως προς τις προσπάθειες 
άλλων ταμείων της Ένωσης που παρέχουν 
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Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας 
των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

_________________
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).

Or. en

Τροπολογία 58
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 
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 

(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 και υπονόμευσαν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, 
δημιουργούν κίνδυνο παγίωσης των 
ανισορροπιών και επιδρούν στη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των 
περιφερειών. 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 
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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 
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.

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 
και του μετασχηματισμού. 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 
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 
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ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 59
Paolo Borchia

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 
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 

(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, 
οικονομικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και 
της σύγκλισης. Επιπλέον, δημιουργούν 
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. 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, των 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 
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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 
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.

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, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 60
Seán Kelly
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 

(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 



AM\1212309EL.docx 41/184 PE657.168v01-00

EL

Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και 
της σύγκλισης. Επιπλέον, δημιουργούν 
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 

Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και 
της σύγκλισης. Επιπλέον, δημιουργούν 
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, των διαστημικών 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 
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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, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

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, ενέργεια, διάστημα, τόσο σε 
τροχιά όσο και επίγεια, και άλλες 
υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 61
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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 
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 

(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 
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 
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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 
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.

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 διαστημικών 
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 
συμπληρωματικό ως προς τις προσπάθειες 
άλλων ταμείων της Ένωσης που παρέχουν 
στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας 
των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορές, ενέργεια, διάστημα, τόσο σε 
τροχιά όσο και επίγεια, και άλλες 
υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 62
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 
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 

(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 
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 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 
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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, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

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, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 63
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις σε δραστηριότητες 
υψηλότερου κινδύνου, όπως η έρευνα και 
η καινοτομία, εξακολουθούσαν να είναι 
ανεπαρκείς και αναμένεται τώρα να έχουν 
πληγεί σημαντικά από την κρίση. Ως εκ 
τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 
επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και 

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις σε δραστηριότητες 
υψηλότερου κινδύνου, όπως η έρευνα και 
η καινοτομία, εξακολουθούσαν να είναι 
ανεπαρκείς και αναμένεται τώρα να έχουν 
πληγεί σημαντικά από την κρίση. Η 
έρευνα και η καινοτομία θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση της κρίσης και στη 
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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.

δημιουργία των απαραίτητων 
τεχνολογιών για την επίτευξη των 
πολιτικών και των στόχων της Ένωσης. 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι 
έως το 2020, τουλάχιστον το 3 % του 
ΑΕγχΠ θα είχε επενδυθεί στην έρευνα και 
την καινοτομία, ωστόσο, αυτό δεν έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Επομένως, το 
InvestEU θα πρέπει να συνεισφέρει 
σημαντικά στην αύξηση των δημόσιων 
και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Κ στα 
κράτη μέλη, ώστε να συμβάλει με τον 
τρόπο αυτό στην επίτευξη συνολικών 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
ανάπτυξη που θα αντιστοιχούν στο 3 % 
τουλάχιστον του ΑΕγχΠ της Ένωσης. Η 
επίτευξη του στόχου θα απαιτήσει από τα 
κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα να 
συμπληρώσουν το πρόγραμμα 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 
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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 64
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις σε δραστηριότητες 
υψηλότερου κινδύνου, όπως η έρευνα και 
η καινοτομία, εξακολουθούσαν να είναι 
ανεπαρκείς και αναμένεται τώρα να έχουν 
πληγεί σημαντικά από την κρίση. Ως εκ 
τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 
επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής 
των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα 
πρέπει να παρέχει κατάλληλα 
χρηματοδοτικά προϊόντα για να καλύπτει 
διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας 
και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, 
ιδίως δε να επιτρέπει την αναβάθμιση και 
τη χρήση λύσεων σε εμπορική κλίμακα 
στην Ένωση, προκειμένου να καταστούν οι 
λύσεις αυτές ανταγωνιστικές στις 
παγκόσμιες αγορές και να προαχθεί η 
αριστεία της Ένωσης στις βιώσιμες 
τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε 
συνέργεια με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Εν 

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις σε δραστηριότητες 
υψηλότερου κινδύνου, όπως η έρευνα και 
η καινοτομία, εξακολουθούσαν να είναι 
ανεπαρκείς και αναμένεται τώρα να έχουν 
πληγεί σημαντικά από την κρίση. 
Δεδομένου ότι η έρευνα και η καινοτομία 
θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 
στην εδραίωση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών προκλήσεων, το ταμείο 
InvestEU θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις 
τρέχουσες ανεπαρκείς επενδύσεις στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 
που 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 65
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
αυξανόταν πριν από την κρίση Covid-19, 
οι επενδύσεις σε δραστηριότητες 
υψηλότερου κινδύνου, όπως η έρευνα και 
η καινοτομία, εξακολουθούσαν να είναι 
ανεπαρκείς και αναμένεται τώρα να έχουν 
πληγεί σημαντικά από την κρίση. Ως εκ 
τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 
επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής 
των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα 
πρέπει να παρέχει κατάλληλα 
χρηματοδοτικά προϊόντα για να καλύπτει 
διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας 
και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, 

(18) Μολονότι το επίπεδο των 
συνολικών επενδύσεων στην Ένωση 
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. Ως εκ τούτου, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της 
έρευνας και της καινοτομίας επιδρούν 
αρνητικά στην οικονομική και 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
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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.

και την ποιότητά τους 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.

Or. en

Τροπολογία 66
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 

(19) Ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας καθώς, μαζί με τον 
ταξιδιωτικό τομέα, συμβάλλει άμεσα στο 
3,9 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης και 
αντιπροσωπεύει το 5,1 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού της Ένωσης. Ο 
τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει 
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προωθούν τον βιώσιμο, καινοτόμο και 
ψηφιακό τουρισμό.

ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία, 
εταιρείες μεταφοράς επιβατών και 
αξιοθέατα, αποτελείται κυρίως από 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων 
οικογενειακών επιχειρήσεων, γνώρισε 
ιδιαίτερα σοβαρή συρρίκνωση λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Το πρόγραμμα 
InvestEU αναμένεται να συμβάλει στην 
ανάκαμψή του και στη μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα μέσω της στήριξης 
επιχειρήσεων που προωθούν τον βιώσιμο, 
καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό. Όπου 
είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη μείωσης της υπερβολικής 
εξάρτησης των κρατών μελών από τον 
τουρισμό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι 
ένας από τους πιο ευάλωτους τομείς της 
οικονομίας της Ένωσης σε άμεσα και 
απρόβλεπτα εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 67
Pascal Arimont

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, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας, που απασχολεί περισσότερα 
από 22 εκατομμύρια άτομα, εκ των 
οποίων πολλά σε πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, με μεγάλο ποσοστό 
γυναικών και νέων. Ο τουριστικός τομέας 
γνώρισε ιδιαίτερα σοβαρή συρρίκνωση 
λόγω της πανδημίας COVID-19, με 
απώλειες εσόδων που έχουν φτάσει 
περίπου το 85 % για τα ξενοδοχεία, τα 
εστιατόρια, τους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, τα ταξιδιωτικά γραφεία και 
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τις σιδηροδρομικές μεταφορές μεγάλων 
αποστάσεων, και 90 % για τις 
κρουαζιέρες και τις αεροπορικές 
εταιρείες από τον Μάιο 2020. Το 
πρόγραμμα InvestEU αναμένεται να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
μέσω της στήριξης της βιώσιμης, 
ασφαλούς, δίκαιης, καινοτόμου και 
ψηφιακής ανάκαμψης στον τουριστικό 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 68
Paolo Borchia

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, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας, γνώρισε ιδιαίτερα σοβαρή 
συρρίκνωση λόγω της πανδημίας COVID-
19 όσον αφορά την πτώχευση 
επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας και την 
απώλεια θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη 
στα οποία ο τουρισμός αντιπροσωπεύει 
σημαντικό ποσοστό του ΑΕγχΠ είναι 
πιθανό να βιώσουν μακροπρόθεσμες 
αρνητικές διαρθρωτικές συνέπειες ως 
αποτέλεσμα των επιπτώσεων της 
πανδημίας στον τομέα. Το πρόγραμμα 
InvestEU αναμένεται να συμβάλει στην 
ενίσχυση της μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητας μέσω της στήριξης 
επιχειρήσεων που προωθούν τον 
τουριστικό τομέα, καθώς και τον 
καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό.

Or. en

Τροπολογία 69
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Εύα Καϊλή, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, 
Josianne Cutajar

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 κλάδος της φιλοξενίας, ο οποίος 
αποτελεί σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας, απασχολεί το 5 % του 
εργατικού δυναμικού της Ένωσης. 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 
αεροπορικές εταιρείες. Το πρόγραμμα 
InvestEU αναμένεται να συμβάλει στην 
ενίσχυση της μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου της 
φιλοξενίας μέσω της στήριξης 
επιχειρήσεων που προωθούν τον βιώσιμο, 
καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό.

Or. en

Τροπολογία 70
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(19) Ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας, γνώρισε ιδιαίτερα σοβαρή 
συρρίκνωση λόγω της πανδημίας COVID-
19, με την ανεργία μεγάλης κλίμακας να 
επηρεάζει ιδιαίτερα τους εποχιακούς 
εργαζομένους και εκείνους που 
βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Το 
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προωθούν τον βιώσιμο, καινοτόμο και 
ψηφιακό τουρισμό.

πρόγραμμα InvestEU αναμένεται να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας και 
να αναπτύξει έναν βιώσιμο τουριστικό 
τομέα μέσω της στήριξης της βιώσιμης, 
καινοτόμου και ψηφιακής ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 71
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό τομέα της ενωσιακής 
οικονομίας, γνώρισε ιδιαίτερα σοβαρή 
συρρίκνωση λόγω της πανδημίας COVID-
19, με ιδιαίτερες συνέπειες για τις μικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Το 
πρόγραμμα InvestEU αναμένεται να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
μέσω της στήριξης της βιώσιμης, 
καινοτόμου και ψηφιακής ανάκαμψης 
στον τουριστικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 72
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Morten Petersen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όπως αναφέρεται στο έγγραφο 
προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με 

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

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 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία και την 
επίτευξη των στόχων του νέου 
θεματολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
έργων που έχουν θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο και ενισχύουν την κοινωνική 
ένταξη, ιδίως ενθαρρύνοντας τη χρήση 
ομολόγων κοινωνικού αντίκτυπου ή 
συμβάσεων κοινωνικών αποτελεσμάτων, 
συμβάλλοντας στην αύξηση της 
απασχόλησης, σε όλες τις περιφέρειες, 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 73
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε 
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με 
την κοινωνία, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην 
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 
πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 
υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 
Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
έργων που έχουν θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο και ενισχύουν την κοινωνική 
ένταξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της 
απασχόλησης, σε όλες τις περιφέρειες, 
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.

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε 
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με 
την κοινωνία, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην 
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 
πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 
υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 
Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
έργων που έχουν θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο και ενισχύουν την κοινωνική 
ένταξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της 
απασχόλησης, σε όλες τις περιφέρειες, 
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, 
συμπεριλαμβανομένων των μορφών 
απασχόλησης που υποστηρίζουν τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής 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.



AM\1212309EL.docx 57/184 PE657.168v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 74
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όπως αναφέρεται στο έγγραφο 
προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με 
την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, της 
26ης Απριλίου 2017, την ανακοίνωση 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, το ενωσιακό 
πλαίσιο για τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και την ανακοίνωση με τίτλο 
«Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες 
μεταβάσεις» της 14ης Ιανουαρίου 2020, η 
οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης Ένωσης 
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση της ανισότητας και την 
προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 
επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε 
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με 
την κοινωνία, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην 
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 
πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 
υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 
Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 

(22) Όπως αναφέρεται στο έγγραφο 
προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με 
την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, της 
26ης Απριλίου 2017, την ανακοίνωση 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, το ενωσιακό 
πλαίσιο για τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και την ανακοίνωση με τίτλο 
«Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες 
μεταβάσεις» της 14ης Ιανουαρίου 2020, η 
οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης Ένωσης 
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση της ανισότητας και την 
προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 
επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε 
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με 
την κοινωνία, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην 
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 
πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 
υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 
Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης, αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων και διεύρυνσης των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
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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.

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, 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, 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.

Or. en

Τροπολογία 75
Paolo Borchia

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 

(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 
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οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης Ένωσης 
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση της ανισότητας και την 
προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 
επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε 
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με 
την κοινωνία, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην 
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 
πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 
υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 
Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
έργων που έχουν θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο και ενισχύουν την κοινωνική 
ένταξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της 
απασχόλησης, σε όλες τις περιφέρειες, 
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 

οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης Ένωσης 
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση της ανισότητας και την 
προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 
επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 
την απασχόληση, την υγεία και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε 
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με 
την κοινωνία, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην 
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 
πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν 
υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. 
Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από 
μια οικονομία έντασης άνθρακα και 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
έργων που έχουν θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο και ενισχύουν την κοινωνική 
ένταξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της 
απασχόλησης, σε όλες τις περιφέρειες, 
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. 
Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και 
τη δημιουργικότητα με κοινωνική 
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δημιουργικότητα με κοινωνική στόχευση. στόχευση.

Or. en

Τροπολογία 76
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η 
συλλογική ισχύς του δημόσιου κεφαλαίου, 
του εμπορικού κεφαλαίου, του 
φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η 
στήριξη από ιδρύματα και από 
εναλλακτικές κατηγορίες παρόχων 
χρηματοδότησης, όπως από εκπροσώπους 
της ηθικής, κοινωνικής και βιώσιμης 
οικονομίας, προκειμένου να στηριχθεί η 
ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της 
κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η 
αντοχή της Ένωσης.

άλλων και σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η 
συλλογική ισχύς του δημόσιου κεφαλαίου, 
του εμπορικού κεφαλαίου, του 
φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η 
στήριξη από ιδρύματα και από 
εναλλακτικές κατηγορίες παρόχων 
χρηματοδότησης, όπως από εκπροσώπους 
της ηθικής, κοινωνικής και βιώσιμης 
οικονομίας, προκειμένου να στηριχθεί η 
ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της 
κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η 
αντοχή της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 77
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 και στην εφαρμογή της 
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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.

ενωσιακής νομοθεσίας, όπως η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, ο κανονισμός (ΕΕ) 
2020/852 1α, ο ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα 1β, η στρατηγική για τη διαμόρφωση 
του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, 
φιλοδοξίες του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», το κύμα ανακαινίσεων, ο 
ευρωπαϊκός 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).
1β Κανονισμός (ΕΕ)2020/XXX για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας 

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στην οικονομική κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, η 

(24) Στην οικονομική κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, η 
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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.

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, ιδίως 
ΜΜΕ και εταιρείες μικρής κλίμακας, 
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, οι 
εγγυήσεις για τη νεολαία, η ευρωπαϊκή 
εγγύηση για τα παιδιά, η νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη, η 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΜΜΕ 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.
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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 και, ταυτόχρονα, να 
διασφαλίζει την ισχυρή εστίαση των 
επενδυτών στις μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, το επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
στρατηγική για τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, η 
στρατηγική της ΕΕ για τα δεδομένα, η 
λευκή βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη 
και το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, ο 
ευρωπαϊκός 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.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Στην οικονομική κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, η 
κατανομή των πόρων στην αγορά δεν είναι 
πλήρως αποτελεσματική και ο 
εκτιμώμενος κίνδυνος παρεμποδίζει 
σημαντικά τη ροή των ιδιωτικών 
επενδύσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, το 
βασικό χαρακτηριστικό του ταμείου 
InvestEU, ήτοι η ελαχιστοποίηση κινδύνου 
οικονομικά βιώσιμων έργων ώστε να 
προσελκύσουν ιδιωτική χρηματοδότηση 
είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και θα πρέπει να 
ενισχυθεί, μεταξύ άλλων και προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ασύμμετρης 
ανάκαμψης. 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 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.
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Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό 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 κλυδωνισμό 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, που 
σημαίνει ψηφιοποιημένη και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, 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.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό 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 

(25) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό 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 
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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.

βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
η ανθεκτικότητα ολόκληρης της 
οικονομίας. Μόνο μια ανθεκτική, 
ψηφιοποιημένη, φιλική προς το κλίμα, 
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.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό 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 κλυδωνισμό 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, 
ψηφιοποιημένη, καινοτόμος, 
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.

Or. en
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Τροπολογία 84
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Μολονότι το σκέλος πολιτικής για 
τις ΜΜΕ θα πρέπει να εστιάζεται 
πρωτίστως στα οφέλη για τις ΜΜΕ, οι 
μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης θα πρέπει επίσης να 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτού του 
σκέλους. Οι επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης θα πρέπει επίσης να 
είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο 
των άλλων τεσσάρων σκελών πολιτικής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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 

(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 πράσινη και ψηφιακή 
Ευρώπη, και το μοντέλο ανάπτυξης που 
βασίζεται σε βιομηχανικά 
οικοσυστήματα. Το σκέλος θα πρέπει να 
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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 
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 

στηρίζει έργα που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των 
κρατών μελών, προωθούν την 
επιχειρηματικότητα και μειώνουν την 
εξάρτηση από ευάλωτες αλυσίδες 
εφοδιασμού. Στους τομείς στρατηγικής 
σημασίας περιλαμβάνονται οι εξής: i) 
παροχή ζωτικής σημασίας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
παραγωγή και αποθήκευση 
φαρμακευτικών προϊόντων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατρικών εφοδίων, ενίσχυση της 
ικανότητας αντιμετώπισης των 
κρίσεωνστον τομέα της υγείας και του 
συστήματος πολιτικής προστασίας· ii) 
υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε υλικές 
είτε εικονικές· ii α) κρίσιμες ικανότητες 
έγκαιρης ανίχνευσης και συντονισμένης 
θεσμικής και οικονομικής αντίδρασης σε 
περίπτωση κινδύνων λόγω κρίσεων, 
καθώς και προώθησης επιχειρηματικών 
λύσεων και λύσεων συνέχειας παροχής 
των υπηρεσιών για βασικούς δημόσιους 
και ιδιωτικούς θεσμούς και τομείς· ii β) 
σημαντικές επενδύσεις στην ανακαίνιση 
και την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων 
στον οικοδομικό τομέα, ii γ) υποστήριξη 
των συνθηκών για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, τη χρηματοδότηση 
της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, των 
διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, της 
προσαρμογής στην τεχνολογική ανάπτυξη 
και τη βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη· ii δ) 
επενδύσεις και τεχνική βοήθεια για την 
προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
για τη δημιουργία νέων νεοφυών 
επιχειρήσεων, ΜΜΕ και οικογενειακών 
επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη 
δικτύων συμπλεγμάτων και κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας σε ολόκληρη την 
ήπειρο· iii) παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των υποδομών αυτών· 
iv) προώθηση της καινοτόμου και 
βιώσιμης επαναβιομηχανοποίησης της 
Ευρώπης, σύμφωνα με τις 
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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.

προτεραιότητες που περιγράφονται στη 
νέα βιομηχανική στρατηγική για την 
πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη και το 
μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε 
βιομηχανικά οικοσυστήματα με 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 
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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 86
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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, προώθηση της 
βιώσιμης και ηθικής παραγωγής, 
προμήθειας, διαχείρισης και μη 
αποκλειστικής αδειοδότησης προϊόντων 
αναγκαίων για την αντιμετώπιση 
κρίσεων, σε συμπληρωματικότητα με 
άλλα ενωσιακά μέσα, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ιατρικών εφοδίων, 
προστατευτικού εξοπλισμού και ενίσχυση 
της ικανότητας αντιμετώπισης των 
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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 
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 

κρίσεων στον τομέα της υγείας και του 
συστήματος πολιτικής προστασίας βάσει 
των αρχών της ευρείας διαθεσιμότητας 
και της οικονομικής προσιτότητας των 
προϊόντων που είναι ζωτικής σημασίας 
σε έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις· 
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 ηθικής 
τεχνητής νοημοσύνης, των τεχνολογιών 
κατανεμημένου καθολικού, του 
λογισμικού, της ρομποτικής, των 
ημιαγωγών, των μικροεπεξεργαστών, των 
τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους 
παρυφών, της υπολογιστικής υψηλής 
απόδοσης, της κυβερνοασφάλειας, της 
φωτονικής, της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας, των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικότερα 
για την εφαρμογή της στρατηγικής για 
την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, μιας στρατηγικής για 
την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας 
στις οροφές των κτιρίων και της 
στρατηγικής για το κύμα ανακαινίσεων, 
των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, 
των τεχνολογιών βιώσιμης μεταφοράς, των 
εφαρμογών πράσινου υδρογόνου και 
κυψελών καυσίμου, των τεχνολογιών 
μηδενικών εκπομπών για τη βιομηχανία, 
όπως η παραγωγή χάλυβα χωρίς CO2, των 
τεχνολογιών κυκλικής οικονομίας, της 
βιοϊατρικής, των νανοτεχνολογιών, των 
φαρμακευτικών προϊόντων και των 
προηγμένων υλικών· v) εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης και μαζικής παραγωγής 
εξαρτημάτων και συσκευών επικοινωνίας 
και τεχνολογίας πληροφοριών στην ΕΕ· vi) 
παροχή και αποθήκευση κρίσιμων εισροών 
σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις ή 
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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.

καταναλωτές στην Ένωση· vii) κρίσιμες 
τεχνολογίες και εισροές για την ασφάλεια 
της Ένωσης και των κρατών μελών της 
(όπως οι τομείς της ασφάλειας και του 
διαστήματος, καθώς και της 
κυβερνοασφάλειας) και τα μη 
στρατιωτικά κατασκευαστικά στοιχεία 
των ειδών διπλής χρήσης, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, 
σύμφωνα με οποιαδήποτε μεταγενέστερη 
αναθεώρηση και νομοθεσία. 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 
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. Η κατανομή του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου θα πρέπει 
ιδίως να διασφαλίζει στήριξη για έργα 
που βοηθούν στη διάσωση ζωών 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 87
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο πρωταρχικός στόχος του (28) Ο πρωταρχικός στόχος του 
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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 
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 

στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους θα πρέπει να είναι η στήριξη των 
τελικών αποδεκτών, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, 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, της ασφάλειας 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων της άμυνας και του διαστήματος, 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
των ειδών διπλής χρήσης και ενόψει της 
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας. Θα πρέπει 
να στηριχθούν έργα που προσδίδουν 
προστιθέμενη αξία στην Ένωση και 
δημιουργούν θετικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη ή περιφέρειες. Οι τομείς 
στρατηγικής σημασίας περιλαμβάνουν: 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 και διαστημικές 
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 
μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους παρυφών, της 
υπολογιστικής υψηλής απόδοσης, της 
κυβερνοασφάλειας, των κβαντικών 
τεχνολογιών, της φωτονικής, της 
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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.

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, 
των διαστημικών συστημάτων και 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κρίσιμων διαστημικών κατασκευαστικών 
στοιχείων, καθώς και των διαστημικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών· 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, εισροές και εφαρμογές 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. Η κατανομή 
του χρηματοδοτικού κονδυλίου θα πρέπει 
ιδίως να διασφαλίζει στήριξη για την 
προώθηση της παράλληλης ψηφιακής και 
κλιματικής μετάβασης, της διάστασης 
της ασφάλειας και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της οικονομίας της 
Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητά της. Τα έργα που 
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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.

Or. en

Τροπολογία 88
Seán Kelly
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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, 

(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, 
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συμπεριλαμβανομένης 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, 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 

συμπεριλαμβανομένης της 
συνδεσιμότητας σε gigabit, 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, των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, 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, των διαστημικών 
συστημάτων και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
διαστημικών κατασκευαστικών 
στοιχείων, καθώς και των διαστημικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών· 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 
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θέση να επωφεληθούν. 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.

Or. en

Τροπολογία 89
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

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, 

(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, 
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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 
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 

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 
μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους και 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) αλυσίδες 
εφοδιασμού και ανθεκτικότητα σε 
διαταραχές εφοδιασμού· viii) 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 90
Ivo Hristov

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 

(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 
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βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης 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, 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 

βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης 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, των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
συσσωρευτών, των τεχνολογιών βιώσιμης 
μεταφοράς, των εφαρμογών 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, 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. 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 
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τόπους ανά την ΕΕ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επωφεληθούν.

αγορά, μέσω πράξεων σε πολλαπλούς 
τόπους ανά την ΕΕ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επωφεληθούν.

Or. en

Τροπολογία 91
Pascal Arimont

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 

(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 
συνδεσιμότητας σε gigabit, της τεχνητής 
νοημοσύνης, της τεχνολογίας αλυσίδας 
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ρομποτικής, των ημιαγωγών, των 
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.

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, 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.
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Τροπολογία 92
Paolo Borchia

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 
μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους παρυφών, της 
υπολογιστικής υψηλής απόδοσης, της 

(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, 
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 
μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους παρυφών, της 
υπολογιστικής υψηλής απόδοσης, της 
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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.

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 μπλε 
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.

Or. en

Τροπολογία 93
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Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 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 σε 
συμμόρφωση με τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 
συνεκτιμώντας ειδικότερα τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/8521α και την αυξημένη 
διαφάνεια στην υλοποίησή τους.

_________________
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).

Or. en

Τροπολογία 94
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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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 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. Το 
στρατηγικό ευρωπαϊκό επενδυτικό 
σκέλος θα πρέπει επίσης να στηρίζει τη 
στρατηγική συνεργασία μεταξύ των 
βιομηχανικών εταίρων και των 
ερευνητικών παραγόντων. Αυτό θα 
ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ του 
InvestEU και του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 95
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 

(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 



PE657.168v01-00 88/184 AM\1212309EL.docx

EL

σκέλος θα πρέπει ιδίως να μπορούν να 
επωφεληθούν σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

των άμεσων ξένων επενδύσεων. Επιπλέον, 
από το στρατηγικό ευρωπαϊκό επενδυτικό 
σκέλος θα πρέπει ιδίως να μπορούν να 
επωφεληθούν σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 96
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η προσθήκη του στρατηγικού 
ευρωπαϊκού επενδυτικού σκέλους είναι 
απαραίτητη ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας Covid-19 και του αντίκτυπου 
της στη ζωή των ανθρώπων. Θα πρέπει 
να προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική 
ανάκαμψη και να αυξήσει την 
ανθεκτικότητα, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αυστηρή προσθετικότητα 
όλων των επενδύσεων που 
υποστηρίζονται μέσω του InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 97
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Το InvestEU θα πρέπει επίσης να 
παρέχει στήριξη στη χρηματοδότηση για 
τη δημιουργία επενδύσεων προς όφελος 
των περιφερειών δίκαιης μετάβασης, 
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καθώς και τη δυνατότητα στις 
αντίστοιχες περιφέρειες να επωφεληθούν 
από ειδική τεχνική βοήθεια μέσω του 
συμβουλευτικού κόμβου InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 98
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Το InvestEU θα πρέπει επίσης να 
παρέχει στήριξη στη χρηματοδότηση για 
τη δημιουργία επενδύσεων προς όφελος 
των περιφερειών δίκαιης μετάβασης, ιδίως 
επίσης στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 99
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
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Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει 
τις απόψεις άλλων δυνητικών εταίρων 
υλοποίησης μαζί με τον Όμιλο ΕΤΕπ για 
τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, 
το σύστημα παρακολούθησης του 
κλίματος, τα έγγραφα καθοδήγησης για 
τον έλεγχο βιωσιμότητας και τις κοινές 
μεθοδολογίες, κατά περίπτωση, με σκοπό 
τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας και 
της λειτουργικότητας έως ότου συσταθούν 
τα όργανα διακυβέρνησης. Στη συνέχεια 
θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή των 
εταίρων υλοποίησης στο πλαίσιο της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
προγράμματος InvestEU.

(35) Η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει 
τις απόψεις άλλων δυνητικών εταίρων 
υλοποίησης μαζί με τον Όμιλο ΕΤΕπ για 
τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, 
τα έγγραφα καθοδήγησης για τον έλεγχο 
βιωσιμότητας και τις κοινές μεθοδολογίες, 
κατά περίπτωση, με σκοπό τη διασφάλιση 
της συμμετοχικότητας και της 
λειτουργικότητας έως ότου συσταθούν τα 
όργανα διακυβέρνησης. Στη συνέχεια θα 
πρέπει να υπάρξει συμμετοχή των εταίρων 
υλοποίησης στο πλαίσιο της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
προγράμματος InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 101
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Τροπολογία 102
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει (47) Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει 
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να αναλάβει, από συστάσεώς της, και την 
ευθύνη για τη χορήγηση του 
ευεργετήματος της εγγύησης της ΕΕ για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017, 
προκειμένου να αποφευχθούν παράλληλες 
δομές αξιολόγησης προτάσεων για τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

να αναλάβει, από συστάσεώς της, και την 
ευθύνη για τη χορήγηση του 
ευεργετήματος της εγγύησης της ΕΕ για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017, 
προκειμένου να αποφευχθούν παράλληλες 
δομές αξιολόγησης προτάσεων για τη 
χρήση της εγγύησης της ΕΕ και να 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες από κλιματικές 
οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις 
και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 103
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Κατά την επιλογή των εταίρων 
υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου 
InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει την ικανότητα του 
αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τους 
στόχους του εν λόγω ταμείου και να 
εισφέρει δικούς του πόρους, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική 
κάλυψη και διαφοροποίηση, να 
συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να 
εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση 
κινδύνων και λύσεις για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών της αγοράς και των 
καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων. Δεδομένου του 
ρόλου του βάσει των Συνθηκών, της 
δυνατότητάς του να λειτουργεί σε όλα τα 
κράτη μέλη και της υφιστάμενης πείρας 
από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα και 
το ΕΤΣΕ, ο Όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί προνομιούχο 
εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της 
συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

(49) Κατά την επιλογή των εταίρων 
υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου 
InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει την ικανότητα του 
αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τους 
στόχους του εν λόγω ταμείου και να 
εισφέρει δικούς του πόρους, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική 
κάλυψη και διαφοροποίηση, να 
συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να 
εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση 
κινδύνων και λύσεις για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών της αγοράς και των 
καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων. Δεδομένου του 
ρόλου του βάσει των Συνθηκών, της 
δυνατότητάς του να λειτουργεί σε όλα τα 
κράτη μέλη και της υφιστάμενης πείρας 
από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα, ο 
Όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί προνομιούχο 
εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της 
συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 
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InvestEU. Εκτός από τον Όμιλο της ΕΤΕπ, 
οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 
ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα 
χρηματοδοτικών προϊόντων δεδομένου ότι 
η πείρα και οι δυνατότητές τους σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν 
να αποβούν επωφελείς για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δημόσιων κεφαλαίων σε όλη την 
επικράτεια της Ένωσης και τη διασφάλιση 
δίκαιης γεωγραφικής κατανομής των 
έργων. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 
να υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να 
προωθεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
για μικρότερες και νεότερες αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα. Επιπλέον, θα 
πρέπει και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να μπορούν να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά 
ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και όταν 
παρουσιάζουν ενωσιακή πλειοψηφία 
μετοχών. Θα πρέπει επίσης και άλλες 
οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να 
είναι σε θέση να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης.

InvestEU. Εκτός από τον Όμιλο της ΕΤΕπ, 
οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 
ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα 
χρηματοδοτικών προϊόντων δεδομένου ότι 
η πείρα και οι δυνατότητές τους σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν 
να αποβούν επωφελείς για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δημόσιων κεφαλαίων σε όλη την 
επικράτεια της Ένωσης και τη διασφάλιση 
δίκαιης γεωγραφικής κατανομής των 
έργων. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 
να υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να 
προωθεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
για μικρότερες και νεότερες αναπτυξιακές 
τράπεζες και ιδρύματα. Επιπλέον, θα 
πρέπει και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να μπορούν να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά 
ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και όταν 
παρουσιάζουν ενωσιακή πλειοψηφία 
μετοχών. Θα πρέπει επίσης και άλλες 
οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να 
είναι σε θέση να γίνουν εταίροι 
υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 104
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Ο συμβουλευτικός κόμβος 
InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 
ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 
έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής μέσω 
συμβουλευτικών πρωτοβουλιών που 
υλοποιούνται από τον Όμιλο της ΕΤΕπ, 

(55) Ο συμβουλευτικός κόμβος 
InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 
ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 
έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής μέσω 
συμβουλευτικών πρωτοβουλιών που 
υλοποιούνται από τον Όμιλο της ΕΤΕπ, 
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άλλους συμβουλευτικούς εταίρους ή 
απευθείας από την Επιτροπή. Ο 
συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα 
πρέπει να προωθεί τη γεωγραφική 
διαφοροποίηση, με στόχο τη συμβολή στον 
ενωσιακό στόχο της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ο 
συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα 
πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη 
συγκέντρωση μικρών έργων και την 
ομαδοποίησή τους σε μεγαλύτερα 
χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή, ο όμιλος της 
ΕΤΕπ και οι άλλοι συμβουλευτικοί εταίροι 
θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με 
στόχο τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και 
της αποτελεσματικής γεωγραφικής 
κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την 
Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπειρογνωμοσύνη και την τοπική 
ικανότητα των τοπικών εταίρων 
υλοποίησης, καθώς και του Ευρωπαϊκού 
Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34. Επιπλέον, ο 
συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα 
πρέπει να παρέχει ένα κεντρικό σημείο 
εισόδου για την βοήθεια στην ανάπτυξη 
έργων που παρέχεται στο πλαίσιο του 
συμβουλευτικού κόμβου InvestEU για τις 
δημόσιες αρχές και για τους φορείς 
υλοποίησης έργων.

άλλους συμβουλευτικούς εταίρους ή 
απευθείας από την Επιτροπή. Ο 
συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα 
πρέπει να προωθεί τη γεωγραφική 
διαφοροποίηση, με στόχο τη συμβολή στον 
ενωσιακό στόχο της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
καθώς και τη δυνατότητα ιεράρχησης 
της κατανομής της τεχνικής υποστήριξης 
και βοήθειας σε υποανάπτυκτες 
περιφέρειες. Ο συμβουλευτικός κόμβος 
InvestEU θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στη συγκέντρωση μικρών έργων 
και την ομαδοποίησή τους σε μεγαλύτερα 
χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή, ο όμιλος της 
ΕΤΕπ και οι άλλοι συμβουλευτικοί εταίροι 
θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με 
στόχο τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και 
της αποτελεσματικής γεωγραφικής 
κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την 
Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπειρογνωμοσύνη και την τοπική 
ικανότητα των τοπικών εταίρων 
υλοποίησης, καθώς και του Ευρωπαϊκού 
Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34. Επιπλέον, ο 
συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα 
πρέπει να παρέχει ένα κεντρικό σημείο 
εισόδου για την βοήθεια στην ανάπτυξη 
έργων που παρέχεται στο πλαίσιο του 
συμβουλευτικού κόμβου InvestEU για τις 
δημόσιες αρχές και για τους φορείς 
υλοποίησης έργων.

_________________ _________________
34 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 
— το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

34 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 
— το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
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Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1). Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 105
Εύα Καϊλή, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(59) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 
και προκειμένου να αποκατασταθούν οι 
αδυναμίες της αγοράς από την πλευρά 
της ζήτησης του μέσου, υπάρχει ανάγκη 
επέκτασης της τεχνικής βοήθειας και 
παροχής στήριξης για ανάπτυξη έργων και 
δημιουργία επενδυτικών προτάσεων, 
ιδίως σε κράτη μέλη και περιφέρειες που 
δεν διαθέτουν εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες ή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 
για ανάπτυξη προτάσεων και 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 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 
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ικανοτήτων των δυνητικών φορέων 
υλοποίησης έργων, ιδίως των τοπικών 
οργανισμών και αρχών.

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.

Or. en

Τροπολογία 106
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 και άλλους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων 
και των τοπικών αρχών, ώστε να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και να αξιοποιήσουν 
πλήρως το δυναμικό τους, ιδίως στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, 
στόχος της συμβουλευτικής στήριξης είναι 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
επέκταση του δυνητικού αριθμού 
επιλέξιμων δικαιούχων σε αναδυόμενα 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 107
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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 

(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 
και θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική 
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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.

βοήθεια, ιδίως για τα κράτη μέλη με 
αδύναμα χρηματοοικονομικά 
οικοσυστήματα. 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.

Or. en

Τροπολογία 108
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 

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

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

Or. en

Τροπολογία 109
Ivo Hristov

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 

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

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 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.

Or. en

Τροπολογία 110
Εύα Καϊλή, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59α) Επιπλέον, κάθε προσπάθεια 
κινητοποίησης της εθνικής δημόσιας 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
έργων θεωρείται καθοριστική και θετικό 
κίνητρο για την περαιτέρω συγκέντρωση 
κεφαλαίων, ειδικά σε έργα υποδομών και 
διασυνοριακά έργα. Για να δοθούν 
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κίνητρα στα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν περαιτέρω 
συνεισφορές σε έργα υποδομών και 
διασυνοριακά έργα, θα μπορούσε να είναι 
στρατηγικά σημαντικό να επιτρέπεται η 
μη συμπερίληψη των ποσών που 
επενδύονται από τα κράτη μέλη σε έργα 
του προγράμματος InvestEU στην 
αναφορά τους στους υπολογισμούς του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
με πνεύμα αντίστοιχο με τις 
δημοσιονομικές προσαρμογές που έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί από την εμφάνιση 
της πανδημίας.

Or. en

Τροπολογία 111
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
κανονισμό [EURI].

(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 
κοινωνικά οφέλη, όπως υψηλής 
ποιότητας μακροπρόθεσμες θέσεις 
εργασίας και δημόσιες υποδομές, μεταξύ 
άλλων μέσω της στήριξης της βιώσιμης 
και ψηφιακής μετάβασης των εταιρειών. 
Οι εν λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
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κανονισμό [EURI].

Or. en

Τροπολογία 112
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 
κανονισμό [EURI].

(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 
σύμφωνα με τους στόχους του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους, να υποστηριχθούν η 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οι ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και η 
ανταγωνιστικότητα. Οι εν λόγω πρόσθετοι 
πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις προθεσμίες που 
προβλέπονται στον κανονισμό [EURI].

Or. en

Τροπολογία 113
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) έργο που πληροί όλα τα κριτήρια (15) έργο που πληροί όλα τα κριτήρια 
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που καθορίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια για την 
ανάλυση της συμβατότητας με την 
εσωτερική αγορά των κρατικών 
ενισχύσεων για την προώθηση της 
υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΕΕ C 188 της 
20.6.2014, σ. 4) ή κάθε μεταγενέστερη 
αναθεώρηση·

που καθορίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια για την 
ανάλυση της συμβατότητας με την 
εσωτερική αγορά των κρατικών 
ενισχύσεων για την προώθηση της 
υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΕΕ C 188 της 
20.6.2014, σ. 4) ή κάθε μεταγενέστερη 
αναθεώρηση, σύμφωνα με τους στόχους 
της Ένωσης για το κλίμα και το 
περιβάλλον, συνεκτιμώντας ειδικότερα 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/8521α και την 
αυξημένη διαφάνεια στην υλοποίησή 
τους·

_________________
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).

Or. en

Τροπολογία 114
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15 a) Η αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» σημαίνει τη μη πρόκληση 
«σημαντικής επιβάρυνσης για τους 
περιβαλλοντικούς στόχους» όπως 
ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/8521α·
_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
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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).

Or. en

Τροπολογία 115
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
InvestEU είναι η στήριξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης μέσω 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
που συμβάλλουν:

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
InvestEU είναι η στήριξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης μέσω 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
που είναι πλήρως συμβατές με τους 
στόχους της Ένωσης για το κλίμα, ιδίως 
τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα1α, τον 
στόχο κλιματικής ουδετερότητας, με τα 
κριτήρια που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/8521β και τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, 
καθώς και τους στόχους για τη 
βιοποικιλότητα και συμβάλλουν:

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/XXX για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας 
1β 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).

Or. en
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Τροπολογία 116
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην ανάπτυξη και απασχόληση 
στην οικονομία της Ένωσης, στη 
βιωσιμότητά της οικονομίας της Ένωσης 
και στην περιβαλλοντική και κλιματική 
της διάσταση που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή, καθώς και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας·

β) στην ανάπτυξη και απασχόληση 
στην οικονομία της Ένωσης, στη 
βιωσιμότητά της οικονομίας της Ένωσης, 
καθώς και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 117
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 118
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην προώθηση της επιστημονικής 
και τεχνολογικής προόδου, του 
πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης·

δ) στην προώθηση της επιστημονικής 
και τεχνολογικής προόδου, του 
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 119
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα, ιδίως τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα 1α, τον 
στόχο κλιματικής ουδετερότητας, με τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/8521β και τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και τους 
στόχους για τη βιοποικιλότητα, 
προκειμένου να διατηρήσει και να 
ενισχύσει τις στρατηγικές της αλυσίδες 
αξίας, την κλιματική και ψηφιακή 
μετάβαση, τις επενδύσεις που αυξάνουν 
την ανθεκτικότητα όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Va (νέο), 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.

_________________
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1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/XXX για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας 
1β 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).

Or. en

Τροπολογία 120
Ivo Hristov

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, 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, συμπεριλαμβανομένης 
της τεχνολογίας και της έρευνας στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας και της 
πρόληψης κινδύνων με αναφορά στην 
ανάπτυξη δικτύων 5G, μετασχηματιστικές 
τεχνολογίες, ρηξικέλευθες καινοτομίες και 
εισροές για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 121
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
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Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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, 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, στα καινοτόμα 
οικοσυστήματα για την ανάπτυξη 
τεχνολογικής επιχειρηματικότητας στον 
τομέα της δημιουργίας 
μετασχηματιστικών τεχνολογιών και 
επιτάχυνσης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
ρηξικέλευθες καινοτομίες και εισροές για 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 122
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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 

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

σχέση με πρώτες ύλες, υποδομές ζωτικής 
σημασίας, μετασχηματιστικές τεχνολογίες, 
ρηξικέλευθες καινοτομίες και εισροές για 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 123
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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, αναλογική 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.

Or. en

Τροπολογία 124
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την αύξηση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και της 
διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και τις 
μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

γ) την αύξηση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και της 
διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και τις 
μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 
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κεφαλαιοποίησης, καθώς και την ενίσχυση 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ αυτών·

κεφαλαιοποίησης, καθώς και την ενίσχυση 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ αυτών, στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·

Or. en

Τροπολογία 125
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την αύξηση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και της 
διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και τις 
μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, καθώς και την ενίσχυση 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ αυτών·

γ) την αύξηση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και της 
διαθεσιμότητάς της, για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις μικρές 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
καθώς και την ενίσχυση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας των εν λόγω ΜΜΕ, 
νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 126
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την αύξηση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και της 
διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και τις 
μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, καθώς και την ενίσχυση 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ αυτών·

γ) την αύξηση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και της 
διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ, αλλά 
και την ενίσχυση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητάς τους·
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Τροπολογία 127
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 σε τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο ε), προκειμένου να διατηρηθεί και 
να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία και 
η βιωσιμότητα της Ένωσης και της 
οικονομίας της σύμφωνα με τη νομοθεσία 
για την ενέργεια και το κλίμα και τους 
στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για 
το 2030 και το 2050, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τους 
στόχους της πράσινης μετάβασης και της 
ψηφιακής μετάβασης, την τεχνολογική 
αυτονομία, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
καθώς και την έρευνα και καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 128
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 

ε) τη στήριξη χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδυτικών 
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να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και της οικονομίας της.

και επιχειρηματικών κεφαλαίων, σε 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 στοιχείο ε), προκειμένου να 
διατηρηθεί και να ενισχυθεί η στρατηγική 
αυτονομία και η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και της 
οικονομίας της.

Or. en

Τροπολογία 129
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 σε τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο ε), προκειμένου να διατηρηθεί και 
να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης 
και της οικονομίας της.

Or. en

Τροπολογία 130
Robert Hajšel, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την αύξηση της πρόσβασης και 
της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης για 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που συμβάλλουν 
στους στόχους για το κλίμα και την 
ενέργεια ή που συμμορφώνονται με την 
ταξινόμηση και υποστηρίζουν τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050.
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Or. en

Τροπολογία 131
Robert Hajšel, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) την αύξηση της πρόσβασης και 
της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης για 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ που δεσμεύονται 
να διατηρήσουν ή να δημιουργήσουν 
βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους 
εντός της Ένωσης, διατηρώντας και 
επεκτείνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κοινωνικός 
αποκλεισμός·

Or. en

Τροπολογία 132
Robert Hajšel, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) οι επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραμμένες σε χώρες που 
περιλαμβάνονται στον ενωσιακό 
κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας δεν θα είναι 
επιλέξιμες για οικονομική στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 133
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Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εγγύηση της ΕΕ για τους 
σκοπούς της συνιστώσας ΕΕ που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ανέρχεται σε 75 153 850 000 
EUR (σε τρέχουσες τιμές). Ο αντίστοιχος 
συντελεστής προβλέψεων ανέρχεται σε 
ποσοστό 45 %. Το ποσό που αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) λαμβάνεται επίσης υπόψη για 
τη συνεισφορά στις προβλέψεις που 
προκύπτουν από αυτόν τον συντελεστή 
προβλέψεων.

1. Η εγγύηση της ΕΕ για τους 
σκοπούς της συνιστώσας ΕΕ που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ανέρχεται σε 75 153 860 000 
EUR (σε τρέχουσες τιμές). Ο αντίστοιχος 
συντελεστής προβλέψεων ανέρχεται σε 
ποσοστό 45 %. Το ποσό που αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) λαμβάνεται επίσης υπόψη για 
τη συνεισφορά στις προβλέψεις που 
προκύπτουν από αυτόν τον συντελεστή 
προβλέψεων.

(Απαραίτητο για τη διατήρηση της συνοχής 
με τους αριθμούς που αναφέρονται στο 
παράρτημα 1.)

Or. en

Τροπολογία 134
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
παράγραφος 2 στοιχείο ε).

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). Το εν λόγω 
ποσό θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα 
σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη 
διάσωση ζωών βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και 
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να διατεθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 25 % 
σε έργα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να 
ενεργοποιηθεί το κύμα ανακαινίσεων της 
ΕΕ, η πρωτοβουλία για την αξιοποίηση 
της ηλιακής ενέργειας στις οροφές των 
κτιρίων και να στηριχτεί η στρατηγική 
για την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και να 
εξασφαλίσει επαρκή στήριξη στις 
προκλήσεις της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης όσον αφορά το κλίμα και της 
ψηφιοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Τροπολογία 135
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

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 
παράγραφος 2 στοιχείο ε).

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). Το εν λόγω 
ποσό θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ 
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πρωτοβουλιών που στηρίζουν την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα 
επαρκή στήριξη για την κλιματική και 
ψηφιακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 136
Εύα Καϊλή, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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 
παράγραφος 2 στοιχείο ε).

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) και υπό το 
πνεύμα ότι η οικονομία της Ένωσης είναι 
ανθεκτική εάν είναι ταυτόχρονα ψηφιακά 
μετασχηματισμένη, τεχνολογικά 
καινοτόμος και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη.

Or. en

Τροπολογία 137
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσό 41 500 000 000 EUR (σε τρέχουσες 
τιμές) από το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 

Ποσό 41 500 000 000 EUR (σε τρέχουσες 
τιμές) από το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
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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 στοιχεία α) έως δ).

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 στοιχεία α) έως δ), 
διαθέτοντας ποσοστό τουλάχιστον 25 % 
σε έργα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience..

Τροπολογία 138
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσό 41 500 000 000 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 στοιχεία α) έως δ).

Ποσό 41 500 010 000 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 στοιχεία α) έως δ).

(Απαραίτητο για τη διατήρηση της συνοχής 
με τους αριθμούς που αναφέρονται στο 
παράρτημα 1.)
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Τροπολογία 139
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδεικτική κατανομή της εγγύησης της 
ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για 
την ΕΕ καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού. Κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα ποσά 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και να 
αυξάνει το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο έως 15 % για κάθε στόχο. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε 
τέτοια τροποποίηση.

Η ενδεικτική κατανομή της εγγύησης της 
ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για 
την ΕΕ καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού, διαθέτοντας 
ποσοστό τουλάχιστον 25 % σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ανά σκέλος πολιτικής. 
Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιεί τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι έως 15 % για κάθε στόχο. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε 
τέτοια τροποποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Τροπολογία 140
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα σκέλος πολιτικής βιώσιμων 
υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει τις 
βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τον 
ενωσιακό στόχο της εξάλειψης των 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και 
των σοβαρών τραυματισμών έως το 2050, 
της ανακαίνισης και της συντήρησης των 
υποδομών σιδηροδρομικών και οδικών 
μεταφορών, της ενέργειας, ιδίως των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το 
ενεργειακό πλαίσιο για το 2030, έργων 
ανακαίνισης κτιρίων που αποσκοπούν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην ένταξη 
κτιρίων σε συνδεδεμένα ψηφιακά 
συστήματα ενέργειας, αποθήκευσης και 
μεταφοράς, της βελτίωσης των επιπέδων 
διασυνδεσιμότητας, της ψηφιακής 
διασύνδεσης και της πρόσβασης μεταξύ 
άλλων στην ύπαιθρο, της προμήθειας και 
μεταποίησης πρώτων υλών, του 
διαστήματος, των ωκεανών, των 
εσωτερικών υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
πλωτών οδών, της διαχείρισης αποβλήτων 
σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων 
και την κυκλική οικονομία, της φύσης και 
άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού, 
του εξοπλισμού, των κινητών 
περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 
καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων 
περιβαλλοντικής κλιματικής 
ανθεκτικότητας ή κοινωνικής 
βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, 
και πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

α) ένα σκέλος πολιτικής βιώσιμων 
υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει τις 
βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τον 
ενωσιακό στόχο της εξάλειψης των 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και 
των σοβαρών τραυματισμών έως το 2050, 
της ανακαίνισης και της συντήρησης των 
υποδομών σιδηροδρομικών και οδικών 
μεταφορών, της ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης σύμφωνα με το ενεργειακό 
πλαίσιο για το 2030, έργων ανακαίνισης 
κτιρίων που αποσκοπούν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην ένταξη 
κτιρίων σε συνδεδεμένα ψηφιακά 
συστήματα ενέργειας, αποθήκευσης και 
μεταφοράς, της βελτίωσης των επιπέδων 
διασυνδεσιμότητας, της ψηφιακής 
διασύνδεσης και της πρόσβασης μεταξύ 
άλλων στην ύπαιθρο, της προμήθειας και 
μεταποίησης πρώτων υλών, του 
διαστήματος, των ωκεανών, των 
εσωτερικών υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
πλωτών οδών, της διαχείρισης αποβλήτων 
σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων 
και την κυκλική οικονομία, της φύσης και 
άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού, 
του εξοπλισμού, των κινητών 
περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 
καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων κοινωνικής 
βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, 
και πληρούν τα πρότυπα κοινωνικής 
βιωσιμότητας της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 141
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα σκέλος πολιτικής βιώσιμων 
υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει τις 
βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τον 
ενωσιακό στόχο της εξάλειψης των 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και 
των σοβαρών τραυματισμών έως το 2050, 
της ανακαίνισης και της συντήρησης των 
υποδομών σιδηροδρομικών και οδικών 
μεταφορών, της ενέργειας, ιδίως των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το 
ενεργειακό πλαίσιο για το 2030, έργων 
ανακαίνισης κτιρίων που αποσκοπούν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην ένταξη 
κτιρίων σε συνδεδεμένα ψηφιακά 
συστήματα ενέργειας, αποθήκευσης και 
μεταφοράς, της βελτίωσης των επιπέδων 
διασυνδεσιμότητας, της ψηφιακής 
διασύνδεσης και της πρόσβασης μεταξύ 
άλλων στην ύπαιθρο, της προμήθειας και 
μεταποίησης πρώτων υλών, του 
διαστήματος, των ωκεανών, των 
εσωτερικών υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
πλωτών οδών, της διαχείρισης αποβλήτων 
σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων 
και την κυκλική οικονομία, της φύσης και 
άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού, 
του εξοπλισμού, των κινητών 
περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 
καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων 
περιβαλλοντικής κλιματικής 
ανθεκτικότητας ή κοινωνικής 
βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, 
και πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

α) ένα σκέλος πολιτικής βιώσιμων 
υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει τις 
βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τον 
ενωσιακό στόχο της εξάλειψης των 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και 
των σοβαρών τραυματισμών έως το 2050, 
της ανακαίνισης και της συντήρησης των 
υποδομών σιδηροδρομικών και οδικών 
μεταφορών, της ενέργειας, ιδίως των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το 
ενεργειακό πλαίσιο για το 2030, έργων 
ανακαίνισης κτιρίων που αποσκοπούν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην ένταξη 
κτιρίων σε συνδεδεμένα ψηφιακά 
συστήματα ενέργειας, αποθήκευσης και 
μεταφοράς, της βελτίωσης των επιπέδων 
διασυνδεσιμότητας, της ψηφιακής 
διασύνδεσης και της πρόσβασης με σκοπό 
την αντιμετώπιση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών, της προμήθειας και 
μεταποίησης πρώτων υλών, του 
διαστήματος, των ωκεανών, των 
εσωτερικών υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
πλωτών οδών, της διαχείρισης αποβλήτων 
σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων 
και την κυκλική οικονομία, της φύσης και 
άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού, 
του εξοπλισμού, των κινητών 
περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 
καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων 
περιβαλλοντικής κλιματικής 
ανθεκτικότητας ή κοινωνικής 
βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, 



AM\1212309EL.docx 121/184 PE657.168v01-00

EL

και πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 142
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 143
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 144
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 145
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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 

ε) ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σκέλος πολιτικής, το οποίο 
περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις για 
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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:

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, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
περιγράφονται στη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την πράσινη και ψηφιακή 
Ευρώπη, και το μοντέλο ανάπτυξης που 
βασίζεται σε βιομηχανικά 
οικοσυστήματα. Το σκέλος θα πρέπει να 
στηρίζει έργα που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των 
κρατών μελών, προωθούν την 
επιχειρηματικότητα και μειώνουν την 
εξάρτηση από ευάλωτες αλυσίδες 
εφοδιασμού ενόψει της πράσινης 
μετάβασης και της ψηφιακής μετάβασης, 
σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 146
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) δεν έχουν εμπλακεί σε 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, φοροαποφυγή ή 
φοροδιαφυγή, ούτε έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο σχετικής έρευνας ή δίωξης 
και των οποίων οι δραστηριότητες είναι 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση και 
ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της 
Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα 
και τον στόχο για το 2030, όπως 
κατοχυρώνεται στον ευρωπαϊκό νόμο για 
το κλίμα1α και στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/8521β, και προωθούν την ψηφιακή 
μετάβαση και την ενισχυμένη 
ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής 
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κοινωνίας και οικονομίας, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα Va (νέο), σε έναν από 
τους ακόλουθους τομείς:·

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/XXX για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας.
1β 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).

Or. en

Τροπολογία 147
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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 επενδύσεις για 
τη στήριξη τελικών αποδεκτών, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, 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, την ενισχυμένης 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας της 
Ένωσης, σε έναν από τους ακόλουθους 
τομείς:

Or. en

Τροπολογία 148
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Paolo Borchia

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 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 ψηφιακής μετάβασης και 
την ενισχυμένης ανθεκτικότητας, σε έναν 
από τους ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 149
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, προώθηση 
της βιώσιμης και ηθικής παραγωγής, 
προμήθειας, διαχείρισης και μη 
αποκλειστικής αδειοδότησης προϊόντων 
αναγκαίων για την αντιμετώπιση 
κρίσεων, εξασφαλίζοντας την οικονομική 
προσιτότητά τους σε 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
μέσα, ιατρικών εφοδίων, προστατευτικού 
εξοπλισμού και ενίσχυση της ικανότητας 
αντιμετώπισης των κρίσεων στον τομέα 
της υγείας και του συστήματος πολιτικής 
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προστασίας βάσει των αρχών της ευρείας 
διαθεσιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας των προϊόντων που είναι 
ζωτικής σημασίας σε έκτακτες 
υγειονομικές καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 150
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 
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·

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 και των δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής 
ταχύτητας, 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 
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·

Or. en

Τροπολογία 151
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
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Petersen, Valérie Hayer

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 
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·

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, της δημόσιας διοίκησης, των 
πληρωμών και των χρηματοοικονομικών 
υποδομών, της αεροδιαστημικής, της 
άμυνας, των επικοινωνιών, των μέσων 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, των εκλογικών υποδομών και 
των ευαίσθητων εγκαταστάσεων, της 
ασφάλειας, της στέγασης, καθώς και της 
γης και των ακινήτων που είναι καίρια για 
τη χρήση των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 152
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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

ψηφιακής επικοινωνίας και των δικτύων, 
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 ασφάλειας, των 
επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
εκλογικών υποδομών και των ευαίσθητων 
εγκαταστάσεων, καθώς και της γης και των 
ακινήτων που είναι καίρια για τη χρήση 
των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 153
Εύα Καϊλή, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

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 
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·

ii) υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε 
υλικές είτε αναλογικές είτε ψηφιακές, 
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 
υπολογιστικής παρυφών και νέφους, της 
επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων, 
των πληρωμών και των 
χρηματοοικονομικών υποδομών, της 
αεροδιαστημικής, της άμυνας, των 
επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
εκλογικών υποδομών και των ευαίσθητων 
εγκαταστάσεων, καθώς και της γης και των 
ακινήτων που είναι καίρια για τη χρήση 
των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
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σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 154
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) κρίσιμες ικανότητες έγκαιρης 
ανίχνευσης και συντονισμένης θεσμικής 
και οικονομικής αντίδρασης σε 
περίπτωση κινδύνων λόγω κρίσεων, 
καθώς και προώθησης επιχειρηματικών 
λύσεων και λύσεων συνέχειας παροχής 
των υπηρεσιών για βασικούς δημόσιους 
και ιδιωτικούς θεσμούς και τομείς·

Or. en

Τροπολογία 155
Seán Kelly
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) επενδύσεις σε νέες διαστημικές 
δραστηριότητες, τόσο ανάντη όσο και 
κατάντη, προκειμένου να εισαχθούν οι 
πλέον ελπιδοφόρες τεχνολογίες και 
εφαρμογές στην αγορά, διασφαλίζοντας 
έτσι την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής διαστημικής βιομηχανίας.

Or. en
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Τροπολογία 156
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) επενδύσεις και τεχνική βοήθεια σε 
εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ, και κοινότητες, 
προκειμένου να αυξήσουν την 
ανθεκτικότητα των αλυσίδων αξίας και 
των επιχειρηματικών μοντέλων τους·

Or. en

Τροπολογία 157
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii β) σημαντικές επενδύσεις στην 
ανακαίνιση και την ενσωμάτωση 
καινοτόμων λύσεων στον οικοδομικό 
τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος των μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
ένας εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικός 
και κλιματικά ουδέτερος οικοδομικός 
τομέας έως το 2025. Επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία έως 2 
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον 
κατασκευαστικό τομέα και οδηγούν σε 
μια καθαρή οικονομία στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 158
Michael Bloss
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii β) στρατηγικές επενδύσεις σε έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία 
διαθέτουν υψηλό δυναμικό να συμβάλουν 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001 και την επακόλουθη 
αναθεώρησή της, δεδομένου ότι όλες οι 
περιφέρειες της Ένωσης έχουν 
σημαντικές δυνατότητες λόγω των 
άφθονων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που διαθέτουν·

Or. en

Τροπολογία 159
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii γ) υποστήριξη των συνθηκών για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
των νεοφυών επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, καθώς και την επέκταση των 
δικτύων συμπλεγμάτων και των κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας, των διαδικασιών 
ιδιωτικοποίησης, της προσαρμογής στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και της βιώσιμης 
τομεακής ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 160
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii δ) επενδύσεις και τεχνική βοήθεια 
για την προώθηση επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, για τη δημιουργία νέων 
νεοφυών επιχειρήσεων, ΜΜΕ και 
οικογενειακών επιχειρήσεων που θα 
διαφοροποιήσουν και θα επεκτείνουν την 
επιχειρηματική αγορά· επενδύσεις και 
τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη 
δικτύων συμπλεγμάτων και κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας σε ολόκληρη την 
ήπειρο·

Or. en

Τροπολογία 161
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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)·

Or. en

Τροπολογία 162
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) επενδύσεις σε νέες διαστημικές 
δραστηριότητες, τόσο ανάντη όσο και 
κατάντη, προκειμένου να εισαχθούν οι 
πλέον ελπιδοφόρες τεχνολογίες και 
εφαρμογές στην αγορά, διασφαλίζοντας 
έτσι την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 163
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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) προώθηση της καινοτόμου και 
βιώσιμης επαναβιομηχανοποίησης της 
Ευρώπης, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που περιγράφονται στη 
νέα βιομηχανική στρατηγική για την 
πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη και το 
μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε 
βιομηχανικά οικοσυστήματα με βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
μετασχηματιστικές, πράσινες και ψηφιακές 
τεχνολογίες και ρηξικέλευθες καινοτομίες 
όπου η επένδυση έχει στρατηγική σημασία 
για το βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
δίκαιης μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένων:

Or. en

Τροπολογία 164
Michael Bloss
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 αναγκαίες ψηφιακές τεχνολογίες και 
ρηξικέλευθες καινοτομίες όπου η επένδυση 
έχει στρατηγική σημασία για τη 
βιωσιμότητα και την οικονομία της 
Ένωσης, καθώς και για το βιομηχανικό 
μέλλον της και με ευρεία κοινωνικά 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων:

Or. en

Τροπολογία 165
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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, 
ψηφιακές και διαστημικές τεχνολογίες και 
ρηξικέλευθες καινοτομίες όπου η επένδυση 
έχει στρατηγική σημασία για το 
βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων:

Or. en

Τροπολογία 166
Paolo Borchia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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, ψηφιακές 
τεχνολογίες και ρηξικέλευθες καινοτομίες 
όπου η επένδυση έχει στρατηγική σημασία 
για το βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων:

Or. en

Τροπολογία 167
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 ηθικής τεχνητής νοημοσύνης, 
των τεχνολογιών κατανεμημένου 
καθολικού, του λογισμικού, της 
ρομποτικής, των ημιαγωγών, των 
μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους παρυφών, της 
υπολογιστικής υψηλής απόδοσης, της 
κυβερνοασφάλειας, της φωτονικής, της 
βιομηχανικής βιοτεχνολογίας,

Or. en

Τροπολογία 168
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 

β) των τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, 
των τεχνολογιών βιώσιμης μεταφοράς, των 
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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,

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 και, 
εφόσον είναι απαραίτητο για την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για την 
κλιματική μετάβαση, των τεχνολογιών 
πυρηνικής ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 169
Seán Kelly
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 
πηγών ενέργειας και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, 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 και των 
αλυσίδων εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 170
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – στοιχείο β
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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 
πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, 
των τεχνολογιών βιώσιμης μεταφοράς, των 
εφαρμογών μπλε 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,

Or. en

Τροπολογία 171
Ivo Hristov

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 
πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, 
των τεχνολογιών βιώσιμης μεταφοράς, των 
εφαρμογών 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,

Or. en

Τροπολογία 172
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – στοιχείο β
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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 
πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 
συσσωρευτών, των τεχνολογιών βιώσιμης 
μεταφοράς, των εφαρμογών πράσινου 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, των 
τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών για τη 
βιομηχανία, των τεχνολογιών κυκλικής 
οικονομίας,

Or. en

Τροπολογία 173
Seán Kelly
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 κατασκευαστικών 
στοιχείων, καθώς και των διαστημικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 174
Seán Kelly
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) των τεχνολογιών που συμβάλλουν 
στην ελαχιστοποίηση και, τελικά, στη 
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σταδιακή κατάργηση της χρήσης και, ως 
εκ τούτου, της εξάρτησης της Ένωσης 
από τα ορυκτά καύσιμα σε ένα χρονικό 
πλαίσιο σύμφωνο με τους στόχους που 
καθορίζονται στον [νόμος για το κλίμα], 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
συνδετικό ρόλο του φυσικού αερίου στη 
μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 175
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) των διαστημικών συστημάτων και 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κρίσιμων διαστημικών κατασκευαστικών 
στοιχείων, καθώς και των διαστημικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 176
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 ΕΕ

Or. en
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Τροπολογία 177
Dragoș Pîslaru, Mauri Pekkarinen

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 ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ή των 
πρώτων υλών, των τεχνολογικών υλικών ή 
της επισιτιστικής ασφάλειας, υποστήριξη 
της μετάβασης της βιομηχανίας από μη 
ανανεώσιμα και ορυκτά υλικά σε 
ανανεώσιμες και φιλικές προς το 
περιβάλλον πρώτες ύλες, υποστήριξη της 
μετάβασης των βιομηχανικών διεργασιών 
σε χαμηλών εκπομπών και απαλλαγμένες 
από εκπομπές μορφές παραγωγής, 
λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα 
των πόρων και την κυκλικότητα σε 
στρατηγικές αξιακές αλυσίδες και 
στρατηγικά οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 178
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ή των 
πρώτων υλών, εκτός εάν καλύπτονται ήδη 
από νομοθετικές απαιτήσεις, των 
τεχνολογικών υλικών ή της επισιτιστικής 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μείωση και την αποδοτικότητα των πόρων 
και την κυκλικότητα σε στρατηγικές 
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αξιακές αλυσίδες

Or. en

Τροπολογία 179
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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 και εισροές 
για την ασφάλεια της Ένωσης και των 
κρατών μελών της (όπως οι τομείς της 
ασφάλειας και του διαστήματος, καθώς 
και της κυβερνοασφάλειας) και τα μη 
στρατιωτικά κατασκευαστικά στοιχεία 
των ειδών διπλής χρήσης, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου ή σε 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αναθεώρηση 
και σχετική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 180
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

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 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.

Or. en
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Τροπολογία 181
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω σκέλους θα πρέπει να 
κατανεμηθούν μεταξύ πρωτοβουλιών που 
στηρίζουν την ανθεκτικότητα, την 
ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας της Ένωσης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα επαρκή στήριξη για την 
κλιματική και ψηφιακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 182
Εύα Καϊλή, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε –σημείο vii – 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, 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, οι 
τελικοί αποδέκτες δεν θα πρέπει να 
εξάγουν τεχνολογία που σχετίζεται με τον 
τομέα της άμυνας σε τρίτες χώρες που 
απειλούν την εδαφική ακεραιότητα των 
κρατών μελών ή παραβιάζουν 
συστηματικά τον κανόνα του διεθνούς 
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δικαίου ή παρεμποδίζουν την 
περιφερειακή ή παγκόσμια ασφάλεια και 
σταθερότητα.

Or. en

Τροπολογία 183
Seán Kelly
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε –σημείο vii – 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 των στρατηγικών 
επενδύσεων, ιδίως εκείνοι που 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.

Or. en

Τροπολογία 184
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε –σημείο vii – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στην περίπτωση επενδύσεων 
στο διάστημα, την άμυνα και την 

Επιπλέον, στην περίπτωση επενδύσεων 
στο διάστημα, την ασφάλεια και την 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 185
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) η χρηματοδότηση και οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του εν λόγω 
σκέλους θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν στη διάσωση ζωών 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα και να διαθέσουν 
ποσοστό τουλάχιστον 25 % σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, καθώς και να 
εξασφαλίσουν επαρκή στήριξη στις 
προκλήσεις της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης όσον αφορά το κλίμα και της 
ψηφιοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
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cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Τροπολογία 186
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν 
είναι οικονομικά αποδοτικές και έχουν 
κοινωνικό αντίκτυπο. Εάν οι εν λόγω 
πράξεις έχουν τέτοιο αντίκτυπο, 
υπόκεινται σε έλεγχο οικονομικής και 
κοινωνικής βιωσιμότητας, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση της 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας 
και της κοινωνικής διάστασης. Για τον 
σκοπό αυτό, οι φορείς υλοποίησης έργων 
που ζητούν χρηματοδότηση παρέχουν 
επαρκείς πληροφορίες βάσει των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4. Τα έργα 
που είναι κάτω από ένα ορισμένο μέγεθος 
που προσδιορίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές εξαιρούνται από τον έλεγχο. Σε 
περίπτωση που ο εταίρος υλοποίησης 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
χρειάζεται να διενεργηθεί έλεγχος 
βιωσιμότητας, παρέχει αιτιολόγηση στην 
Επιτροπή Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 187
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Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
βιωσιμότητα, οι οποίες, σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
στόχους και τα πρότυπα της Ένωσης:

4. Η Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
βιωσιμότητα, οι οποίες, σύμφωνα με τους 
κοινωνικούς στόχους και τα πρότυπα της 
Ένωσης:

Or. en

Τροπολογία 188
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά την προσαρμογή, 
διασφαλίζουν ανθεκτικότητα στις 
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής μέσω εκτίμησης 
κλιματικής τρωτότητας και κινδύνου, 
μεταξύ άλλων μέσω σχετικών μέτρων 
προσαρμογής, και, όσον αφορά τον 
μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση 
κόστους-οφέλους το κόστος των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
τις θετικές επιπτώσεις των μέτρων για 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 189
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) εκτιμούν τον κοινωνικό αντίκτυπο 
των έργων, μεταξύ άλλων από πλευράς 
ισότητας των φύλων, κοινωνικής ένταξης 
ορισμένων περιοχών ή πληθυσμών και 
οικονομικής ανάπτυξης περιοχών και 
τομέων που επηρεάζονται από 
διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως είναι η 
ανάγκη απαλλαγής της οικονομίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει επενδύσεις που 
σχετίζονται με την παραγωγή, 
επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση, 
μεταφορά ή χρήση φυσικού αερίου, υπό 
την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ως 
μεταβατική τεχνολογία και υπό τις 
ακόλουθες δεόντως αιτιολογημένες 
περιστάσεις:
 α) οι επενδύσεις αφορούν τη μετασκευή 
και/ή την αντικατάσταση υφιστάμενων 
υποδομών μεγαλύτερης έντασης 
άνθρακα· 
 β) οι υποστηριζόμενες υποδομές 
συνδυάζονται με την ικανότητα 
παραγωγής ανανεώσιμων και άλλων 
μορφών ενέργειας με ουδέτερο ισοζύγιο 
ανθρακούχων εκπομπών. 

Or. en

Τροπολογία 190
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 191
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσδιορίζουν τα έργα που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση 
των επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα και το περιβάλλον, με βάση 
τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει 
η Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού



AM\1212309EL.docx 149/184 PE657.168v01-00

EL

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 60 % των επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις 
βιώσιμες υποδομές να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον.

Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 80 % των επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις 
βιώσιμες υποδομές και τουλάχιστον το 
65 % στο πλαίσιο του στρατηγικού 
ευρωπαϊκού επενδυτικού σκέλους 
πολιτικής να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και 
το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, ιδίως το δεύτερο μέρος της, είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους 
που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές 
τροπολογίες.

Τροπολογία 194
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 60 % των επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις 
βιώσιμες υποδομές να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον.

Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 50 % των επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις 
βιώσιμες υποδομές να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 195
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 60 % των επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις 
βιώσιμες υποδομές να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον.

Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 50 % των επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις 
βιώσιμες υποδομές να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 196
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η συμβολή του ταμείου InvestEU 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα και το περιβάλλον θα 
παρακολουθείται με βάση τα κριτήρια 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/8521α.
_________________
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).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 197
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Εύα Καϊλή, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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 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 
που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα 
των κρατών μελών, παραβιάζουν το 
διεθνές δίκαιο και στρεβλώνουν 
συστηματικά την περιφερειακή ασφάλεια 
και ειρήνη.

Or. en

Τροπολογία 198
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

8. Για χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους στον τομέα της ασφάλειας και 
του διαστήματος και στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας, οι επενδυτικές 



PE657.168v01-00 152/184 AM\1212309EL.docx

EL

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 199
Εύα Καϊλή, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ξεχωριστές συμβάσεις εγγύησης 
μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και 
των θυγατρικών της ή άλλων οντοτήτων 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 
παράγραφος 1 του καταστατικού της 
ΕΤΕπ, ανάλογα με την περίπτωση·

ii) ξεχωριστές συμβάσεις εγγύησης 
μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και/ή 
θυγατρικής ή άλλης οντότητας κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του 
καταστατικού της ΕΤΕπ, ανάλογα με την 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 200
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο 
τέλος της επενδυτικής περιόδου 
καλύπτεται ευρύ φάσμα τομέων και 
περιφερειών και ότι αποφεύγεται η 
υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική 
συγκέντρωση. Οι προσπάθειες αυτές 
περιλαμβάνουν κίνητρα για μικρότερες ή 
λιγότερο εξελιγμένες NPBI οι οποίες 

6. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο 
τέλος της επενδυτικής περιόδου 
καλύπτεται ευρύ φάσμα τομέων και 
περιφερειών και ότι αποφεύγεται η 
τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση. Οι 
προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν κίνητρα 
για μικρότερες ή λιγότερο εξελιγμένες 
NPBI οι οποίες διαθέτουν συγκριτικό 
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διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω 
της τοπικής παρουσίας, των γνώσεων και 
των επενδυτικών ικανοτήτων τους. Η 
Επιτροπή αναπτύσσει συνεκτική 
προσέγγιση για την υποστήριξη των 
προσπαθειών αυτών.

πλεονέκτημα λόγω της τοπικής παρουσίας, 
των γνώσεων και των επενδυτικών 
ικανοτήτων τους. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
συνεκτική προσέγγιση για την υποστήριξη 
των προσπαθειών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 201
Εύα Καϊλή, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους 
τόκους και τα ποσά που οφείλονται στον 
εταίρο υλοποίησης αλλά δεν έχουν 
εισπραχθεί από αυτόν, σύμφωνα με τους 
όρους των χρηματοδοτικών πράξεων, πριν 
από το συμβάν αθέτησης·

i) το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους 
τόκους και τα ποσά που οφείλονται στον 
εταίρο υλοποίησης αλλά δεν έχουν 
εισπραχθεί από αυτόν σύμφωνα με τους 
όρους των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων, μέχρι το συμβάν της 
αθέτησης·

Or. en

Τροπολογία 202
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Από την ημερομηνία της σύστασής 
της, η Επιτροπή Επενδύσεων είναι επίσης 
υπεύθυνη για την έγκριση της χρήσης της 
εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/1017 για το υπόλοιπο της 
επενδυτικής περιόδου βάσει του εν λόγω 
κανονισμού. Οι προτάσεις αξιολογούνται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 
στον εν λόγω κανονισμό. Οι συνθέσεις της 

8. Από την ημερομηνία της σύστασής 
της, η Επιτροπή Επενδύσεων είναι επίσης 
υπεύθυνη για την έγκριση της χρήσης της 
εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/1017 για το υπόλοιπο της 
επενδυτικής περιόδου βάσει του εν λόγω 
κανονισμού. Οι προτάσεις αξιολογούνται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 
στον εν λόγω κανονισμό. Οι συνθέσεις της 
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Επιτροπής Επενδύσεων που είναι αρμόδιες 
για το σκέλος βιώσιμων υποδομών και το 
στρατηγικό ευρωπαϊκό επενδυτικό σκέλος 
αξιολογούν τις προτάσεις αυτές. Το άρθρο 
22 δεν εφαρμόζεται στην υποβολή των εν 
λόγω προτάσεων.

Επιτροπής Επενδύσεων που είναι αρμόδιες 
για το σκέλος βιώσιμων υποδομών και το 
στρατηγικό ευρωπαϊκό επενδυτικό σκέλος 
αξιολογούν τις προτάσεις αυτές. Όλοι οι 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και στην επιλογή των 
έργων ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές 
της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 
εγγυημένης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να 
απαρτίζονται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες από διάφορα τεχνικά 
περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα του 
κλίματος, και να επιδιώκουν την 
περιφερειακή ισορροπία και την 
ισορροπία των φύλων. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τα έργα, τη διαδικασία 
επιλογής και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων δημοσιεύονται, με σεβασμό 
προς τις εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 203
Robert Hajšel, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο συμβουλευτικός κόμβος 
InvestEU προωθεί και παρέχει τεχνική 
βοήθεια σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, 
καθώς και διαδικασίες απλούστευσης της 
υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης.

Or. en

Τροπολογία 204
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Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

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 στόχους 
της Ένωσης για το κλίμα και το 
περιβάλλον, συνεκτιμώντας ειδικότερα 
τον κανονισμό (ΕΕ) (ΕΕ) 2020/8521α και 
την αυξημένη διαφάνεια στην υλοποίησή 
τους 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·

_________________
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).

Or. en

Τροπολογία 205
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

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, παρέχει τεχνική 
βοήθεια, όταν αυτό ζητείται από τους 
υπεύθυνους προώθησης των έργων, και 
συνδράμει τους φορείς υλοποίησης στην 
ανάπτυξη των έργων τους, καθώς και στη 
δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, 
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·

Or. en

Τροπολογία 206
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

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 

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 τη δίκαιη μετάβαση 
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για τις 
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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·

περιφέρειες που επηρεάζονται 
περισσότερο 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·

Or. en

Τροπολογία 207
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταίροι υλοποίησης και οι 
συμβουλευτικοί εταίροι μνημονεύουν 
ρητώς την προέλευση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης και διασφαλίζουν την 
προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση 
των δράσεων και των αποτελεσμάτων 
τους), παρέχοντας συνεκτική, 
αποτελεσματική και στοχευμένη 
πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

Οι εταίροι υλοποίησης και οι 
συμβουλευτικοί εταίροι μνημονεύουν 
ρητώς την προέλευση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης και διασφαλίζουν την 
προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση 
των δράσεων και των αποτελεσμάτων 
τους), παρέχοντας συνεκτική, 
αποτελεσματική και στοχευμένη 
πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού. Οι πιθανοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες και οι τελικοί αποδέκτες 
των χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει 
να γνωστοποιούνται με πλήρη διαφάνεια. 
Πρέπει να καταχωρίζονται σε ένα 
ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης για 
τα κονδύλια της Ένωσης που θα 
αναπτύξει η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 208
Seán Kelly
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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. Οι πιθανοί δικαιούχοι, οι 
δικαιούχοι, οι συμμετέχοντες και οι 
τελικοί αποδέκτες των 
χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει να 
γνωστοποιούνται με πλήρη διαφάνεια. 
Πρέπει να καταχωρίζονται σε ένα 
ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης για 
τα κονδύλια της Ένωσης που θα 
αναπτύξει η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 209
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 που απειλούν την εδαφική 
ακεραιότητα του κράτους μέλους, 
παραβιάζουν τον κανόνα του διεθνούς 
δικαίου και στρεβλώνουν την 
περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Or. en
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Τροπολογία 210
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
ασφάλειας και του διαστήματος υπόκειται 
σε τήρηση τυχόν υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας και απορρήτου.

Or. en

Τροπολογία 211
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδεικτική κατανομή που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο 
για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις είναι η εξής:

Η ενδεικτική κατανομή που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο 
για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις είναι η εξής, ενώ διαθέτει 
ποσοστό τουλάχιστον 25 % σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ανά σκέλος πολιτικής 
για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, 
των κοινοτήτων και της οικονομίας στο 
σύνολό της μέσω ενός κύματος 
ανακαινίσεων κτιρίων και μιας 
εκστρατείας για την αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας στις οροφές των 
κτιρίων, παράλληλα με τη στρατηγική για 
την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience..

Τροπολογία 212
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις στο πλαίσιο σκελών πλην του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους είναι δυνατόν να εμπίπτουν σε 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις στο πλαίσιο σκελών πλην του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους περιορίζονται σε ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

Or. en

Τροπολογία 213
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επέκτασης της παραγωγής, του 
εφοδιασμού ή της χρήσης καθαρών και 
βιώσιμων μορφών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και ασφαλών και 
βιώσιμων άλλων πηγών και λύσεων 

α) επέκτασης της παραγωγής, του 
εφοδιασμού ή της χρήσης καθαρών και 
βιώσιμων μορφών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και ασφαλών και 
βιώσιμων άλλων πηγών και λύσεων 
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μηδενικών και χαμηλών εκπομπών· μηδενικών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 214
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξης καινοτόμων 
συστημάτων παροχής θερμότητας 
μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και 
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας·

δ) γ-α) ανάπτυξη καινοτόμων 
συστημάτων παροχής θερμότητας 
μηδενικών εκπομπών και συνδυασμένη 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας·

Or. en

Τροπολογία 215
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) παραγωγής και προσφοράς 
βιώσιμων συνθετικών καυσίμων από 
ανανεώσιμες/με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα πηγές και από άλλες ασφαλείς 
και βιώσιμες πηγές μηδενικών και 
χαμηλών εκπομπών, βιοκαυσίμων, 
βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για 
όλους τους τρόπους μεταφοράς, σύμφωνα 
με τους στόχους της οδηγίας 2018/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· και1

ε) παραγωγής και προσφοράς 
βιώσιμων συνθετικών καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές και από άλλες 
ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών 
εκπομπών, βιοκαυσίμων, βιομάζας και 
εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για 
όλους τους τρόπους μεταφοράς, σύμφωνα 
με τους στόχους της οδηγίας 2018/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και εντός των ορίων της 
βιώσιμης διαθεσιμότητας· και1

_________________ _________________
1 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 1 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

Or. en

Τροπολογία 216
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υποδομών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε 
βιομηχανικές διεργασίες, μονάδες 
παραγωγής βιοενέργειας και 
εγκαταστάσεις μεταποίησης υπό 
ενεργειακή μετάβαση.

στ) τεχνολογιών και υποδομών για 
απαλλαγμένες από εκπομπές βιομηχανικές 
διεργασίες, μονάδες παραγωγής 
βιοενέργειας και εγκαταστάσεις 
μεταποίησης στο πλαίσιο της μετάβασης 
σε μια βιώσιμη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 217
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών μεταφορών και λύσεων, 
εξοπλισμού κινητικότητας, καθώς και 
καινοτόμων τεχνολογιών σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα 
των μεταφορών και τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας των Παρισίων για την 
κλιματική αλλαγή, ιδίως μέσω:

2. Ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών μεταφορών και λύσεων, 
εξοπλισμού κινητικότητας, καθώς και 
καινοτόμων τεχνολογιών σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα 
των μεταφορών και σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, ιδίως 
μέσω:
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Or. en

Τροπολογία 218
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έργων στήριξης της ανάπτυξης των 
υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), 
συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης 
και της ασφάλειας των υποδομών, των 
αστικών κόμβων του ΔΕΔ-Μ, των 
θαλάσσιων και εσωτερικών λιμένων, των 
αερολιμένων, των τερματικών σταθμών 
πολυτροπικών μεταφορών και της 
σύνδεσης αυτών των πολυτροπικών 
τερματικών σταθμών με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, 
καθώς και των εφαρμογών τηλεματικής 
που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2·

α) έργων στήριξης της ανάπτυξης των 
υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), δίνοντας 
προτεραιότητα στη συντήρηση και την 
ασφάλεια των υποδομών, στους αστικούς 
κόμβους του ΔΕΔ-Μ, στους θαλάσσιους 
και εσωτερικούς λιμένες, στους 
τερματικούς σταθμούς πολυτροπικών 
μεταφορών και στη σύνδεση αυτών των 
πολυτροπικών τερματικών σταθμών με τα 
δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και στις εφαρμογές 
τηλεματικής που προσδιορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2·

_________________ _________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 
1).

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 
1).

Or. en

Τροπολογία 219
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έργων έξυπνης και βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας που στοχεύουν σε 
τρόπους αστικών μεταφορών χαμηλών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών και 
καινοτόμου κινητικότητας, της χωρίς 
διακρίσεις προσβασιμότητας, της μείωσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του 
θορύβου, της κατανάλωσης ενέργειας, των 
δικτύων έξυπνων πόλεων, της συντήρησης 
και της αύξησης των επιπέδων ασφάλειας 
και της μείωσης της συχνότητας των 
ατυχημάτων, μεταξύ άλλων για τους 
ποδηλάτες και τους πεζούς·

γ) έργων έξυπνης και βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας που στοχεύουν σε 
τρόπους αστικών μεταφορών μηδενικών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών και 
καινοτόμου κινητικότητας, της χωρίς 
διακρίσεις προσβασιμότητας, της μείωσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του 
θορύβου, της κατανάλωσης ενέργειας, των 
δικτύων έξυπνων πόλεων, της συντήρησης 
και της αύξησης των επιπέδων ασφάλειας 
και της μείωσης της συχνότητας των 
ατυχημάτων, μεταξύ άλλων για τους 
ποδηλάτες και τους πεζούς·

Or. en

Τροπολογία 220
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στήριξης της ανανέωσης και 
μετασκευής κινητών στοιχείων 
ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 
με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 
κινητικότητας χαμηλών και μηδενικών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σε 
οχήματα όλων των τρόπων μεταφοράς·

δ) στήριξης της ανανέωσης και 
μετασκευής κινητών στοιχείων 
ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 
με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 
κινητικότητας μηδενικών εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
εναλλακτικών καυσίμων σε οχήματα όλων 
των τρόπων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 221
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο ζ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) μείωση των εκπομπών· ή iii) μείωση των εκπομπών με σαφή 
πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές· ή

Or. en

Τροπολογία 222
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) απαλλαγής των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και ουσιαστικής μείωσης των 
εκπομπών στους εν λόγω κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, καθώς 
και της εφαρμογής τους·

η) απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και ουσιαστικής μείωσης των 
εκπομπών των ενεργοβόρων βιομηχανιών, 
συμπεριλαμβανομένων της μεγάλης 
κλίμακας επίδειξης καινοτόμων 
τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών, καθώς 
και της εφαρμογής τους·

Or. en

Τροπολογία 223
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) απαλλαγής της αλυσίδας 
παραγωγής και διανομής ενέργειας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με τη σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης άνθρακα και 
πετρελαίου· και

i) απαλλαγής της αλυσίδας 
παραγωγής και διανομής ενέργειας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με τη σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης άνθρακα, φυσικού 
αερίου και πετρελαίου· και

Or. en
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Τροπολογία 224
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνητής νοημοσύνης· α) ηθικής τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 225
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κβαντικών τεχνολογιών· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 226
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τουρισμός. 9. Βιώσιμος τουρισμός.

Or. en

Τροπολογία 227
Michael Bloss
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Αποκατάσταση βιομηχανικών 
χώρων (συμπεριλαμβανομένων των 
μολυσμένων χώρων) και ανακαίνιση των 
χώρων αυτών για βιώσιμη χρήση.

10. Αποκατάσταση βιομηχανικών 
χώρων (συμπεριλαμβανομένων των 
μολυσμένων χώρων) και ανακαίνιση των 
χώρων αυτών για βιώσιμη χρήση, 
εξαιρουμένων των αποκαταστάσεων και 
των ανακαινίσεων που εντάσσονται στις 
εταιρικές υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 228
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προσιτών εργατικών κατοικιών3· ii) προσιτών, υγιεινών και ενεργειακά 
αποδοτικών εργατικών κατοικιών3·

_________________ _________________
3 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.

3 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.

Or. en

Τροπολογία 229
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Ανάπτυξη της αμυντικής 
βιομηχανίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο στη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης, ιδίως μέσω της στήριξης για:

διαγράφεται

α) την αλυσίδα εφοδιασμού της 
αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, 
ιδίως μέσω της παροχής οικονομικής 
στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης·
β) εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα 
ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα 
της άμυνας και στενά συνδεδεμένες 
τεχνολογίες διπλής χρήσης·
γ) την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα 
της άμυνας κατά τη συμμετοχή σε 
συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης 
στον τομέα της άμυνας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων στηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας·
δ) υποδομές για την έρευνα και την 
εκπαίδευση στον τομέα της άμυνας.

Or. en

Τροπολογία 230
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1 Ενέργεια: Εγκατεστημένη 
πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και από άλλες 
ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών 
και χαμηλών εκπομπών (MW)

4.1 Ενέργεια: Εγκατεστημένη 
πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και από άλλες 
ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών 
εκπομπών (MW)

Or. en
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Τροπολογία 231
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 6 – σημείο 6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1 Αριθμός υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων από άποψη μεγέθους (πολύ 
μικρές, μικρές, μεσαίες και μικρές 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης)

6.1 Αριθμός υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων από άποψη μεγέθους (πολύ 
μικρές, μικρές, μεσαίες και μικρές 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης), 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
κατανεμημένων ανά φύλο

Or. en

Τροπολογία 232
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 6 – σημείο 6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2 Αριθμός υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, 
στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης)

6.2 Αριθμός υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, 
στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης), 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
κατανεμημένων ανά φύλο

Or. en

Τροπολογία 233
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – σημείο 8.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 
υποδομή και συναφή αγαθά και υπηρεσίες· 
αριθμός και όγκος πράξεων που 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε μια οικονομία 
μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου σύμφωνα με τους 
ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 234
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – 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 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
καθώς και ειδών διπλής χρήσης

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

Or. en

Τροπολογία 235
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – σημείο 8.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.4 Αριθμός υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων, ανά μέγεθος, που 
αναπτύσσουν και παράγουν κρίσιμες 
τεχνολογίες και εισροές για την ασφάλεια 

8.4 Αριθμός υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων, ανά μέγεθος, που 
αναπτύσσουν και παράγουν κρίσιμες 
τεχνολογίες και εισροές για την ασφάλεια 
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της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
καθώς και ειδών διπλής χρήσης

της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
καθώς και των μη στρατιωτικών 
κατασκευαστικών στοιχείων ειδών διπλής 
χρήσης

Or. en

Τροπολογία 236
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – σημείο 8.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 237
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – 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

Or. en
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Τροπολογία 238
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – σημείο 8.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
στηρίζουν βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και ψηφιακές τεχνολογίες που 
είναι στρατηγικής σημασίας για το 
βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης.

8.7 Αριθμός και όγκος πράξεων που 
στηρίζουν βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και ψηφιακές τεχνολογίες που 
είναι στρατηγικής σημασίας για την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 239
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – σημείο 8.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7α Περιφερειακό και εθνικό εύρος 
που δείχνει ότι τα ωφελούμενα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες κατανέμονται 
ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επικράτεια 
της ΕΕ και δεν υπάρχει συγκέντρωση 
οφελών σε περιορισμένα κράτη μέλη ή 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 240
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – σημείο 8.7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7α Αριθμός και όγκος πράξεων για 
την παροχή βοήθειας σε εταιρείες και 
κοινότητες, ιδίως ΜΜΕ, προκειμένου να 
αυξήσουν την ανθεκτικότητα των 
αλυσίδων αξίας και των επιχειρηματικών 
μοντέλων τους

Or. en

Τροπολογία 241
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – σημείο 8.7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7β Αριθμός δεσμεύσεων του 
Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 
Συμβουλών σε περιφέρειες και κράτη 
μέλη χωρίς σημαντικό ιστορικό στην 
προώθηση και ανάπτυξη έργων.

Or. en

Τροπολογία 242
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – εδάφιο 8.7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7γ Αριθμός δεσμεύσεων του 
Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 
Συμβουλών σε βιομηχανικούς τομείς με 
ανεπαρκείς επενδύσεις που παραδοσιακά 
δεν ωφελούνται από τα επενδυτικά μέσα 
της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 243
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – εδάφιο 8.7 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7δ Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων, 
τεχνολογικών επιχειρηματικών εταιρειών 
και οικοσυστημάτων καινοτομίας που 
επωφελήθηκαν και αναπτύχθηκαν από το 
εν λόγω επενδυτικό μέσο.

Or. en

Τροπολογία 244
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8 – εδάφιο 8.7 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 245
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – 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 

στ) Στην περίπτωση στήριξης 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 
στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού 



AM\1212309EL.docx 175/184 PE657.168v01-00

EL

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 246
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – 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 
στον ίδιο βαθμό από άλλους ιδιωτικούς και 
δημόσιους φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι και λειτουργούν στην 
Ένωση χωρίς στήριξη από το ταμείο 
InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 247
Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Rob Rooken, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Παροπλισμός, λειτουργία, 
προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών 

(11) Παροπλισμός ή λειτουργία 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
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σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 248
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – 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 τύρφης.

Or. en

Τροπολογία 249
Εύα Καϊλή, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – 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 στερεών 
ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς 
και επενδύσεις που σχετίζονται με την 
άντληση φυσικού αερίου. Ο αποκλεισμός 
δεν ισχύει για έργα φυσικού αερίου εάν τα 
έργα πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 250
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Εύα Καϊλή, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) έργα που λαμβάνουν χώρα σε 
περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα σοβαρές προκλήσεις όσον 
αφορά την ενεργειακή μετάβαση λόγω 
της υψηλής εξάρτησής τους από τα 
στερεά ορυκτά καύσιμα, όπως 
συμφωνήθηκε στα εθνικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 252
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έργα που συνδέονται με την 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 έδωσε προτεραιότητα στη σταδιακή κατάργηση 
των περιβαλλοντικά ή οικονομικά επιβλαβών επιδοτήσεων, μεταξύ άλλων και στα ορυκτά 
καύσιμα. Η εξαίρεση που αναφέρεται μπορεί να συνιστά επιδότηση, επομένως είναι αντίθεση 
προς τον στόχο της σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, καθώς και 
προς την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως ορίζεται στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 253
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έργα που συνδέονται με την 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης·

β) έργα που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν, καθώς επιταχύνουν την πλήρη 
σταδιακή κατάργηση των στερεών 
ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 254
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – 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 

διαγράφεται
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αναφοράς του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής.

Or. en

Τροπολογία 255
Εύα Καϊλή, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – 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.

γ) έργα που συνάδουν με τους 
στόχους και τη νομοθεσία της Ένωσης 
για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και 
με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και 
το κλίμα, έχουν δε μεταβατικό και 
συνδετικό χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 256
Εύα Καϊλή, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έργα για τα οποία έχει διενεργηθεί 
εκ των προτέρων αξιολόγηση της χρήσης 
αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 257
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Εύα Καϊλή, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) έργα για τα οποία δεν υπάρχει 
βιώσιμη εναλλακτική τεχνολογία και οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες δεν 
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
οικείες περιοχές και είναι συμβατές και 
σε συνέργεια με την απώτερη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 258
Εύα Καϊλή, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) έργα στα οποία οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής 
ένδειας·

Or. en

Τροπολογία 259
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα (νέo)
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Ανθεκτικότητα
Οικονομική και επιχειρηματική 
ανθεκτικότητα:
α) λύσεις για τη συνέχιση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
της παροχής υπηρεσιών για δημόσιους 
και ιδιωτικούς οργανισμούς που είναι 
καίριας σημασίας για τις πολιτικές, 
οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές, 
σχετικές με τη δημόσια ασφάλεια, την 
προστασία, την υγεία, τη φροντίδα, τις 
μεταφορές, τις προμήθειες και τις 
εκπαιδευτικές λειτουργίες στις κοινωνίες·
β) μεταρρυθμίσεις και ρυθμιστικά 
συστήματα που ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις και τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα συνέχειας 
σε περίπτωση κρίσης και να επενδύσουν 
σε πρωτόκολλα κρίσεων για την ασφάλεια 
στον χώρο εργασίας με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των διαταραχών στη 
λειτουργία·
γ) κίνητρα για την προσαρμογή των 
βιομηχανικών διαδικασιών και τη 
διαφοροποίηση των αλυσίδων 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων σε ευέλικτα συστήματα 
μεταφορών, στην παρακολούθηση της 
κυκλοφορίας και σε διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης σε σημεία συμφόρησης στην 
αλυσίδα εφοδιασμού·
δ) συστήματα συνέχειας σε περίπτωση 
κρίσης και πρωτόκολλα για τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους 
υπηρεσιών μεταφορών·
ε) την ικανότητα των εθνικών και 
υπερεθνικών χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων να παρέχουν ρευστότητα και 
να εξασφαλίζουν συνεχείς ασφαλείς 
μεθόδους πληρωμών·
Κοινωνική ανθεκτικότητα:
α) μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την 
ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων 
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να στηρίζουν τους θιγόμενους πολίτες σε 
περιόδους αιφνίδιων και σοβαρών 
επιπτώσεων στα μέσα βιοπορισμού τους, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
και διοικητικών πόρων που διευκολύνουν 
την ταχεία παροχή στήριξης, είτε 
οικονομικής είτε άλλης, στους θιγόμενους 
πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση, 
την ασφάλεια και τη σωματική ή ψυχική 
υγεία τους, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων που διασφαλίζουν την ισότητα 
των φύλων, την επαρκή στήριξη των 
παιδιών και την προστασία ατόμων σε 
ευάλωτες καταστάσεις, όπως τα άτομα 
με αναπηρία, οι κρατούμενοι, οι 
μειονότητες, οι πρόσφυγες και οι 
αιτούντες άσυλο·
β) μέτρα που βελτιώνουν την ικανότητα 
των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας 
και άλλων συστημάτων εισοδηματικής 
στήριξης να ενθαρρύνουν την κοινωνική 
ένταξη και να διασφαλίσουν την 
ανθεκτικότητα των ατόμων ακόμη και 
υπό συνθήκες πίεσης ή 
κοινωνικοοικονομικών διαταραχών.
γ) διοικητικοί πόροι και δυνατότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
εργαλείων, για τον αποτελεσματικό 
συντονισμό της παροχής οικονομικής 
βοήθειας ή ρευστότητας στους 
θιγόμενους πολίτες, ελαχιστοποιώντας 
ταυτόχρονα την εμφάνιση περιστατικών 
απάτης ή άλλων καταχρήσεων·
δ) την ικανότητα των συστημάτων υγείας 
να διατηρούν ασφαλείς και βιώσιμες 
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό 
υγειονομικής περίθαλψης ακόμη και σε 
δύσκολες συνθήκες και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας στον τομέα της 
φροντίδας, όπως η φροντίδα των παιδιών 
και η φροντίδα των ηλικιωμένων·

ε) ε) την ικανότητα και 
αποτελεσματικότητα των ιδρυμάτων 
δημόσιας υγείας να έχουν πρόσβαση και 
να παρακολουθούν το σύνολο της 
γεωγραφίας και του πληθυσμού και να 
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εντοπίζουν, να διερευνούν και να 
διαχειρίζονται αιφνίδια περιστατικά 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία, να 
περιορίζουν τη διάδοσή τους και να 
παρέχουν φροντίδα σε όλους τους 
κατοίκους ενός συγκεκριμένου κράτους 
μέλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή 
καθεστώτος διαμονής·
Θεσμική και διοικητική ανθεκτικότητα 
και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
κρίσεων:
α) έγκαιρη ανίχνευση και συντονισμένα 
μέτρα αντίδρασης σε ευρείας κλίμακας 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως 
πανδημίες και επιδημίες, φυσικές 
καταστροφές, κύματα καύσωνα, 
ξηρασίες, δασικές πυρκαγιές, χημικά, 
πυρηνικά ή βιομηχανικά ατυχήματα·
β) την ποιότητα και την κάλυψη των 
υποδομών για την αντιμετώπιση 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
συντονισμού της μεταφοράς και διανομής 
του προσωπικού, των ασθενών, του 
ιατρικού εξοπλισμού και του 
προστατευτικού εξοπλισμού, καθώς και 
των υποδομών επικοινωνίας·
γ) την αξιοπιστία του εφοδιασμού 
σημαντικών φαρμάκων και ιατρικού 
εξοπλισμού ακόμη και όταν η ζήτηση 
είναι εξαιρετικά υψηλή·
δ) την ικανότητα των εθνικών 
συστημάτων υγείας να συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους με άλλους εθνικούς, 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς·
ε) ετοιμότητα των κρίσιμων υποδομών 
για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως των 
υποδομών ύδρευσης ή ενέργειας, των 
συστημάτων αποχέτευσης και διατήρηση 
υγειονομικών προτύπων·
στ) ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
κρίσεων και συντονισμός των εθνικών 
και περιφερειακών υπηρεσιών πολιτικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πυροσβεστικών υπηρεσιών και των 
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υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες, ιδίως στο άρθρο 
7 ε) και τα νέα τμήματα κειμένου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου εισάγεται η έννοια 
της ανθεκτικότητας.


