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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, για όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις περιφέρειες, μέσω των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).  Το πρόγραμμα InvestEU, από την άλλη 

πλευρά, αναμένεται να παράσχει εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη 

των επενδύσεων και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση εντός της ΕΕ. 

Η παρούσα γνωμοδότηση επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ αυτών των δύο επενδυτικών 

μέσων, καθώς και στις πτυχές που αφορούν τον ρόλο των περιφερειών στο InvestEU 

(συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εταίρων 

υλοποίησης εκτός από την ΕΤΕπ). 

Όσον αφορά το ΠΔΠ 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μείωση των πόρων για 

όλα τα ΕΔΕΤ κατά 10 % σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ.  Αν και προβλέπονται πρόσθετα 

χρηματοδοτικά μέσα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) μειώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ και οι πόροι για τη διασυνοριακή 

συνεργασία (INTERREG) αντιπροσωπεύουν μόλις το 2,5 % της συνολικής χρηματοδότησης 

της πολιτικής για τη συνοχή.  Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση, την οποία το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θέλει να αλλάξει. 

Η πολιτική συνοχής είναι η μόνη πολιτική της ΕΕ που παρέχει στα κράτη μέλη και στις 

περιφέρειες τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πραγματικές αναπτυξιακές στρατηγικές για 

διαφορετικές περιφέρειες και να συμμετέχουν πλήρως στις ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η 

εσωτερική αγορά.  Αποτελεί το κύριο εργαλείο της ΕΕ για την οικονομική, κοινωνική, 

εδαφική συνοχή και μια μακρόπνοη επενδυτική πολιτική, που υλοποιείται μέσω των εθνικών 

και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Η πρόταση για κανονισμό κοινών διατάξεων, ΚΚΔ (2018/0196 (COD)) – ο βασικός 

κανονισμός για το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ )– προβλέπει ότι οι πόροι της πολιτικής 

συνοχής από τα ΕΔΕΤ μπορούν να διατεθούν για την InvestEU ή να μεταφερθούν σε άλλα 

ταμεία ή μέσα.  Ένα πέντε τοις εκατό για τα συνολικά κονδύλια από τα Ταμεία στο πλαίσιο 

της επιμερισμένης διαχείρισης (και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ακόμη 

υψηλότερο ποσοστό) μπορεί να συμβάλει στην InvestEU. 

Η εισηγήτρια αντιτίθεται στη στρατηγική αυτή.  Κατά τη γνώμη της, κάτι τέτοιο απλώς θα 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποσύρουν τους πόρους τους από τα έργα πολιτικής συνοχής.  

Δεδομένου ότι οι προτεινόμενοι κανόνες που διέπουν τα ποσά που μεταφέρονται στην 

InvestEU είναι απλούστεροι (π.χ. δεν ισχύουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις), τα 

κράτη μέλη μπορούν να ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο και να χάσουν την εικόνα των 

περιφερειακών αναγκών, οι οποίες καλύπτονται καλύτερα από την παρούσα πολιτική 

συνοχής. 

Ακολουθώντας τη γραμμή των συνεισηγητών σχετικά με τον ΚΚΔ, η οποία τάσσεται κατά 

της προτεινόμενης συμβολής των Ταμείων βάσει της επιμερισμένης διαχείρισης στην 

InvestEU (άρθρο 10 του ΚΚΔ), η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή της λεγόμενης 

«συνιστώσας για τα κράτη μέλη» της InvestEU.  Αναγνωρίζονται μεν οι προσπάθειες για την 

ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ΕΔΕΤ και της 



 

PE627.661v02-00 4/38 AD\1170011EL.docx 

EL 

InvestEU, αλλά μια απλή μεταφορά μέσων, που οδηγεί σε μείωση των πόρων για τα έργα της 

πολιτικής συνοχής, δεν είναι η λύση.  Ο συλλογισμός αυτός αποτέλεσε επίσης μέρος της 

θέσης του ΕΚ κατά τη λεγόμενη «συνολική διαδικασία». 

Η εισηγήτρια γνωρίζει ότι αυτό θα συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή για το προτεινόμενο 

πρόγραμμα InvestEU.  Πιστεύει, ωστόσο, ότι η αδιάκοπη επιτυχία μιας μελλοντικής 

πολιτικής για τη συνοχή, ως η κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης και μια από τις πιο 

απτές εκφράσεις αλληλεγγύης της, συνδέεται με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Η μείωση 

αυτής της χρηματοδότησης θα ήταν αντιπαραγωγική και δεν θα βοηθούσε καθόλου τους 

ανθρώπους σε όλες τις σχετικές περιοχές. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 

λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ 

μειώθηκε από 2.2 % το 2009 σε 1.8 %, οι 

επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση 

μειώθηκαν το 2016 περίπου κατά 20 % σε 

σύγκριση με τα ποσοστά των επενδύσεων 

πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση. Επομένως, παρότι η ανάκαμψη των 

δεικτών επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην 

Ένωση είναι ορατή, εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων 

που θα αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου ισχυρής ανάκαμψης και δεν 

επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά 

τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. 

Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα 

επίπεδα επενδύσεων και οι σχετικές 

προβλέψεις δεν καλύπτουν τις 

διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της 

Ένωσης δεδομένης της τεχνολογικής 

εξέλιξης και της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε 

σχέση με την καινοτομία, τις δεξιότητες, 

τις υποδομές, τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και την ανάγκη 

αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών 

προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα ή η 

γήρανση του πληθυσμού. Επομένως, 

απαιτείται διαρκής ενίσχυση προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της 

αγοράς και οι μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις, να μειωθεί το επενδυτικό 

κενό στους τομείς-στόχους και να 

(1) Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ 

μειώθηκε από 2.2 % το 2009 σε 1.8 %, οι 

επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση 

μειώθηκαν το 2016 περίπου κατά 20 % σε 

σύγκριση με τα ποσοστά των επενδύσεων 

πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση. Επομένως, παρότι η ανάκαμψη των 

δεικτών επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην 

Ένωση είναι ορατή, εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων 

που θα αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου ισχυρής ανάκαμψης και δεν 

επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά 

τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. 

Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα 

επίπεδα επενδύσεων και οι σχετικές 

προβλέψεις δεν καλύπτουν τις 

διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της 

Ένωσης δεδομένης της τεχνολογικής 

εξέλιξης και της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε 

σχέση με την καινοτομία, τις δεξιότητες, 

τις υποδομές, τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), τις πράσινες 

επενδύσεις και την ανάγκη αντιμετώπισης 

βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η 

βιωσιμότητα ή η γήρανση του πληθυσμού. 

Επομένως, απαιτείται διαρκής ενίσχυση 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

αστοχίες της αγοράς και οι μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις, να μειωθεί το 

επενδυτικό κενό στους τομείς-στόχους, να 
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επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της 

Ένωσης. 
μειωθούν οι ανισότητες σε επίπεδο 

ανάπτυξης και να επιτευχθούν οι στόχοι 

πολιτικής της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  2 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 

τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, όπως η Ένωση 

Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, το πακέτο 

«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης 

της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η 

στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών 

εκπομπών και η αμυντική και διαστημική 

στρατηγική για την Ευρώπη. 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. 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 

τόνωση της βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, όπως η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», η Ένωση 

Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, το πακέτο 

«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης 

της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η 

στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών 

εκπομπών και η αμυντική και διαστημική 

στρατηγική για την Ευρώπη καθώς και ο 

ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 

δικαιωμάτων. 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, σε όλες τις 

περιφέρειες ιδίως όπου η εν λόγω 

πρόσβαση αντιμετωπίζει διαρθρωτικούς 

περιορισμούς. 

 

Τροπολογία  3 

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 

(4) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της 

οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
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για τον προσδιορισμό εθνικών 

μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 

παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα 

κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 

εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 

για την ενίσχυση των εν λόγω 

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. Θα πρέπει 

επίσης να διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή 

χρηματοδότηση χρησιμοποιείται με 

συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιούν την 

προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 

στήριξης που πρόκειται να ληφθεί ιδίως 

από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή 

Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων 

και το ταμείο InvestEU, κατά περίπτωση. 

για τον προσδιορισμό εθνικών 

μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 

παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα 

κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές, αναπτύσσουν τις 

δικές τους εθνικές πολυετείς στρατηγικές 

επενδύσεων για την ενίσχυση των εν λόγω 

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. Θα πρέπει 

επίσης να διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή 

χρηματοδότηση χρησιμοποιείται με 

συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιούν την 

προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 

στήριξης που πρόκειται να ληφθεί ιδίως 

από την Ευρωπαϊκή Λειτουργία 

Σταθεροποίησης Επενδύσεων και το 

ταμείο InvestEU, κατά περίπτωση. 

Τροπολογία  4 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων στον τομέα της καινοτομίας και 

ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας της 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, της 

κοινωνικής αντοχής και ένταξης και της 

ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων 

για την αντιμετώπιση του 

κατακερματισμού τους και τη 

διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς και 

οικονομικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα 

πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, 

μέσων επιμερισμού του κινδύνου και 

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

προσανατολίζεται στην κοινωνική, 

οικονομική και εδαφική συνοχή και να 

είναι ικανό να συμβάλλει στην αύξηση 

της συνολικής ζήτησης και να 

πραγματοποιεί επενδύσεις σε βιώσιμες 

υποδομές. Περαιτέρω, το ταμείο InvestEU 

θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων στον τομέα της καινοτομίας και 

ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας της 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, της 

κοινωνικής αντοχής και ένταξης και της 

ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων 

για την αντιμετώπιση του 

κατακερματισμού τους και τη 

διαφοροποίηση των πηγών 
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συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και συνεισφορών από τους 

εταίρους υλοποίησης. Θα πρέπει να 

λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η 

στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU 

θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στη 

συμβολή για την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής της Ένωσης. 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

ενισχύει τη διττή αξία των τομέων του 

πολιτισμού και της δημιουργίας, έργα που 

είναι από τεχνική, οικονομική και 

κοινωνική άποψη βιώσιμα, παρέχοντας 

ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών 

μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου 

και συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και συνεισφορών από τους 

εταίρους υλοποίησης, με τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη 

διεύρυνση και τη βελτίωση της 

παραγωγικής βάσεως των κρατών μελών. 

Θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη 

ζήτηση, ενώ η στήριξη στο πλαίσιο του 

ταμείου InvestEU θα πρέπει ταυτόχρονα 

να εστιάζει στη συμβολή για την επίτευξη 

των στόχων πολιτικής της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  5 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

ενισχύει επενδύσεις σε ενσώματα και 

ασώματα στοιχεία ενεργητικού με σκοπό 

την προώθηση της ανάπτυξης, των 

επενδύσεων και της απασχόλησης, 

συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 

ευημερίας και τη δικαιότερη κατανομή των 

εισοδημάτων στην Ένωση. Η παρέμβαση 

μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να 

συμπληρώνει τη στήριξη της Ένωσης που 

παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων. 

(6) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

ενισχύει επενδύσεις σε ενσώματα και 

ασώματα στοιχεία ενεργητικού, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, με σκοπό την προώθηση της 

ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης, των 

επενδύσεων και της απασχόλησης, 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των 

ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, στη 

βελτίωση της ευημερίας, τη δικαιότερη 

κατανομή των εισοδημάτων στην Ένωση 

και στην οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή της Ένωσης. Η 

παρέμβαση μέσω του ταμείου InvestEU θα 

πρέπει να συμπληρώνει τη στήριξη της 

Ένωσης που παρέχεται μέσω 

επιχορηγήσεων. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν 

ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, ιδίως 

στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

που θα πρέπει να εκπονήσει η Επιτροπή σε 

συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης 

στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU 

και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων 

που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού 

για 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 εκπονούνται 

για άλλα προγράμματα της Ένωσης. Οι εν 

λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για 

την αποφυγή άσκοπης διοικητικής 

επιβάρυνσης. 

(12) Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν 

ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, ιδίως 

στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

που θα πρέπει να εκπονήσει η Επιτροπή σε 

συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης 

στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU 

και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων 

που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού 

για 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 εκπονούνται 

για άλλα προγράμματα της Ένωσης. Οι εν 

λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για 

την αποφυγή άσκοπης διοικητικής 

επιβάρυνσης και τη δημιουργία 

συμπληρωματικοτήτων με άλλα 

ενωσιακά προγράμματα. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Το πρόγραμμα InvestEU θα 

πρέπει επίσης να ενσωματώνει τη 

διάσταση του φύλου σε όλες τις 

διαδικασίες εργασιών και λήψης 

αποφάσεών του, να εξασφαλίζει ότι στις 

επιτροπές και στις ομάδες έργων υπάρχει 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, και 

να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση του 

ταμείου αυτού συμβάλλει στην προώθηση 

της ισότητας των φύλων σύμφωνα με τις 
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υποχρεώσεις της ΕΕ όσον αφορά την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

(άρθρο 8 ΣΛΕΕ). 

 

Τροπολογία  8 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 

υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης 

για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι 

μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές 

υποδομές είναι θεμελιώδους σημασίας για 

την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για 

το 2030. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το 

ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, 

της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της 

ενεργειακής απόδοσης και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του 

περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, 

της ναυτιλίας και των ψηφιακών 

υποδομών. Για να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της 

ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι 

σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική 

επενδυτική διαδικασία που επιτρέπει την 

προβολή των ώριμων έργων και τη 

συνάφεια μεταξύ των σχετικών 

προγραμμάτων της Ένωσης. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας, τα 

επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή 

στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις αρχές για την προστασία των πολιτών 

σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να 

συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται 

από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για 

συστατικά στοιχεία ασφάλειας των 

(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 

υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης 

για τόνωση της ευημερίας, της βιώσιμης 

ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και 

της σύγκλισης. Οι μεγάλες επενδύσεις σε 

ευρωπαϊκές υποδομές είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων 

βιωσιμότητας της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την 

ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και το 

2050. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το 

ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε 

επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, 

μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση 

υφιστάμενων υποδομών, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ασφάλεια και προστασία, 

της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της 

ενεργειακής απόδοσης και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του 

περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, 

της ναυτιλίας και των ψηφιακών 

υποδομών. Για να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της 

ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι 

σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική 

επενδυτική διαδικασία που επιτρέπει την 

προβολή των ώριμων έργων, τη συνάφεια 

και τις συμπληρωματικότητες μεταξύ των 

σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης, και 

την αποφυγή επικαλύψεων. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας, τα 

επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή 

στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις αρχές για την προστασία των πολιτών 

σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να 
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επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 

μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 

κρίσιμης σημασίας. 

συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται 

από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για 

συστατικά στοιχεία ασφάλειας των 

επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 

μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 

κρίσιμης σημασίας. 

 

Τροπολογία  9 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ενώ το ύψος των συνολικών 

επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι 

επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου 

κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία 

εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. 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 τα κατάλληλα 

χρηματοδοτικά προϊόντα που να 

καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου 

καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως δε να 

επιτρέπουν την αναβάθμιση και την 

ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα 

στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές 

να καταστούν ανταγωνιστικές στην 

παγκόσμια αγορά. 

(14) Ενώ το ύψος των συνολικών 

επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι 

επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου 

κινδύνου, όπως η έρευνα, η καινοτομία και 

οι νέες τεχνολογίες, εξακολουθούν να είναι 

ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου, οι ανεπαρκείς 

επενδύσεις στους τομείς της έρευνας, της 

καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών 

επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής 

των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα 

πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα 

χρηματοδοτικά προϊόντα που να 

καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου 

καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόμενων μερών, να στηρίζουν 

τους σχηματισμούς καινοτομίας, ιδίως δε 

να επιτρέπουν την αναβάθμιση και την 

ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα 

στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές 

να καταστούν ανταγωνιστικές στην 

παγκόσμια αγορά. 

 

Τροπολογία  10 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην 

Ένωση. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση εξαιτίας του υποτιθέμενου 

υψηλού κινδύνου και της έλλειψης 

επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται 

επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου 

ότι οι ΜΜΕ οφείλουν να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε 

δραστηριότητες ψηφιοποίησης, 

διεθνοποίησης και καινοτομίας και 

βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε 

σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές 

χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν θα 

εκδίδουν τα ομόλογα και έχουν 

περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε 

χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς 

επενδυτές. Η πρόκληση όσον αφορά την 

πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη 

μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα 

στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην 

Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη 

μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς 

λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή 

χρηματοδοτικών μισθώσεων. Είναι 

αναγκαία η στήριξη των ΜΜΕ που 

αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις 

και η προσφορά περισσότερο 

διαφοροποιημένων πηγών 

χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί 

η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να 

χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση 

και την ανάπτυξή τους και να αντέχουν σε 

περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς 

επίσης προκειμένου να καταστεί το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ανθεκτικότερο 

κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης ή 

αναταραχής. Αυτό είναι επίσης 

συμπληρωματικό προς τις πρωτοβουλίες 

που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της 

Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Το ταμείο 

(16) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην Ένωση. 

Ωστόσο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως 

προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

εξαιτίας του υποτιθέμενου υψηλού 

κινδύνου και της έλλειψης επαρκών 

εγγυήσεων. Δημιουργούνται επίσης 

πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου ότι οι 

ΜΜΕ οφείλουν να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε 

δραστηριότητες ψηφιοποίησης, 

διεθνοποίησης, εμπορικής προώθησης, 

καινοτομίας και βελτίωσης των δεξιοτήτων 

του εργατικού δυναμικού τους. 

Επιπρόσθετα, σε σύγκριση με μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση σε λιγότερες 

πηγές χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν 

θα εκδίδουν τα ομόλογα και έχουν 

περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε 

χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς 

επενδυτές. Η πρόκληση όσον αφορά την 

πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη 

μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα 

στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην 

Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη 

μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς 

λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή 

χρηματοδοτικών μισθώσεων. Είναι 

αναγκαία η στήριξη των ΜΜΕ που 

αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις 

και η προσφορά περισσότερο 

διαφοροποιημένων πηγών 

χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί 

η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να 

χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση 

και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και να 

αντέχουν σε περίπτωση οικονομικής 

ύφεσης, καθώς επίσης προκειμένου να 

καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

ανθεκτικότερο κατά τη διάρκεια 

οικονομικής ύφεσης ή αναταραχής και 

ικανό να δημιουργήσει θέσεις 
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InvestEU θα πρέπει να παρέχει την 

ευκαιρία εστίασης σε εξειδικευμένα και 

πιο στοχευμένα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. 

απασχόλησης και κοινωνική ευημερία. 

Αυτό είναι επίσης συμπληρωματικό προς 

τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη 

αναληφθεί στο πλαίσιο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών. Το ταμείο InvestEU θα 

πρέπει να παρέχει την ευκαιρία εστίασης 

σε εξειδικευμένα και πιο στοχευμένα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

 

Τροπολογία  11 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Όπως ορίζεται στο έγγραφο 

προβληματισμού για την κοινωνική 

διάσταση της Ευρώπης16 και στον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων17, η οικοδόμηση μιας πιο 

δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης 

αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της 

Ένωσης με σκοπό την προώθηση 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην 

Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 

επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία. 

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 

χρησιμοποιείται για τη στήριξη των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, ως μέσο που θα βοηθήσει στην 

αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μεταξύ 

των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια 

ανέργων, καθώς και τη βελτίωση της 

κατάστασης που αφορά την αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών, τους τομείς της υγείας, 

τους αστέγους, την ψηφιακή κοινωνική 

ένταξη, την κοινωφελή κοινωνική εργασία, 

τον ρόλο και την θέση των νέων στην 

κοινωνία, καθώς και τα ευάλωτα άτομα, 

(17) Όπως ορίζεται στο έγγραφο 

προβληματισμού για την κοινωνική 

διάσταση της Ευρώπης16 και στον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων17 και στο ενωσιακό πλαίσιο 

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία, η οικοδόμηση μιας πιο 

δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης 

αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της 

Ένωσης με σκοπό την προώθηση 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην 

Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών 

επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, 

την απασχόληση και την υγεία. Οι 

επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που 

σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες 

και τους ανθρώπινους πόρους, 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 

χρησιμοποιείται για τη στήριξη των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, ως μέσο που θα βοηθήσει στην 

αύξηση της καλής ποιότητας 

απασχόλησης, κυρίως μεταξύ των 

ανειδίκευτων και των μακροχρόνια 

ανέργων, καθώς και τη βελτίωση της 

κατάστασης που αφορά τις ίσες ευκαιρίες, 
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συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων 

τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα InvestEU θα 

πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της 

δημιουργικότητας. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των 

κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς 

εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, 

είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, στη 

μικροχρηματοδότηση, στη 

χρηματοδότηση κοινωνικών 

επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 

και των συμβάσεων κοινωνικού 

χαρακτήρα. 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, 

προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση 

εκείνων που την χρειάζονται πιο πολύ. Η 

έκθεση της ομάδας δράσης υψηλού 

επιπέδου για επενδύσεις σε κοινωνικές 

υποδομές στην Ευρώπη18 εντόπισε 

επενδυτικά κενά στις κοινωνικές υποδομές 

και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας 

και της στέγασης, που απαιτούν στήριξη, 

μεταξύ άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. 

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, προκειμένου να 

στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας 

της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η 

αντοχή της Ένωσης. 

την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τους 

τομείς της υγείας, τους αστέγους, την 

ψηφιακή κοινωνική ένταξη, την κοινωφελή 

κοινωνική εργασία, τη διαδικασία 

αποϊδρυματοποίησης παιδιών και 

ενηλίκων, 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 συμβάλει 

στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού 

και της δημιουργικότητας. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των 

κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς 

εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, 

είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στους 

ανθρώπινους πόρους, στη 

μικροχρηματοδότηση και στην κοινωνική 

οικονομία. 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, 

προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση 

εκείνων που την χρειάζονται πιο πολύ. Η 

έκθεση της ομάδας δράσης υψηλού 

επιπέδου για επενδύσεις σε κοινωνικές 

υποδομές στην Ευρώπη18 εντόπισε 

επενδυτικά κενά στις κοινωνικές υποδομές 

και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας 

και της στέγασης, καθώς και της 

κοινωνικής ένταξης, που απαιτούν 

στήριξη, μεταξύ άλλων και σε ενωσιακό 

επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί η συλλογική ισχύς των 

δημόσιων και των ιδιωτικών πόρων, 

προκειμένου να στηριχτεί η ανάπτυξη της 

αλυσίδας αξίας της κοινωνικής αγοράς και 

να ενισχυθεί η αντοχή της Ένωσης. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης 

για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον 

Ιανουάριο του 2018. 

18 Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης 

για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον 

Ιανουάριο του 2018. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Κάθε σκέλος πολιτικής θα πρέπει 

να αποτελείται από δύο συνιστώσες, 

δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη 

συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η 

συνιστώσα για την ΕΕ θα πρέπει να 

καλύπτει με αναλογικό τρόπο τις αστοχίες 

της αγοράς ή τις μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση· οι 

στηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να έχουν 

σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η 

συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 

συνεισφέρουν μέρος των πόρων από τα 

Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης για την τροφοδότηση της 

εγγύησης της ΕΕ, προκειμένου να 

χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ για 

χρηματοδοτικές ή επενδυτικές 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση ειδικών αστοχιών της 

αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων στην επικράτειά τους, 

συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και 

απομακρυσμένων περιοχών, λόγου χάρη 

των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 

Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι του Ταμείου στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης . Οι δράσεις 

που υποστηρίζονται από το Ταμείο 

InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ 

είτε μέσω της συνιστώσας των κρατών 

μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να 

παραγκωνίζουν την ιδιωτική 

χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 

(19) Κάθε σκέλος πολιτικής θα πρέπει 

να αποτελείται από δύο συνιστώσες, 

δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη 

συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η 

συνιστώσα για την ΕΕ θα πρέπει να 

καλύπτει με αναλογικό τρόπο τις αστοχίες 

της αγοράς ή τις μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση· οι 

στηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να έχουν 

σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η 

συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 

συνεισφέρουν μέρος των πόρων από τα 

Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης για την τροφοδότηση της 

εγγύησης της ΕΕ, προκειμένου να 

χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ για 

χρηματοδοτικές ή επενδυτικές 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση ειδικών αστοχιών της 

αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων στην επικράτειά τους, 

συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 

ανεπτυγμένων περιφερειών και των 

ευάλωτων και απομακρυσμένων περιοχών, 

λόγου χάρη των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών της Ένωσης, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του Ταμείου στο 

πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Οι 

δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο 

InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ 

είτε μέσω της συνιστώσας των κρατών 

μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να 

παραγκωνίζουν την ιδιωτική 

χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη 

προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση 

κεφαλαίων επιμερισμένης διαχείρισης για 

την τροφοδότηση εγγύησης που εκδίδει η 

Ένωση. Ο συνδυασμός αυτός αποσκοπεί 

στην κινητοποίηση της υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας της Ένωσης 

για την προώθηση εθνικών και 

περιφερειακών επενδύσεων, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνεπή 

διαχείριση των κινδύνων των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων μέσω 

υλοποίησης της εγγύησης που χορηγεί η 

Επιτροπή στο πλαίσιο της έμμεσης 

διαχείρισης. Η Ένωση θα πρέπει να 

εγγυάται τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που 

προβλέπονται από τις συμφωνίες 

εγγύησης που συνάπτονται μεταξύ της 

Επιτροπής και των εταίρων υλοποίησης 

βάσει της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, 

τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν την 

τροφοδότηση της εγγύησης σύμφωνα με 

το ποσοστό τροφοδότησης που ορίζει η 

Επιτροπή με βάση τη φύση των 

δραστηριοτήτων και τις αναμενόμενες 

ζημίες που προκύπτουν, και το κράτος 

μέλος θα αναλαμβάνει τυχόν ζημιές πέραν 

των αναμενομένων μέσω έκδοσης 

αντεγγύησης υπέρ της Ένωσης. Οι 

ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να 

συνάπτονται στο πλαίσιο μιας ενιαίας 

συμφωνίας συνεισφοράς με κάθε κράτος 

μέλος που επιλέγει εθελοντικά την επιλογή 

αυτή. Η συμφωνία συνεισφοράς θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη μία ή τις 

περισσότερες συμφωνίες εγγύησης που 

πρόκειται να υλοποιηθούν στο οικείο 

κράτος μέλος. Ο κατά περίπτωση 

καθορισμός του ποσοστού τροφοδότησης 

διαγράφεται 
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απαιτεί παρέκκλιση από το [άρθρο 211 

παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. ΧΧΧΧ19 

(«δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο 

συγκεκριμένος σχεδιασμός παρέχει 

επίσης μια ενιαία δέσμη κανόνων για 

εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό που 

υποστηρίζονται με κεφάλαια κεντρικής 

διαχείρισης ή κεφάλαια επιμερισμένης 

διαχείρισης, γεγονός που διευκολύνει τον 

συνδυασμό τους. 

Τροπολογία  14 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) 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, καθώς και νέες λύσεις για την 

αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς 

και των μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων. 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 Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων («ΕΤΕπ») θα πρέπει να 

εξακολουθεί να αποτελεί προνομιούχο 

εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

InvestEU. Εκτός από τον όμιλο της ΕΤΕπ, 

οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 

ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεδομένου 

ότι η πείρα και οι δυνατότητές τους σε 

(29) 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 για όλα τα 

κράτη μέλη, να συμπεριληφθούν ιδιώτες 

επενδυτές και να εξασφαλιστεί επαρκής 

διαφοροποίηση κινδύνων, καθώς και νέες 

λύσεις για την αντιμετώπιση των αστοχιών 

της αγοράς και των μη βέλτιστων 

επενδυτικών καταστάσεων. Οι επενδύσεις 

μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλουν στη μείωση των  

περιφερειακών αναπτυξιακών 

ανισοτήτων. 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 Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων («ΕΤΕπ») θα πρέπει να 

εξακολουθεί να αποτελεί προνομιούχο 

εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

InvestEU. Εκτός από τον όμιλο της ΕΤΕπ, 

οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή 
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περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να 

αποβούν επωφελείς για τη μεγιστοποίηση 

του αντίκτυπου των δημόσιων κεφαλαίων 

στην επικράτεια της Ένωσης. Επιπλέον, θα 

πρέπει να υπάρχουν και άλλα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως εταίροι 

υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά 

ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης 

και άλλες οντότητες που πληρούν τα 

κριτήρια που ορίζει ο δημοσιονομικός 

κανονισμός να είναι σε θέση να ενεργούν 

ως εταίροι υλοποίησης. 

ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεδομένου 

ότι η πείρα και οι δυνατότητές τους σε 

περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να 

αποβούν επωφελείς για τη μεγιστοποίηση 

του αντίκτυπου των δημόσιων κεφαλαίων 

στην επικράτεια της Ένωσης. Επιπλέον, θα 

πρέπει να υπάρχουν και άλλα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως εταίροι 

υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά 

ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης 

και άλλες οντότητες που πληρούν τα 

κριτήρια που ορίζει ο δημοσιονομικός 

κανονισμός να είναι σε θέση να ενεργούν 

ως εταίροι υλοποίησης. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου 

InvestEU εστιάζουν σε αστοχίες της 

αγοράς και μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις σε επίπεδο Ένωσης, ενώ 

ταυτόχρονα ικανοποιούν τους στόχους 

σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή 

γεωγραφική κάλυψη, η εγγύηση της ΕΕ θα 

πρέπει να ανατίθεται σε εταίρους 

υλοποίησης οι οποίοι δύνανται, είτε μόνοι 

τους είτε από κοινού με άλλους εταίρους 

υλοποίησης, να καλύψουν τουλάχιστον 

τρία κράτη μέλη. Ωστόσο, αναμένεται ότι 

περίπου το 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο 

πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ θα 

ανατεθεί σε εταίρο ή εταίρους υλοποίησης 

που δύνανται να προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU σε όλα τα κράτη 

μέλη. 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

οι παρεμβάσεις του ταμείου InvestEU 

εστιάζουν σε αστοχίες της αγοράς και μη 

βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις σε 

επίπεδο Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα 

ικανοποιούν τους στόχους σχετικά με τη 

βέλτιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη και 

αποφεύγουν να αποφέρουν δυσανάλογα 

οφέλη σε μεγαλύτερα κράτη μέλη με πιο 

ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, η εγγύηση 

της ΕΕ θα πρέπει να ανατίθεται σε 

εταίρους υλοποίησης οι οποίοι δύνανται, 

είτε μόνοι τους είτε από κοινού με άλλους 

εταίρους υλοποίησης, να καλύψουν 

τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. Ωστόσο, 

αναμένεται ότι περίπου το 75 % της 

εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για την ΕΕ θα ανατεθεί σε 

εταίρο, όπως η ΕΤΕπ, ή εταίρους 

υλοποίησης που δύνανται να προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU σε όλα τα κράτη 
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μέλη. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ως για τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ανατεθεί σε οποιονδήποτε εταίρο 

υλοποίησης που είναι επιλέξιμος δυνάμει 

του [άρθρου 62 παράγραφος 1 

στοιχείο γ)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού], συμπεριλαμβανομένων 

εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών 

τραπεζών ή ιδρυμάτων, της ΕΤΕπ, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και 

άλλων πολυμερών αναπτυξιακών 

τραπεζών. Κατά την επιλογή εταίρων 

υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας 

για τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις κάθε 

κράτους μέλους. Σύμφωνα με το 

[άρθρο 154] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού], η Επιτροπή οφείλει να 

διενεργήσει αξιολόγηση των κανόνων και 

διαδικασιών των εταίρων υλοποίησης 

προκειμένου να διαπιστώσει ότι παρέχουν 

επίπεδο προστασίας των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με 

εκείνο που παρέχει η Επιτροπή. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 

ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 

έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται μια 

διατομεακή συνιστώσα στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU, η οποία θα 

(35) Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 

ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 

έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής και 

παράλληλα να μεριμνά για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της 

γεωγραφικής διαφοροποίησης, με 
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διασφαλίζει ένα ενιαίο σημείο εισόδου 

καθώς και την παροχή οριζόντιας βοήθειας 

για την ανάπτυξη έργων για ενωσιακά 

προγράμματα που τελούν υπό κεντρική 

διαχείριση. 

γνώμονα τη συμβολή στον ενωσιακό 

στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής και τη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. Επιπλέον, θα 

πρέπει να προβλέπεται μια διατομεακή 

συνιστώσα στο πλαίσιο του προγράμματος 

InvestEU, η οποία θα διασφαλίζει ένα 

ενιαίο σημείο εισόδου καθώς και την 

παροχή οριζόντιας βοήθειας για την 

ανάπτυξη έργων για ενωσιακά 

προγράμματα που τελούν υπό κεντρική 

διαχείριση. 

 

Τροπολογία  18 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ευρεία γεωγραφική κάλυψη των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη 

την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση 

τοπικής γνώσης σχετικά με το ταμείο 

InvestEU, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

τοπική παρουσία του συμβουλευτικού 

κόμβου InvestEU, όπου είναι αναγκαία και 

με συνεκτίμηση των υφισταμένων 

καθεστώτων στήριξης, για την παροχή 

απτής, προορατικής, εξατομικευμένης 

βοήθειας επιτόπου. 

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ευρεία γεωγραφική κάλυψη των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη 

την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση 

τοπικής γνώσης σχετικά με το ταμείο 

InvestEU, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

τοπική παρουσία του συμβουλευτικού 

κόμβου InvestEU σε κάθε κράτος μέλος 

και στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην ανάπτυξη έργων στο 

πλαίσιο του ταμείου InvestEU, όπου είναι 

αναγκαία και με συνεκτίμηση των 

υφισταμένων καθεστώτων στήριξης, για 

την παροχή απτής, προορατικής, 

εξατομικευμένης βοήθειας επιτόπου. 

 

Τροπολογία  19 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 

υπάρχει ανάγκη υποστήριξης για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη 

(37) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 

υπάρχει ανάγκη υποστήριξης για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη 
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δημιουργία των οργανωτικών ικανοτήτων 

και των δραστηριοτήτων ειδικής 

διαπραγμάτευσης που απαιτούνται για την 

εκπόνηση ποιοτικών έργων. Επιπλέον, ο 

στόχος 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. Επομένως, η ενίσχυση 

της ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να 

είναι συμπληρωματική και επιπρόσθετη σε 

δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 

άλλων ενωσιακών προγραμμάτων τα οποία 

καλύπτουν έναν ειδικό τομέα πολιτικής. 

δημιουργία των οργανωτικών ικανοτήτων 

και των δραστηριοτήτων ειδικής 

διαπραγμάτευσης που απαιτούνται για την 

εκπόνηση ποιοτικών έργων. Επιπλέον, ο 

στόχος είναι να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για την επέκταση του 

δυνητικού αριθμού επιλέξιμων δικαιούχων 

σε αναδυόμενα τμήματα της αγοράς και να 

αναπτυχθούν προγράμματα 

προετοιμασίας απευθυνόμενα σε αυτούς, 

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. Επομένως, η ενίσχυση 

της ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να 

είναι συμπληρωματική και επιπρόσθετη σε 

δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 

άλλων ενωσιακών προγραμμάτων τα οποία 

καλύπτουν έναν ειδικό τομέα πολιτικής. 

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει επίσης 

να καταβληθεί για να στηριχθεί η 

ανάπτυξη ικανοτήτων των δυνητικών 

φορέων υλοποίησης έργων, ιδίως των 

τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων 

παροχής υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα 

αξιόπιστο πλαίσιο παρακολούθησης, 

βασισμένο σε δείκτες χορηγούμενων 

κεφαλαίων, αποτελεσμάτων και 

αντικτύπου, με σκοπό την παρακολούθηση 

της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς 

την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η λογοδοσία 

έναντι των ευρωπαίων πολιτών, η 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον 

αντίκτυπο και τις δραστηριότητες του 

(40) Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα 

αξιόπιστο πλαίσιο παρακολούθησης, 

βασισμένο σε δείκτες χορηγούμενων 

κεφαλαίων, αποτελεσμάτων και 

αντικτύπου, με σκοπό την παρακολούθηση 

της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς 

την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η λογοδοσία 

έναντι των ευρωπαίων πολιτών, η 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει δυο 

φορές κατ' έτος, σε εξαμηνιαία βάση, 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον 

αντίκτυπο και τις δραστηριότητες του 
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προγράμματος InvestEU. προγράμματος InvestEU, καθώς και 

σχετικά με τον συντονισμό, τη 

συμπληρωματικότητα και τη συνέπεια με 

άλλες πολιτικές και άλλα μέσα της 

Ένωσης, ιδίως τα ταμεία υπό 

επιμερισμένη διαχείριση. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 

να αντιμετωπίζει τις αστοχίες της αγοράς 

και τις μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και να 

προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων 

καινοτόμων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, 

καθώς και συστημάτων για τη διάδοσή 

τους, αναφορικά με νέες ή περίπλοκες 

αστοχίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, 

δικαιολογείται η δράση σε επίπεδο 

Ένωσης, 

(47) Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει 

να αντιμετωπίζει τις αστοχίες της αγοράς, 

τις μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις 

σε ολόκληρη την ΕΕ, και τις ανισότητες 

σε επίπεδο ανάπτυξης και να προβλέπει τη 

διενέργεια ελέγχων καινοτόμων 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε 

ολόκληρη την Ένωση, καθώς και 

συστημάτων για τη διάδοσή τους, 

αναφορικά με νέες ή περίπλοκες αστοχίες 

της αγοράς. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης, 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) ως «προσθετικότητα» νοείται η 

υποστήριξη από τις δραστηριότητες 

InvestEU για την αντιμετώπιση αστοχιών 

της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων, οι οποίες, κατά την 

περίοδο στην οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, δεν θα 

είχε σταθεί δυνατό να υλοποιηθούν, 

τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό, από την 

ΕΤΕπ, το ΕΤΕ ή στο πλαίσιο άλλων 

χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, 

χωρίς στήριξη από το InvestEU· 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α)  στην αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης στην Ένωση· 

 

Τροπολογία  24 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 

της οικονομίας της Ένωσης· 

β) στη μεγέθυνση και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της οικονομίας της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) στην ισορροπημένη ανάπτυξη και 

τη μείωση των ανισοτήτων· 

 

Τροπολογία  26 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στην κοινωνική αντοχή και 

αποφυγή αποκλεισμών της Ένωσης· 

γ) στη συνοχή, την κοινωνική 

καινοτομία και αντοχή καθώς και την 

αποφυγή αποκλεισμών της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  27 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) στην προώθηση της 

επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, 

του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) στην εκπλήρωση των κλιματικών 

στόχων, καθώς και την επίτευξη 

μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών και 

κοινωνιακών οφελών. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό 

της εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς 

της συνιστώσας κράτη μέλη που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

στοιχείο β), με την επιφύλαξη της 

διάθεσης των αντίστοιχων ποσών από 

μέρους των κρατών μελών, σύμφωνα με 

το [άρθρο 10 παράγραφος 1] του 

κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός]28 και το 

[άρθρο 75 παράγραφος 1] του κανονισμού 

[[για το σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός]29. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συνιστώσα ΕΕ του ταμείου InvestEU 

που αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 στοιχείο α) και το καθένα 

από τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δύνανται να 

δέχονται συνεισφορές από τις ακόλουθες 

τρίτες χώρες για τη συμμετοχή τους σε 

ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 

σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] 

του [δημοσιονομικού κανονισμού]: 

Το καθένα από τα σκέλη πολιτικής που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

δύναται να δέχεται συνεισφορές από τις 

ακόλουθες τρίτες χώρες για τη συμμετοχή 

του σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα, σύμφωνα με το [άρθρο 218 

παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού]: 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εγγύηση της ΕΕ υλοποιείται στο 

πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης με τους 

φορείς που αναφέρονται στο [άρθρο 62 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (ii) έως 

(vii)] του [δημοσιονομικού κανονισμού]. 

Άλλες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της άμεσης ή 

έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον 

[δημοσιονομικό κανονισμό], 

συμπεριλαμβανομένων των 

επιχορηγήσεων που υλοποιούνται 

σύμφωνα με τον [τίτλο VIII]. 

1. Η εγγύηση της ΕΕ δυνάμει του 

InvestEU τελεί υπό τη διαχείριση της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο 

πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης και 

υλοποιείται από εταίρους υλοποίησης 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

Άλλες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της άμεσης ή 

έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον 

[δημοσιονομικό κανονισμό], 

συμπεριλαμβανομένων των 

επιχορηγήσεων που υλοποιούνται 

σύμφωνα με τον [τίτλο VIII]. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες 

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες 
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επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, 

της ενέργειας, της ψηφιακής διασύνδεσης, 

της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων 

υλών, του διαστήματος, των ωκεανών και 

των υδάτων, των αποβλήτων, της φύσης 

και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, 

του εξοπλισμού, των κινητών 

περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 

καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων 

περιβαλλοντικής ή κοινωνικής 

βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, 

ή πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ή 

κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης· 

επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών 

και της εφοδιαστικής, της αστικής 

κινητικότητας, της ενέργειας, της 

ενεργειακής απόδοσης, των 

επικοινωνιών, της ψηφιακής και 

ευρυζωνικής διασύνδεσης, του τουρισμού, 

της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων 

υλών, του διαστήματος, των ωκεανών και 

των υδάτων, των αποβλήτων, της κυκλικής 

οικονομίας, της φύσης και άλλων 

περιβαλλοντικών υποδομών, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, του 

εξοπλισμού, των κινητών περιουσιακών 

στοιχείων και της χρήσης καινοτόμων 

τεχνολογιών που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής ή 

κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης, ή 

και των δύο, καθώς και στη μακρόπνοη 

βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας στην 

οποία υλοποιείται η δραστηριότητα· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σκέλος πολιτικής έρευνας, 

καινοτομίας και ψηφιοποίησης: 

περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας, τη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, 

την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων 

λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό 

την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών πλην 

των ΜΜΕ, καθώς και την ψηφιοποίηση 

της ενωσιακής βιομηχανίας· 

β) σκέλος πολιτικής έρευνας, 

καινοτομίας και ψηφιοποίησης: 

περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας, τη μεταφορά γνώσεων και τη 

μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 

στην αγορά, την επίδειξη και τη χρήση 

καινοτόμων λύσεων και την παροχή 

στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη 

καινοτόμων εταιρειών και συνεργατικών 

σχηματισμών καινοτομίας, καθώς και την 

ψηφιοποίηση της ενωσιακής βιομηχανίας· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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γ) σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση, καθώς και 

διαθεσιμότητά της, για τις ΜΜΕ και, σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 

τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· 

γ) σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση, καθώς και 

διαθεσιμότητά της, για τις ΜΜΕ και, σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 

τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών 

επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει 

τη μικροχρηματοδότηση και τη 

χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων 

και της κοινωνικής οικονομίας· δεξιότητες, 

εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς 

υπηρεσίες· κοινωνικές υποδομές 

(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και 

φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική 

καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια 

περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα· 

πολιτιστικές δραστηριότητες με κοινωνικό 

σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων 

χωρών. 

δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών 

επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει 

τη μικροχρηματοδότηση και τη 

χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων 

και της κοινωνικής οικονομίας· δεξιότητες, 

εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς 

υπηρεσίες· κοινωνικές υποδομές 

(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και 

φοιτητικής στέγασης)· την ολοκληρωμένη 

αστική ανάπλαση· κοινωνική καινοτομία· 

την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη 

για ενεργό γήρανση· τη διαδικασία 

αποϊδρυματοποίησης παιδιών και 

ενηλίκων· ένταξη και προσβασιμότητα· 

πολιτιστικές και δημιουργικές 

δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό· 

ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων 

χωρών. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμων υποδομών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 

υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμων υποδομών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 

υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής 



 

PE627.661v02-00 28/38 AD\1170011EL.docx 

EL 

βιωσιμότητας ο οποίος αποσκοπεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των 

ωφελειών για το κλίμα, το περιβάλλον και 

την κοινωνική διάσταση. Για τον σκοπό 

αυτό, οι φορείς υλοποίησης που αναζητούν 

χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων 

γραμμών που θα καταρτίσει η Επιτροπή. 

Έργα που υπολείπονται ενός 

συγκεκριμένου μεγέθους το οποίο ορίζεται 

στις κατευθυντήριες γραμμές εξαιρούνται 

από τον έλεγχο. 

βιωσιμότητας ο οποίος αποσκοπεί στην 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των 

ωφελειών για το κλίμα, το περιβάλλον και 

την κοινωνική διάσταση. Για τον σκοπό 

αυτό, οι φορείς υλοποίησης που αναζητούν 

χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων 

γραμμών που θα καταρτίσει η Επιτροπή 

πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Έργα που υπολείπονται ενός 

συγκεκριμένου μεγέθους το οποίο ορίζεται 

στις κατευθυντήριες γραμμές εξαιρούνται 

από τον έλεγχο. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της 

Επιτροπής: 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 

επενδύσεις: 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) εκτιμούν τις επιπτώσεις ορισμένων 

περιοχών ή πληθυσμών στην κοινωνική 

ένταξη. 

c) εκτιμούν τις επιπτώσεις στην 

κοινωνική ένταξη μεταξύ άλλων όσον 

αφορά βελτιώσεις της ποιότητας ζωής 

και την κοινωνική συνοχή, με ιδιαίτερη 

προσοχή στα πιο ευάλωτα άτομα. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 
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 Προσθετικότητα 

  Τα έργα που στηρίζονται από το 

InvestEU έχουν κατά κανόνα υψηλότερο 

προφίλ κινδύνου από τα έργα που 

στηρίζονται από συνήθεις 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ, το δε 

χαρτοφυλάκιο του InvestEU έχει γενικά 

υψηλότερο προφίλ κινδύνου από το 

χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που 

στηρίζει η ΕΤΕπ βάσει των συνήθων 

επενδυτικών πολιτικών της πριν από την 

έναρξη εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διασυνοριακά έργα μεταξύ 

οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες ή 

εδρεύουν σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη και επεκτείνονται σε μία ή 

περισσότερες τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων χωρών υπό ένταξη, 

υποψήφιων χωρών και δυνητικά 

υποψήφιων χωρών, χωρών που 

καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων 

Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή 

έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα II 

της ΣΛΕΕ, ή σε μια συνδεόμενη τρίτη 

χώρα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι 

εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή 

α) διασυνοριακά και διαπεριφερειακά 

έργα μεταξύ οντοτήτων που είναι 

εγκατεστημένες ή εδρεύουν σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη και επεκτείνονται 

σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων χωρών υπό ένταξη, 

υποψήφιων χωρών και δυνητικά 

υποψήφιων χωρών, χωρών που 

καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων 

Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή 

έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα II 

της ΣΛΕΕ, ή σε μια συνδεόμενη τρίτη 

χώρα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι 

εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή 
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υπερπόντιες χώρες ή εδάφη· υπερπόντιες χώρες ή εδάφη· 

 

Τροπολογία  42 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τη συνιστώσα για την ΕΕ, οι 

επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν 

εκφράσει το ενδιαφέρον τους και είναι σε 

θέση να καλύψουν χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 

σε τρία κράτη μέλη. Οι εταίροι υλοποίησης 

δύνανται επίσης να καλύψουν από κοινού 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες τουλάχιστον σε τρία 

κράτη μέλη σχηματίζοντας μια ομάδα. 

Όσον αφορά τη συνιστώσα για την ΕΕ, οι 

επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι που έχουν 

εκφράσει το ενδιαφέρον τους είναι σε θέση 

να καλύψουν χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 

σε τρία κράτη μέλη, με την εξαίρεση των 

συνδυαστικών πράξεων όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 στοιχείο α). Οι εταίροι 

υλοποίησης δύνανται επίσης να καλύψουν 

από κοινού χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 

σε τρία κράτη μέλη σχηματίζοντας μια 

ομάδα. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τη συνιστώσα για τα κράτη 

μέλη, το οικείο κράτος μέλος δύναται να 

προτείνει έναν ή περισσότερους 

επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ως 

εταίρους υλοποίησης μεταξύ εκείνων που 

έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, 

στοιχείο γ). 

διαγράφεται 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος 

δεν προτείνει εταίρο υλοποίησης, η 

Επιτροπή προβαίνει σε επιλογή σύμφωνα 

με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου μεταξύ των εταίρων 

υλοποίησης που δύνανται να καλύψουν 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στις οικείες γεωγραφικές 

περιοχές. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την επιλογή εταίρων 

υλοποίησης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το 

χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προϊόντων 

στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU: 

2. Κατά την επιλογή εταίρων 

υλοποίησης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η 

πρότασή τους για το χαρτοφυλάκιο 

χρηματοδοτικών προϊόντων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU: 

 

Τροπολογία  46 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) επιτυγχάνει γεωγραφική 

διαφοροποίηση· 

δ) επιτυγχάνει γεωγραφική 

διαφοροποίηση ανά κράτος μέλος και ανά 

περιφέρεια, σε σχέση με μια 

ισορροπημένη ανάπτυξη· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τη δέσμευση του εταίρου στ) τη δέσμευση του εταίρου 
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υλοποίησης για την αποδοχή των 

αποφάσεων της Επιτροπής και της 

Επιτροπής Επενδύσεων όσον αφορά τη 

χρήση της εγγύησης της ΕΕ προς όφελος 

της προτεινόμενης χρηματοδοτικής ή 

επενδυτικής πράξης, εξαιρουμένων των 

αποφάσεων που λαμβάνει ο εταίρος 

υλοποίησης σχετικά με την προτεινόμενη 

πράξη χωρίς την εγγύηση της ΕΕ· 

υλοποίησης για την αποδοχή των 

αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων 

όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ 

προς όφελος της προτεινόμενης 

χρηματοδοτικής ή επενδυτικής πράξης, 

εξαιρουμένων των αποφάσεων που 

λαμβάνει ο εταίρος υλοποίησης σχετικά με 

την προτεινόμενη πράξη χωρίς την 

εγγύηση της ΕΕ· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Σε περίπτωση που συνάπτεται 

σύμβαση εγγύησης σύμφωνα με τη 

συνιστώσα για τα κράτη μέλη, αυτή 

μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή 

εκπροσώπων του κράτους μέλους ή των 

οικείων περιφερειών κατά την 

παρακολούθηση της υλοποίησης της 

σύμβασης εγγύησης. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Συστήνεται Επιτροπή Επενδύσεων. 

Η επιτροπή επενδύσεων: 

1. Συστήνεται ανεξάρτητη Επιτροπή 

Επενδύσεων. Η επιτροπή επενδύσεων: 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν αυξημένη 

σχετική πείρα από την αγορά όσον αφορά 

τη διάρθρωση και τη χρηματοδότηση 

έργων ή τη χρηματοδότηση ΜΜΕ ή 

Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν αυξημένη 

σχετική πείρα από την αγορά όσον αφορά 

τη διάρθρωση και τη χρηματοδότηση 

έργων στον τομέα της περιφερειακής 
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εταιριών. ανάπτυξης και της χρηματοδότησης 
ΜΜΕ ή εταιριών. 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία 

γνώση των τομέων που καλύπτονται από 

τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των 

γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. 

Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι 

ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση 

των δύο φύλων. 

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων 

διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία 

γνώση των τομέων που καλύπτονται από 

τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των 

γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. 

Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι 

ισόρροπη από γεωγραφικής απόψεως και 

όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο 

φύλων. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. 

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις 

τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής 

Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από 

τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο 

εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 

σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των 

μονίμων μελών διαθέτει 

εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 

επενδύσεις. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 

περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 

Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 

μεταξύ των μόνιμων μελών της. Όταν 

εμπλέκονται εταίροι υλοποίησης, θα 

πρέπει να συμμετέχουν στην Επιτροπή 

Επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  53 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό και διαχειρίζεται τη 

γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό και 

παρέχει τη γραμματεία της Επιτροπής 

Επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες της Επιτροπής 

Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα 

καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς 

το συμφέρον του ταμείου InvestEU. Δεν 

ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τους 

εταίρους υλοποίησης, τα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή 

οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα. 

Κατά τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες της Επιτροπής 

Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα 

καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς 

το συμφέρον του ταμείου InvestEU. Δεν 

ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τους 

εταίρους υλοποίησης, τα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης, τα κράτη μέλη, τις 

περιφέρειες ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον 

προσδιορισμό, την προετοιμασία, την 

ανάπτυξη, τη διάρθρωση, την ανάθεση και 

την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, ή 

για την ενίσχυση της δυνατότητας των 

φορέων υλοποίησης και των 

χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων να 

υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες. Η στήριξή της δύναται να 

καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 

ενός έργου ή της χρηματοδότησης μιας 

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU τελεί 

υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και βασίζεται 

στην εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, 

του ομίλου της ΕΤΕπ και άλλων οργάνων, 

όπως οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 

και ιδρύματα, και παρέχει συμβουλευτική 

στήριξη για τον προσδιορισμό, την 

προετοιμασία, την ανάπτυξη, τη 

διάρθρωση, την ανάθεση και την 

υλοποίηση των επενδυτικών έργων, ή για 

την ενίσχυση της δυνατότητας των φορέων 
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οντότητας που λαμβάνει ενίσχυση, κατά 

περίπτωση. 

υλοποίησης και των χρηματοδοτικών 

ενδιάμεσων φορέων να υλοποιούν 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες. Η στήριξή της δύναται να 

καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 

ενός έργου ή της χρηματοδότησης μιας 

οντότητας που λαμβάνει ενίσχυση, κατά 

περίπτωση. 

 

Τροπολογία  56 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει 

παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο 

του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός 

κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά 

γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 

στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

6. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία σε 

κάθε κράτος μέλος και στις περιφέρειες 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την 

ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του ταμείου 

InvestEU. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU συνδράμει στη μεταφορά γνώσης 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με 

σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και 

εμπειρογνωμοσύνης σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο για τη στήριξη που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 α. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU είναι σε επαφή με τις τοπικές, 

περιφερειακές ή εθνικές αρχές που 

διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, για 

να κατευθύνει τους φορείς υλοποίησης 

έργων προς αυτά τα έργα που θα 

μπορούσαν να υποστηριχθούν με 
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κονδύλια επιμερισμένης διαχείρισης. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εταίροι υλοποίησης 

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. 

1. Οι εταίροι υλοποίησης 

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, 

σύμφωνα με τα πρότυπα που 

εφαρμόζονται στα προγράμματα της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 

πρόγραμμα InvestEU, τις δράσεις και τα 

αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 

πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 

InvestEU συμβάλλουν επίσης στην 

εταιρική προβολή των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 

που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε 

εκστρατείες πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, δημιουργεί κατάλληλες 

πλατφόρμες και εργαλεία επικοινωνίας, 
για το πρόγραμμα InvestEU, τις δράσεις 

και τα αποτελέσματά του, μεταξύ άλλων 

μέσω των εθνικών σημείων επαφής των 

προγραμμάτων της Ένωσης, με σκοπό να 

αυξηθεί η προβολή της στήριξης και να 

ενημερωθεί καλύτερα το κοινό. Οι 

χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 

πρόγραμμα InvestEU συμβάλλουν επίσης 

στην εταιρική προβολή των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 

που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 3. 
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