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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και κρατών 
μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αποκλίσεις στην ενιαία αγορά. Στην 
κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί το 
γεγονός ότι η ικανότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν κρατική ενίσχυση 
διαφέρει σημαντικά.

(1) Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, που 
απορρέουν από δεδομένα σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες 
για αποκατάσταση κεφαλαίων λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μπορεί να ανέρχονται 
σε 720 δισ. EUR περίπου για το 2020. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 
περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα 
χρειαστεί είτε να παραμείνουν σε ισχύ για 
διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο είτε να επιβληθούν εκ νέου 
λόγω αναζωπύρωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων. Αυτά τα κεφαλαιακά 
ελλείμματα, αν δεν αντιμετωπιστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
περίοδο συρρίκνωσης των επενδύσεων και 
αύξησης της ανεργίας. Αυτό θα επηρέαζε 
ιδιαίτερα αρνητικά τη βιομηχανική 
ικανότητα της Ένωσης, με αρνητικές 
επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μειωμένες 
επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία. Επιπλέον, ο αριθμός των 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, υπερβαίνει τον 
μέσο όρο σε τομείς που πλήττονται 
ιδιαίτερα από την κρίση, πράγμα που 
μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
ικανότητά τους να προβούν στον 
απαραίτητο πράσινο και ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Ο αντίκτυπος των 
κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα είναι 
ανομοιόμορφος μεταξύ τομέων και κρατών 
μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αποκλίσεις και ανισότητες στην 
εσωτερική αγορά. Στην κατάσταση αυτή 
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έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι η 
ικανότητα των κρατών μελών να παρέχουν 
κρατική ενίσχυση διαφέρει σημαντικά. Η 
ανακατανομή των πόρων στο πλαίσιο του 
Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας 
(ΜΣΦ) θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 
καταλλήλως τα ζητήματα αυτά, ώστε να 
παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη και να αποφεύγεται ο αρνητικός 
κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος στους 
βιομηχανικούς κλάδους και τους 
εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι ανατρεπτικές οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης 
COVID-19 στην εσωτερική αγορά, στην 
ικανότητα για ιδιωτικές επενδύσεις και 
στην απασχόληση ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο τις συλλογικές ενωσιακές και 
εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων με 
ορίζοντα το 2030 και του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
το αργότερο. Στο πλαίσιο αυτό, το Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας συμβάλλει 
στην πρόληψη της κατάστασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται με αυτόν, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση του πρωτοφανούς 
αντικτύπου 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].

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται με αυτόν, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υπό το σκέλος στήριξης 
της φερεγγυότητας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση του πρωτοφανούς 
αντικτύπου της κρίσης COVID-19 σε 
επιχειρήσεις, βιομηχανικούς κλάδους και 
ανθρώπους, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα μείνει κανείς στο περιθώριο. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI] ενώσω διατηρούνται 
και διευρύνονται οι ευκαιρίες 
απασχόλησης, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση ως 
απόρροια της πανδημίας και που δεν 
δύνανται να λάβουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς ή με τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες της 

(3) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
επειγόντως ένας μηχανισμός στήριξης της 
φερεγγυότητας στο πλαίσιο ενός Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας, που θα 
πρέπει να προστεθεί ως τρίτο σκέλος υπό 
το ΕΤΣΕ, για επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, 
που έχουν πληγεί από την οικονομική και 
κοινωνική κρίση ως απόρροια της 
πανδημίας και που δεν δύνανται να λάβουν 
επαρκή στήριξη με χρηματοδότηση μέσω 
της αγοράς ή με τα μέτρα που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στις σοβαρές οικονομικές 
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πανδημίας Covid-19 στην Ένωση. και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας 
Covid-19 στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος 
μέλος και θα πρέπει να έχουν ενεργό 
παρουσία στην Ένωση, υπό την έννοια ότι 
έχουν σημαντικές δραστηριότητες όσον 
αφορά προσωπικό, μεταποίηση, έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Θα πρέπει 
να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη θα πρέπει να εστιάζει σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

(4) Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν 
στήριξης από το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένες και να 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, 
δηλαδή θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική και φορολογική έδρα τους σε 
ένα κράτος μέλος και θα πρέπει να έχουν 
ενεργό παρουσία στην Ένωση, υπό την 
έννοια ότι έχουν κατά κύριο λόγο 
δραστηριότητες όσον αφορά προσωπικό, 
μεταποίηση, έρευνα και ανάπτυξη ή άλλες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στην 
Ένωση και δεν ελέγχονται από τρίτη 
χώρα ή από οντότητα τρίτης χώρας. Θα 
πρέπει να ασκούν δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των στόχων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 
έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και 
να μην θεωρούνταν ήδη προβληματικές 
υπό τους όρους του πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων7 στο τέλος του 2019. Η 
στήριξη για επιλέξιμες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να εξαρτάται από τη 
δραστηριοποίησή τους σε κράτη μέλη και 
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση της Covid-19 και/ή όπου η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να δεσμευτούν να συνεχίσουν να 
δραστηριοποιούνται και να διατηρούν 
εργατικό δυναμικό στην Ένωση, και να 
εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, όρια όσον 
αφορά τις πληρωμές μερισμάτων, τις 
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αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και 
τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών. 
Επιπλέον, προκειμένου να προωθηθεί η 
ευημερία και η οικονομική ανάκαμψη 
στις οικείες περιοχές και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διατάραξη της εσωτερικής 
αγοράς, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν στήριξη να δεσμευτούν να 
συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο 
ίδιο κράτος μέλος και να μην 
προγραμματίσουν μετεγκατάσταση σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της 
χορηγούμενης στήριξης.

__________________ __________________
7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

7 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στα κριτήρια του ΜΣΦ θα πρέπει 
να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη ο 
οικονομικός αντίκτυπος που είχε η 
πανδημία στα διάφορα κράτη μέλη και 
στους διάφορους τομείς, και όχι η κρίση 
στον τομέα της υγείας. Αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην κατανομή των 
πόρων στα κράτη μέλη που επλήγησαν.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
66 436 320 000 EUR ώστε να 
δημιουργηθεί το τρίτο σκέλος του ΕΤΣΕ –
το σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας – 
υπό το οποίο θα πρέπει να παρέχεται η 
στήριξη για τη φερεγγυότητα.

(5) Η εγγύηση της ΕΕ που χορηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
66 436 320 000 EUR ώστε να 
δημιουργηθεί το τρίτο σκέλος του ΕΤΣΕ – 
το σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας – 
υπό το οποίο θα πρέπει να παρέχεται η 
στήριξη για τη φερεγγυότητα. Στο πλαίσιο 
του μέσου Next Generation EU, η Ένωση 
μπορεί να χρηματοδοτήσει απευθείας την 
ΕΤΕπ ώστε να δημιουργηθούν διαθέσιμοι 
πόροι για την επίτευξη του στόχου του 
ΜΣΦ το συντομότερο δυνατόν, χωρίς να 
χρειάζεται να συγκεντρωθούν οι πόροι 
αυτοί μέσω της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι τρόποι υλοποίησης της στήριξης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία 
δεδομένης της ανάγκης για διαφορετικές 
λύσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 

(8) Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει 
να παρέχουν τις απαραίτητες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες 
επικοινωνίας απευθυνόμενες στους 
δυνητικούς δικαιούχους του ΜΣΦ, όπως 
οι σχετικές επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και 
άλλοι επιλέξιμοι παράγοντες. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχεται τεχνική βοήθεια στα 
κράτη μέλη και στις επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η ενεργός συμμετοχή του 
ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών 
συμβουλών (ΕΚΕΣ) θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στη διαδικασία παροχής των 
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πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

απαραίτητων πληροφοριών. Οι τρόποι 
υλοποίησης της στήριξης θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από ευελιξία δεδομένης 
της ανάγκης για διαφορετικές λύσεις στα 
διάφορα κράτη μέλη. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ ή 
εγγύηση ή επένδυση σε υφιστάμενα ταμεία 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση ή σε φορείς 
ειδικού σκοπού που, με τη σειρά τους, 
επενδύουν σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, η στήριξη μπορεί να 
διοχετεύεται μέσω νεοσύστατων ταμείων 
υπό ανεξάρτητη διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων (first-time 
teams), ή μέσω φορέων ειδικού σκοπού 
που συστήνονται, σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ειδικά με 
σκοπό να επωφεληθούν από την εγγύηση 
της ΕΕ ώστε να επενδύσουν σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις. Η εγγύηση της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την εγγύηση ή τη χρηματοδότηση μιας 
παρέμβασης από εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα ή ίδρυμα σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη 
στήριξη επιλέξιμων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αθέμιτη νόθευση 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 
Το ΜΣΦ δεν θα πρέπει να εντείνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των 
κρατών μελών, ούτε να αποδυναμώνει 
την εσωτερική αγορά.Ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει η Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον η συνολική διάρθρωση του 
Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας είναι 
κατάλληλη για την επίτευξη του 
πρωταρχικού του στόχου, ήτοι την 
παροχή έγκαιρης στήριξης της 
φερεγγυότητας σε επιλέξιμες επιχειρήσεις 
που την έχουν ανάγκη.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να 
στοχεύει σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

(10) Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής 
της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, η νέα μακροπρόθεσμη 
βιομηχανική στρατηγική, ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, η 
νομοθεσία για την ενέργεια και το κλίμα, 
και θα πρέπει να συμβάλλει στους 
στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για 
το 2030 και το 2050, αλλά και να 
ευθυγραμμίζεται με την πολιτική 
δανεισμού της ΕΤΕπ. Οι εν λόγω πράξεις 
θα πρέπει να στηρίζουν τη δημιουργία ή 
τη διατήρηση ποιοτικών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας και διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων εντός της Ένωσης, 
καθώς και την επίλυση των προβλημάτων 
με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι 
ΜΜΕ λόγω του πράσινου και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό θα 
πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στον μετριασμό των αρνητικών 
επιπτώσεων της κρίσης COVID-19, με τη 
δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις 
και τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή Επενδύσεων του 
κανονισμού InvestEU θα πρέπει να είναι 

(14) Η Επιτροπή Επενδύσεων του 
κανονισμού InvestEU θα πρέπει να είναι 
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αρμόδια για τη χορήγηση της εγγύησης της 
ΕΕ επίσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού μετά τη σύστασή της.

αρμόδια για τη χορήγηση της εγγύησης της 
ΕΕ επίσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού μετά τη σύστασή της. Η 
Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να 
καθορίσει τα μέτρα αυτά σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, με την 
ενεργό συμμετοχή συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, θα 
διαδραματίσει δε κρίσιμο ρόλο όσον 
αφορά τα σχέδια ανάκαμψης μετά την 
κρίση. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα 
πρέπει να ανακατανείμει τους πόρους του 
ΜΣΦ, ώστε να διασφαλίζεται η 
γεωγραφική ισορροπία μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος και δραστηριοποιούνται εντός της 
Ένωσης.

γ) τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος 
μέλος, δεν ελέγχονται από τρίτη χώρα ή 
από οντότητα τρίτης χώρας, 
δραστηριοποιούνται και απασχολούν 
προσωπικό εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη σε ταμεία, φορείς ειδικού 
σκοπού, επενδυτικές πλατφόρμες ή άλλες 
ρυθμίσεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.

– στήριξη σε ταμεία, φορείς ειδικού 
σκοπού, επενδυτικές πλατφόρμες ή άλλες 
ρυθμίσεις υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας· ειδικότερα, για έργα στα 
οποία συμμετέχουν ΜΜΕ ή τα οποία 
συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των 
στόχων για την ενέργεια και το κλίμα με 
ορίζοντα το 2030 και το 2050 ή 
ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό για 
την ταξινόμηση, παρέχονται άλλες 
ευνοϊκότερες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19·

Ωστόσο, η στήριξη υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας παρέχεται 
μόνον αν προορίζεται προς όφελος 
επιχειρήσεων που δεν ήταν ήδη 
προβληματικές υπό όρους κρατικών 
ενισχύσεων στο τέλος του 20198, έκτοτε 
όμως διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο 
φερεγγυότητας λόγω της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία Covid-19· οι 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη 
δεσμεύονται να συνεχίσουν να 
δραστηριοποιούνται και να διατηρούν το 
εργατικό δυναμικό τους, καθώς και να 
μην προβούν σε μετεγκατάσταση θέσεων 
εργασίας, κεφαλαίων και διαδικασιών 
παραγωγής σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
τρίτη χώρα, και να εφαρμόζουν, κατά 
περίπτωση, όρια όσον αφορά τα 
μερίσματα, τις αμοιβές των διευθυντικών 
στελεχών και τα προγράμματα 
επαναγοράς μετοχών.
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__________________ __________________
8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

8 Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το 
στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

β) είναι συνεπή με τις πολιτικές της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
στόχου για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, και την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

«β) αφορούν 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 
περιβαλλοντικούς στόχους του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν, τους στόχους 
του πράσινου και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, την τεχνολογική 
αυτονομία, τη διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και την 
καινοτομία».

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης του υπάρχοντος κειμένου – 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) – η οποία δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.)
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
δ α) μεγιστοποιούν την απασχόληση 
προσωπικού στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5γ) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το 
στοιχείο ε) τροποποιείται ως εξής:

ε) είναι τεχνικώς βιώσιμα. «ε) είναι τεχνικώς βιώσιμα ή καινοτόμα.»

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης του υπάρχοντος κειμένου – 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – η οποία δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.)

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 8 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης 
μπορούν να λάβουν στήριξη από 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
μόνο επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται και απασχολούν 
προσωπικό εντός της Ένωσης μπορούν να 
λάβουν στήριξη από χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις υπό το σκέλος 
στήριξης της φερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9 και της στρατηγικής 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης10, στηρίζουν μια 
χωρίς αποκλεισμούς και συμμετρική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-
19, ενώ υποστηρίζουν οποιονδήποτε από 
τους παρακάτω γενικούς στόχους:

Οι σχετικές δραστηριότητες συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας9, της στρατηγικής 
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης10, μιας νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη10α και μιας στρατηγικής για τις 
ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη10β, στηρίζουν μια χωρίς 
αποκλεισμούς και συμμετρική ανάκαμψη 
μετά την πανδημία της COVID-19, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 
ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας 
και σε παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων νεοφυών 
επιχειρήσεων, ενώ υποστηρίζουν 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω 
γενικούς στόχους:

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.
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10α COM(2020)0102
10β COM(2020)0103

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 
40 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ 
στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έλαβαν χώρα στην 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων 
Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την 
κλιματική αλλαγή (COP21). Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

α) θέτει ως στόχο τουλάχιστον το 
50 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ 
στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να 
διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με 
συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση 
για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έλαβαν χώρα στην 21η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων 
Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την 
κλιματική αλλαγή (COP21). Η 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ 
και τις μικρές εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό αυτό. Για τον 
προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των 
στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για 
το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς 
συμφωνημένη μεθοδολογία,

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο β) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
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μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
επιλέξιμων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη 
και στους τομείς που πλήττονται 
οικονομικά περισσότερο από την πανδημία 
Covid-19,

μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
αξιοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και στους 
τομείς που πλήττονται οικονομικά 
περισσότερο από την πανδημία Covid-19, 
με στόχο τη διατήρηση ή ενδεχομένως 
την αύξηση του προσωπικού τους στην 
Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
επιλέξιμων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη 
στα οποία η διαθεσιμότητα κρατικής 
στήριξης της φερεγγυότητας είναι 
περισσότερο περιορισμένη.

γ) διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στο 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
αξιοποιείται για τη στήριξη επιλέξιμων 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη στα οποία η 
διαθεσιμότητα κρατικής στήριξης της 
φερεγγυότητας είναι περισσότερο 
περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διασφαλίζει την παροχή τεχνικής 
βοήθειας στα κράτη μέλη και στις 
επιχειρήσεις. Το ΜΣΦ προωθείται σε 
επιλέξιμες επιχειρήσεις και ΜΜΕ 
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χρησιμοποιώντας υφιστάμενα μέσα στο 
πλαίσιο του ΕΤΣΕ, όπως ο ευρωπαϊκός 
κόμβος επενδυτικών συμβουλών (ΕΚΕΣ), 
και δη σε ΜΜΕ που ενδέχεται να 
βρίσκονται αντιμέτωπες με υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση 
από το ΕΤΣΕ υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας χρησιμοποιείται ώστε να 
υποστηρίζονται επιλέξιμες επιχειρήσεις οι 
οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στους 
στόχους για το κλίμα και την ενέργεια στα 
κράτη μέλη που επιδιώκουν τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει, όπου 
απαιτείται, αναλυτική καθοδήγηση 
αναφορικά με τα στοιχεία α) έως γ).

Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει 
αναλυτική καθοδήγηση αναφορικά με τη 
μεθοδολογία, τους τομείς και τα κράτη 
μέλη που αναφέρονται, αντιστοίχως, στα 
στοιχεία α) έως γ β), πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του ΜΣΦ.
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Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαμεσολαβητές στο πλαίσιο του 
σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης. Το 
διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις 
αναγκαίες απαιτήσεις σχετικά με τον 
έλεγχο των διαμεσολαβητών (ταμεία, 
φορείς ειδικού σκοπού και άλλα) 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εφαρμοστέα 
ζητήματα δημόσιας τάξης ή ασφάλειας.

4α. Οι διαμεσολαβητές στο πλαίσιο του 
σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, δεν 
ελέγχονται από τρίτη χώρα ή από 
οντότητα τρίτης χώρας, και 
δραστηριοποιούνται και εκμεταλλεύονται 
τα αποτελέσματά τους εντός της Ένωσης. 
Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις 
αναγκαίες απαιτήσεις σχετικά με τον 
έλεγχο των διαμεσολαβητών (ταμεία, 
φορείς ειδικού σκοπού και άλλα) 
λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης και ζητήματα 
δημόσιας τάξης ή ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Άρθρο 14 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσό έως και 100 000 000 EUR διατίθεται 
για την κάλυψη δαπανών, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας για τη σύσταση και τη διαχείριση 
ταμείων, φορέων ειδικού σκοπού, 
επενδυτικών πλατφορμών και λοιπών 
φορέων για τους σκοπούς του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας, μεταξύ 

Ποσό έως και 100 000 000 EUR διατίθεται 
για την κάλυψη δαπανών, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας για τη σύσταση και τη διαχείριση 
ταμείων, φορέων ειδικού σκοπού, 
επενδυτικών πλατφορμών και λοιπών 
φορέων για τους σκοπούς του σκέλους 
στήριξης της φερεγγυότητας, μεταξύ 
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άλλων για τη στήριξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και 
εστιάζεται ειδικά στα κράτη μέλη με 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μετοχικών 
τίτλων. Η τεχνική βοήθεια είναι επίσης 
διαθέσιμη για να στηριχθεί ο πράσινος 
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του εν λόγω σκέλους.

άλλων για τη στήριξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και 
εστιάζεται ειδικά στα κράτη μέλη με 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές μετοχικών 
τίτλων. Η τεχνική βοήθεια εστιάζει επίσης 
στη στήριξη του πράσινου και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εν 
λόγω σκέλους. Χάρη στις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και την τεχνική βοήθεια, 
παρέχονται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις 
και τις ΜΜΕ διαδικασίες για την 
απλούστευση και τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου. Ο ευρωπαϊκός 
κόμβος επενδυτικών συμβουλών (ΕΚΕΣ) 
θέτει επίσης στο στόχαστρο τα εν λόγω 
ζητήματα.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 6 – στοιχείο δ (νέο) – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
χρηματοδότησης, εγγυήσεων ή 
επενδύσεων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή άλλες 
επενδυτικές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων, 
μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
ιδρυμάτων ή άλλων συναφών ρυθμίσεων, 
που παρέχουν επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου ή μετοχικού τύπου σε 
επιχειρήσεις.

— Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
χρηματοδότησης, εγγυήσεων ή 
επενδύσεων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή άλλες 
επενδυτικές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων, 
μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή 
ιδρυμάτων ή μέσω άμεσων επενδύσεων ή 
άλλων συναφών ρυθμίσεων, που παρέχουν 
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ή 
μετοχικού τύπου σε επιχειρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 6 – στοιχείο δ (νέο) – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας εστιάζει ιδιαίτερα σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή 
επενδυτικές πλατφόρμες που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 
διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της 
Ένωσης και/ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
μεγάλες δυνατότητες για πράσινο ή 
ψηφιακό μετασχηματισμό.

— Το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας εστιάζει ιδιαίτερα σε 
ταμεία, φορείς ειδικού σκοπού ή 
επενδυτικές πλατφόρμες που στοχεύουν σε 
επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 
διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της 
Ένωσης και/ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
μεγάλες δυνατότητες ή υψηλή ανάγκη για 
πράσινο ή ψηφιακό μετασχηματισμό.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 6 – στοιχείο δ (νέο) – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι επιχειρήσεις που είναι 
καταχωρισμένες σε φορολογικούς 
παραδείσους δεν είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 6 – στοιχείο δ (νέο) – περίπτωση 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, με ελάχιστες 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις σύμφωνα με 
την καθοδήγηση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η εν λόγω καθοδήγηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες 
διατάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων 
διοικητικών επιβαρύνσεων, να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν, στο 
μέλλον, σχέδια πράσινης μετάβασης. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Είναι διαθέσιμη 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

— Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
στοχεύουν τα ταμεία, οι φορείς ειδικού 
σκοπού ή οι επενδυτικές πλατφόρμες 
συμμορφώνονται, μέσω άμεσων 
επενδύσεων ή άλλων συναφών 
ρυθμίσεων, με υψηλού επιπέδου 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
διασφαλίσεις σύμφωνα με την καθοδήγηση 
του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα 
με τη νομοθεσία για την ενέργεια και το 
κλίμα. Η εν λόγω καθοδήγηση 
περιλαμβάνει κατάλληλες διατάξεις για 
την αποφυγή αδικαιολόγητων διοικητικών 
επιβαρύνσεων, να λαμβάνει υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων και να 
προβλέπει ελάφρυνση των διατάξεων για 
τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις με ορισμένο 
επίπεδο έκθεσης σε προκαθορισμένο 
κατάλογο επιβλαβών για το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, ιδίως των τομέων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), εφαρμόζουν σχέδια πράσινης 
μετάβασης και επενδύουν σε 
δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με 
τον κανονισμό για την ταξινόμηση. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις προχωρούν στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό τους και 
παράλληλα διατηρούν ποιοτικές θέσεις 
εργασίας εντός της Ένωσης. Παρέχεται 
τεχνική βοήθεια για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις για τους σκοπούς αυτών των 
μεταβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 6 – στοιχείο δ (νέο) – περίπτωση 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τα επιλέξιμα προϊόντα υπό το 
σκέλος στήριξης της φερεγγυότητας 
συνίστανται στα προϊόντα εκείνα που 
καταλήγουν στην παροχή άμεσων 
επενδύσεων ή άλλων σχετικών ρυθμίσεων 
ή μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου 
διαμεσολάβησης σε επιχειρήσεις και 
έργα.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Γεωγραφική συγκέντρωση β) Γεωγραφική συγκέντρωση και 
διαφοροποίηση

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχεόι β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
του άρθρου 9 παράγραφος 2α στοιχεία β) 
και γ) και ότι αποφεύγεται η υπερβολική 
συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό 

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ειδικά 
όρια διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 
υπό το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
του άρθρου 9 παράγραφος 2α στοιχεία β) 
και γ), προκειμένου να αποφεύγεται η 
υπερβολική συγκέντρωση σε περιορισμένο 
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κρατών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο 
καταγράφει τακτικά τον οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 σε 
κράτη μέλη και τομείς. Στη βάση αυτή, το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίζει για την τροποποίηση των εν 
λόγω ορίων, μετά από διαβούλευση της 
Επιτροπής Επενδύσεων.

αριθμό κρατών μελών. Το διοικητικό 
συμβούλιο καταγράφει τακτικά τον 
οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας 
Covid-19 σε κράτη μέλη και τομείς. Στη 
βάση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο 
μπορεί να αποφασίζει για την τροποποίηση 
των εν λόγω ορίων, μετά από διαβούλευση 
της Επιτροπής Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί 
εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο τις αποφάσεις που 
λαμβάνει σε σχέση με τα ενδεικτικά και τα 
ειδικά για το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας όρια. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει 
να έχει ως στόχο να καλύπτει όλα τα 
κράτη μέλη.

Το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί 
εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο τις αποφάσεις που 
λαμβάνει σε σχέση με τα ενδεικτικά και τα 
ειδικά για το σκέλος στήριξης της 
φερεγγυότητας όρια. Το ΕΤΣΕ καλύπτει με 
δίκαιο και επαρκή τρόπο όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017
Παράρτημα II – τμήμα 8 – στοιχείο β – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει 
αναφορές ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, κάθε έξι μήνες από ... [1 
έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με τους δικαιούχους του μέσου και τις 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, 
προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης, 
ορθή και έγκαιρη διαφάνεια όσον αφορά 
το πρόγραμμα.

Or. en


