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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Ιστορικό  

Με το πρόγραμμα InvestEU η Επιτροπή αποσκοπεί στην κινητοποίηση δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων επενδυτικών ελλείψεων σε 

τομείς όπως οι βιώσιμες μεταφορές και τα νέα μοντέλα κινητικότητας, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, η ψηφιακή συνδεσιμότητα και τεχνολογίες, η έρευνα 

και η καινοτομία, το κλίμα, το περιβάλλον και οι πόροι, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες και η 

ανάπτυξη των ΜΜΕ. Με τη στήριξη έργων στους τομείς αυτούς, το πρόγραμμα θα 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ιδίως το 

κλίμα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Το Ταμείο InvestEU 

θα παρέχει εγγύηση της ΕΕ ύψους 38 δισ. ευρώ για τη στήριξη έργων μέσω χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε 

κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ή σε ποσοστό 

τροφοδότησης 40%. Το Ταμείο InvestEU λειτουργεί μέσω τεσσάρων σκελών πολιτικής: 

βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση· ΜΜΕ· και κοινωνικές επενδύσεις 

και δεξιότητες.  

Οι μεταφορές περιλαμβάνονται κυρίως στο «σκέλος βιώσιμων υποδομών» που καλύπτει 

υποδομές, κινητά στοιχεία ενεργητικού και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Το σκέλος 

αυτό περιλαμβάνει επίσης και άλλους τομείς όπως η ενέργεια, η ψηφιακή συνδεσιμότητα, το 

διάστημα και το περιβάλλον. Οι υποστηριζόμενες επενδύσεις υπόκεινται στην προϋπόθεση 

ότι συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την περιβαλλοντική ή κοινωνική 

βιωσιμότητα. Ένα μερίδιο 11,5 δισ. EUR ή 30% της συνολικής εγγύησης της ΕΕ θα στηρίζει 

το εν λόγω σκέλος, το οποίο αντιστοιχεί σε διάθεση κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ 

ύψους 4,6 δισ. EUR. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα InvestEU στοχεύει συγκεκριμένα στη 

στήριξη της ανάπτυξης των υποδομών ΔΕΔ-Μ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το InvestEU 

αντικαθιστά επίσης τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούσαν προηγουμένως μέρος της 

ΔΣΕ.       

Το πρόγραμμα InvestEU ακολουθεί και αντικαθιστά το τρέχον ΕΤΣΕ, το οποίο στο σκέλος 

υποδομών και καινοτομίας έχει στηρίξει έργα μεταφορών με χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ 

ύψους περίπου 8 δισ. EUR και είχε ως αποτέλεσμα συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 24 

δισ. EUR, περίπου 13% των επενδύσεων που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω 

σκέλους, μέχρι την άνοιξη του 2018. Περαιτέρω έργα του ΕΤΣΕ στον τομέα των μεταφορών 

θα συνεχίσουν να προστίθενται στο ανωτέρω αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, το μερίδιο 

των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών που παράγεται από το ΕΤΣΕ υπολείπεται πολύ 

των προσδοκιών, αν ληφθεί υπόψη η σημαντική μεταφορά κονδυλίων από τη ΔΣΕ στο 

αρχικό ΕΤΣΕ.   

Η θέση του συντάκτη 

Ο συντάκτης επιδοκιμάζει την πρόταση για το InvesterEU ως εργαλείο για την τόνωση των 

δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, ώστε να γίνει 

πραγματικότητα η επειγόντως αναγκαία πρόοδος στον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

μεταφορών της ΕΕ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν τόσο τις υποδομές στο ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των εναλλακτικών καυσίμων και της ηλεκτρικής φόρτισης, αλλά και τα 
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ευφυή συστήματα μεταφορών, καθώς και την κινητικότητα γενικότερα, περιλαμβανομένων 

των νέων μορφών κινητικότητας, των οχημάτων με χαμηλές εκπομπές και των σημαντικών 

ψηφιακών τεχνολογιών, όπως για τις συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές. 

Μολονότι είναι σημαντικό τα έργα να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής 

για το κλίμα, το InvestEU πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή περιθώρια για την επίτευξη 

σημαντικών κοινωνικών στόχων όσον αφορά την ασφάλεια των μεταφορών, τις ευκαιρίες 

απασχόλησης και την εκπαίδευση στον τομέα των μεταφορών ή του τουρισμού. Κατά 

συνέπεια, ο συντάκτης προτείνει τροποποιήσεις για την ενίσχυση της πρότασης με στόχο: 

- να αποσαφηνιστούν τα πεδία του τομέα των μεταφορών που είναι επιλέξιμα για στήριξη 

στο παράρτημα Ι, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις τηλεματικές προτεραιότητες του 

ΔΕΔ-Μ, την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των 

υποδομών, ιδίως των οδικών υποδομών, τις ψηφιακές τεχνολογίες στις μεταφορές και την 

προσαρμογή του εργατικού δυναμικού· 

- να τονιστεί η ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων λύσεων 

κινητικότητας·  

- να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επενδυτικές προκλήσεις σε διασυνοριακά έργα· 

- να εξασφαλιστεί η γεωγραφική ισορροπία των υποστηριζόμενων έργων σε όλα τα κράτη 

μέλη·   

- να διευκρινιστεί ότι τα σχέδια για τον τουρισμό θα πρέπει να συμβάλλουν στη στροφή 

του τομέα προς τον βιώσιμο, καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό· 

 να τονιστεί ότι το InvestEU πρέπει να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των τομέων των 

μεταφορών, της ενέργειας, των ψηφιακών υπηρεσιών και άλλων τομέων στα διάφορα 

σκέλη της πολιτικής· 

 να διατηρηθεί ο στόχος της συνεισφοράς των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για 

το κλίμα στο επίπεδο του 40% που καθορίστηκε πρόσφατα για το ΕΤΣΕ 2.0.  

Επιπλέον, ο συντάκτης θεωρεί ότι οι πόροι του investEU πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά 

τρόπο ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να οδηγήσει σε επενδύσεις σε υλικά έργα μεταφορών 

τουλάχιστον στο επίπεδο του ΕΤΣΕ. Συνεπώς, για τις μεταφορές θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται τουλάχιστον το 50% του μεριδίου για το σκέλος των βιώσιμων υποδομών.   

Τέλος, ο συντάκτης επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί την καθιερωμένη 

δομή διακυβέρνησης και απομακρύνεται από το μοντέλο του ΕΤΣΕ, όπου η ΕΤΕπ 

διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο, δημιουργώντας πρόσθετα στρώματα και κατά κάποιον τρόπο 

μετατοπίζοντας τις επενδυτικές αποφάσεις προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το InvestEU θα 

πρέπει επίσης να εστιάσει την προσοχή του στην προσφορά πραγματικής προστιθέμενης 

αξίας, με την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων, παρά την αναπαραγωγή ή στην απλή 

αντικατάσταση έργων που θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη του 

ταμείου. Τόσο η πτυχή της διακυβέρνησης όσο και η αρχή της προσθετικότητας αξίζει να 

εξεταστούν περαιτέρω στις προσεχείς συζητήσεις.     

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 

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

επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της 

Ένωσης. 

(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, γεγονός που ορισμένες φορές είχε 

σοβαρές συνέπειες. 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, η αυξανόμενη ανισότητα 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 

επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της 

Ένωσης. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Έχει επισημανθεί από τις 

αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των 

χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 έχει 

οδηγήσει σε ορισμένες επικαλύψεις. Αυτή 

η ποικιλία έχει προκαλέσει περιπλοκότητα 

για τους ενδιάμεσους φορείς και τους 

τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται 

αντιμέτωποι με διαφορετικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας και υποβολής εκθέσεων. 

Επίσης, η απουσία συμβατών κανόνων έχει 

παρεμποδίσει τον συνδυασμό 

διαφορετικών ενωσιακών ταμείων, 

μολονότι ο συνδυασμός αυτός θα ήταν 

επωφελής για την ενίσχυση έργων που 

απαιτούν διαφορετικά είδη 

χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να 

θεσπιστεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο 

InvestEU, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποδοτικότερη λειτουργία της ενίσχυσης 

για τους τελικούς αποδέκτες μέσω 

ενσωμάτωσης και απλούστευσης της 

οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο ενός 

ενιαίου μηχανισμού εγγύησης από τον 

προϋπολογισμό, γεγονός που θα βελτιώσει 

τον αντίκτυπο της ενωσιακής παρέμβασης, 

μειώνοντας παράλληλα το κόστος για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. 

(2) Έχει επισημανθεί από τις 

αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των 

χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 έχει 

οδηγήσει σε ορισμένες επικαλύψεις. Αυτή 

η ποικιλία έχει προκαλέσει περιπλοκότητα 

για τους ενδιάμεσους φορείς και τους 

τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται 

αντιμέτωποι με διαφορετικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας και υποβολής εκθέσεων, με 

αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται ακόμη 

περισσότερο οι επενδύσεις. Επίσης, η 

απουσία συμβατών κανόνων έχει 

παρεμποδίσει τον συνδυασμό 

διαφορετικών ενωσιακών ταμείων, 

μολονότι ο συνδυασμός αυτός θα ήταν 

επωφελής για την ενίσχυση έργων που 

απαιτούν διαφορετικά είδη 

χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να 

θεσπιστεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο 

InvestEU, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποδοτικότερη λειτουργία της ενίσχυσης 

για τους τελικούς αποδέκτες μέσω 

ενσωμάτωσης και απλούστευσης της 

οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο ενός 

ενιαίου μηχανισμού εγγύησης από τον 

προϋπολογισμό, γεγονός που θα βελτιώσει 

τον αντίκτυπο της ενωσιακής παρέμβασης, 

μειώνοντας παράλληλα το κόστος για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

εφάρμοσε φιλόδοξες στρατηγικές για την 
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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. 

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», η θέσπιση της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
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. 

 

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 

συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και συνεισφορών από τους 

εταίρους υλοποίησης. Θα πρέπει να 

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων στον τομέα των βιώσιμων 

υποδομών, 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 

συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη 

εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και συνεισφορών από τους 
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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. 

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. 

 

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 με σκοπό 

την προώθηση της ανάπτυξης, των 

επενδύσεων και της απασχόλησης, 

συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 

ευημερίας, την καταπολέμηση της 

φτώχειας και τη δικαιότερη κατανομή των 

εισοδημάτων στην Ένωση. Η παρέμβαση 

μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να 

συμπληρώνει, κάθε φορά που είναι 

αναγκαίο, τη στήριξη της Ένωσης που 

παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 

καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 

στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 

25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 

της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 

(9) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 

καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 

στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 

25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 

της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 
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κλίμα. Δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU που 

αντιπροσωπεύουν 30 % του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου του 

προγράμματος InvestEU αναμένεται να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των 

κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις 

θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU και θα 

επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών 

διαδικασιών αξιολόγησης και 

ανασκόπησης. 

κλίμα. Δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU αναμένεται να 

συμβάλλουν αναλογικά στην επίτευξη των 

κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις 

θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και υλοποίησης του 

προγράμματος InvestEU και θα 

επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών 

διαδικασιών αξιολόγησης και 

ανασκόπησης. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής προορίζει το 100% των προτεινόμενων κονδυλίων του 

προϋπολογισμού για το σκέλος βιώσιμης υποδομής για την υποστήριξη των στόχων για το 

κλίμα. Αυτό δεν είναι εύλογο και θα μπορούσε να εξαλείψει επειγόντως αναγκαίες επενδύσεις 

για έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και τον εκσυγχρονισμό της 

υποδομής μεταφορών, δηλαδή τις επενδύσεις που έχουν θετικές επιπτώσεις στο κλίμα, π.χ. με τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η συνεισφορά του ταμείου 

InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 

στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 

ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 

του κλίματος που έχει δημιουργήσει η 

Επιτροπή σε συνεργασία με τους εταίρους 

υλοποίησης καθώς και με κατάλληλη 

χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται 

βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση 

πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων14] προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη. 

(10) Η συνεισφορά του ταμείου 

InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 

στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 

ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 

του κλίματος που έχει δημιουργήσει η 

Επιτροπή σε συνεργασία με τους εταίρους 

υλοποίησης καθώς και με κατάλληλη 

χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται 

βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση 

πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων14] προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη. Το ταμείο InvestEU θα συμβάλει 

επίσης στην εφαρμογή των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε πολιτικές 

και πρωτοβουλίες της ΕΕ, καθιστώντας 
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τη βιώσιμη ανάπτυξη ουσιαστική 

κατευθυντήρια αρχή. 

_________________ _________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Τροπολογία  8 

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 για την ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία τους, μεταξύ των 

άλλων ιδίως για τη βιωσιμότητά τους, 
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. 

 

Τροπολογία  9 

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 

(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 

υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
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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 

επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 

μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 

κρίσιμης σημασίας. 

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 του στόχου της Ένωσης 

για τη δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, καθώς 

και 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 σε υλικές υποδομές στους 

τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής 

απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, του περιβάλλοντος, της δράσης 

για το κλίμα, της ναυτιλίας και των 

ψηφιακών υποδομών, υποστηρίζοντας π.χ. 

την ανάπτυξη και την εγκατάσταση 

ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS). 

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 μεγιστοποίηση των 

συνεργειών μεταξύ των σχετικών 

προγραμμάτων της Ένωσης στα πεδία των 

μεταφορών, της ενέργειας και των 

ψηφιακών τεχνολογιών. 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 

επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 

μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 

κρίσιμης σημασίας. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13 α) Οι υποδομές μεταφορών και τα 

έργα κινητικότητας αντιμετωπίζουν 

συχνά δυσκολίες στη χρηματοδότηση, 

λόγω των χαμηλότερων ποσοστών 

επιστροφής, του μακροπρόθεσμου 

ορίζοντα των επενδύσεων και των 

υψηλότερων επιπέδων κινδύνου και 

αβεβαιότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί 

μια τομεακή ισορροπία στα έργα που 

χρηματοδοτούνται από το InvestEU και 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα των ανεπαρκών επενδύσεων 

στις υποδομές των μεταφορών στην ΕΕ, 

ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU, από 

κοινού με την Επιτροπή, θα πρέπει να 

θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις που θα 

επιτρέπουν τον συνδυασμό του InvestEU 

με επιχορηγήσεις ή άλλες δημόσιες 

χρηματοδοτήσεις που διατίθενται από 

την Ένωση ή τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς με τρόπο απλοποιημένο 

και λιγότερο γραφειοκρατικό. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13 β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ασφάλεια των χρηστών του οδικού 

δικτύου αποτελεί τεράστια πρόκληση για 

την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών 

και ότι οι ενέργειες που γίνονται και οι 

επενδύσεις που υλοποιούνται βοηθούν 

μόνο σε περιορισμένο βαθμό στη μείωση 

του αριθμού των ατόμων που πεθαίνουν ή 

τραυματίζονται σοβαρά στους δρόμους· 

το πρόγραμμα InvestEU πρέπει να 

συμβάλει στην ενίσχυση των 
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προσπαθειών για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή τεχνολογιών που βοηθούν στη 

βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων 

και της οδικής υποδομής. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13 γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πραγματική χρήση συνδυασμένων 

μεταφορών αποτελεί ευκαιρία 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

αποδοτικό και φιλικό για το περιβάλλον 

δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα αξιοποιεί 

το μέγιστο δυναμικό όλων των 

μεταφορικών μέσων και θα δημιουργεί 

συνέργειες μεταξύ τους· λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη ότι το πρόγραμμα 

InvestEU μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό εργαλείο υποστήριξης για 

επενδύσεις σε κόμβους συνδυασμένων 

μεταφορών οι οποίοι, παρά το σημαντικό 

οικονομικό δυναμικό και την 

επιχειρηματική αιτιολόγηση, ενέχουν 

σημαντικό κίνδυνο για τους ιδιώτες 

επενδυτές. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13 δ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη 

κινητικότητα αναμένεται να 

μεταμορφώσει τα συστήματα μεταφορών 

σε όλο τον κόσμο και ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στην 

ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων για την 

αυτοματοποιημένη κινητικότητα, 

αυξάνοντας την οδική ασφάλεια και τη 



 

PE625.320v03-00 14/47 AD\1169267EL.docx 

EL 

βιωσιμότητα, η InvestEU θα πρέπει να 

συμβάλει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 

πεδίο αυτό, με τη στήριξη επενδύσεων για 

την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

αυτοματοποιημένων λύσεων 

κινητικότητας για οχήματα και υποδομές 

και των σχετικών ψηφιακών τεχνολογιών. 

Αιτιολόγηση 

Η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα αναπτύσσεται εντατικά σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο αυτό, 

προκειμένου να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, όπως περιγράφεται 

στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την πορεία προς την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια 

στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του μέλλοντος. Το InvestEU θα πρέπει συνεπώς να 

υποστηρίξει την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων για την αυτοματοποιημένη κινητικότητα 

και τις υποκείμενες ψηφιακές τεχνολογίες, στους τομείς των υποδομών, των οχημάτων, των 

ΤΠΕ, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14 α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

τουρισμός αποτελεί σημαντικό κλάδο για 

την οικονομία της Ένωσης, η InvestEU 

θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 

μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 

του κλάδου, στηρίζοντας ενέργειες που 

στοχεύουν στη στροφή προς έναν 

βιώσιμο, καινοτόμο και ψηφιακό 

τουρισμό. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15 α) Δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση 

αφορά, μεταξύ άλλων, τον τομέα του 
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τουρισμού, το ταμείο InvestEU θα πρέπει 

να στηρίξει τον εν λόγω τομέα με 

στοχευμένες δράσεις. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
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 

(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, της έλλειψης επαρκών 

εγγυήσεων και της έλλειψης κεφαλαίων. 

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 
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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 

InvestEU θα πρέπει να παρέχει την 

ευκαιρία εστίασης σε εξειδικευμένα και 

πιο στοχευμένα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. 

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 

InvestEU θα πρέπει να παρέχει την 

ευκαιρία εστίασης σε εξειδικευμένα και 

πιο στοχευμένα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. 

Τροπολογία  17 

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, 

(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 

και στοχεύουν σε τομείς που 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις σχετιζόμενες 

με ελλείψεις εργατικού δυναμικού, με την 

προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και με 

ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες, 

όπως στις μεταφορές. Το ταμείο InvestEU 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 

στήριξη των επενδύσεων στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση, ως μέσο που θα 
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τους αστέγους, την ψηφιακή κοινωνική 

ένταξη, την κοινωφελή κοινωνική εργασία, 

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 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. 

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, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηκόων τρίτων χωρών. Το 

πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης να 

συμβάλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού, του τουρισμού 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, 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 
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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. 

 

Τροπολογία  18 

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 

(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, ιδίως στην περίπτωση των 

διασυνοριακών έργων, 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 
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μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να 

παραγκωνίζουν την ιδιωτική 

χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 

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. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υλοποιήσει έμμεσα την εγγύηση της ΕΕ η 

οποία στηρίζει το ταμείο InvestEU, 

βασιζόμενη σε εταίρους υλοποίησης οι 

οποίοι έχουν πρόσβαση σε τελικούς 

αποδέκτες. Η συμφωνία εγγύησης που 

κατανέμει την εγγυοδοτική ικανότητα του 

ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνάπτεται 

μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου 

υλοποίησης, για τη στήριξη των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων της που πληρούν τους 

στόχους του ταμείου InvestEU και τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας. Το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να παρέχεται με 

συγκεκριμένη διάρθρωση διακυβέρνησης 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

κατάλληλη χρήση της εγγύησης της ΕΕ. 

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υλοποιήσει έμμεσα την εγγύηση της ΕΕ η 

οποία στηρίζει το ταμείο InvestEU, 

βασιζόμενη σε εταίρους υλοποίησης οι 

οποίοι έχουν πρόσβαση σε τελικούς 

αποδέκτες. Η συμφωνία εγγύησης που 

κατανέμει την εγγυοδοτική ικανότητα του 

ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνάπτεται 

μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου 

υλοποίησης, για τη στήριξη των 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων της που πληρούν τους 

στόχους του ταμείου InvestEU και τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας. Το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να παρέχεται με 

συγκεκριμένη διάρθρωση διακυβέρνησης 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

κατάλληλη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, 

χωρίς παράλληλα να δημιουργείται 

υπερβολική γραφειοκρατία. 

 

Τροπολογία  20 

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 

(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 
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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. 

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 

δύο 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. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει, 

κατά περίπτωση, να επιτρέπει τον ομαλό 

και αποδοτικό συνδυασμό επιχορηγήσεων 

ή χρηματοδοτικών μέσων, ή και των δύο, 

που χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης ή από Ταμείο 

Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας 

εκπομπών της ΕΕ με την εν λόγω εγγύηση 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη 

η βέλτιστη στήριξη των επενδύσεων για 

την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της 

αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών 

καταστάσεων. 

(33) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει, 

κατά περίπτωση, να επιτρέπει τον ομαλό 

και αποδοτικό συνδυασμό επιχορηγήσεων 

ή χρηματοδοτικών μέσων, ή και των δύο, 

που χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης ή από 

οποιοδήποτε άλλο ad hoc ταμείο, όπως το 

Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα 

εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με την εν λόγω 

εγγύηση σε περιπτώσεις όπου κρίνεται 

απαραίτητη η βέλτιστη στήριξη των 

επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών 

αδυναμιών της αγοράς ή μη βέλτιστων 

επενδυτικών καταστάσεων. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 

(35) Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 
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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 

διασφαλίζει ένα ενιαίο σημείο εισόδου 

καθώς και την παροχή οριζόντιας βοήθειας 

για την ανάπτυξη έργων για ενωσιακά 

προγράμματα που τελούν υπό κεντρική 

διαχείριση. 

ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 

έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής 

μεριμνώντας για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της γεωγραφικής 

διαφοροποίησης που συμβάλλει στον 

ενωσιακό στόχο της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 

στη μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων. Ο συμβουλευτικός κόμβος 

θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε 

μικρότερα έργα, σε διασυνοριακά έργα 

και σε έργα προστιθέμενης αξίας για την 

ΕΕ. 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  23 

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 και δίκαιη 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 πρωτίστως στις περιοχές με 

χαμηλότερες επιδόσεις, όσον αφορά την 

ανάθεση συμβάσεων, και με συνεκτίμηση 

των υφισταμένων καθεστώτων στήριξης, 

για την παροχή απτής, προορατικής, 

εξατομικευμένης βοήθειας επιτόπου. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 

υπάρχει ανάγκη υποστήριξης για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη 

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. 

(37) Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, 

υπάρχει ανάγκη υποστήριξης για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη 

δημιουργία των οργανωτικών ικανοτήτων 

και των δραστηριοτήτων ειδικής 

διαπραγμάτευσης που απαιτούνται για την 

εκπόνηση ποιοτικών έργων, ειδικά στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 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. 

 

Τροπολογία  25 

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 ελλείψεις και 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, 

 

Τροπολογία  26 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 

ταμείο InvestEU για την παροχή εγγύησης 

της ΕΕ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που εκτελούνται από τους 

εταίρους υλοποίησης σε στήριξη των 

εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης. 

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 

ταμείο InvestEU για την παροχή εγγύησης 

της ΕΕ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες που εκτελούνται από τους 

εταίρους υλοποίησης σε στήριξη των 

εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης και 

καθορίζονται οι όροι που διέπουν τις 

σχέσεις με τους διάφορους εταίρους στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία  27 

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 βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 

της οικονομίας της Ένωσης 

περιλαμβανομένων των στόχων που 

σχετίζονται με το κλίμα· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στην ενοποίηση των 

κεφαλαιαγορών της Ένωσης και την 

ισχυροποίηση της ενιαίας αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την 

αντιμετώπιση του κατακερματισμού των 

κεφαλαιαγορών της Ένωσης, τη 

διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης και την προώθηση της βιώσιμης 

χρηματοδότησης. 

δ) στην ενοποίηση των 

κεφαλαιαγορών της Ένωσης και την 

ισχυροποίηση της ενιαίας αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την 

αντιμετώπιση του κατακερματισμού των 

κεφαλαιαγορών της Ένωσης, τη 

διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης, ειδικά για τις ΜΜΕ και τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις, και την προώθηση 

της βιώσιμης χρηματοδότησης. 

 

Τροπολογία  29 
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Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ α) στην εκπλήρωση των κλιματικών 

στόχων της Ένωσης, καθώς και στην 

επίτευξη μακροπρόθεσμων 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) την αύξηση της πρόσβασης σε 

μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση, 

καθώς και της διαθεσιμότητάς τους, για 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τη στήριξη 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 

κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες, 

καθώς και την ανάπτυξη και την εδραίωση 

αγορών κοινωνικών επενδύσεων στους 

τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) 

του άρθρου 7 παράγραφος 1. 

δ) την αύξηση της πρόσβασης σε 

μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση 

για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τη στήριξη 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 

κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες, 

καθώς και την ανάπτυξη και την εδραίωση 

αγορών κοινωνικών επενδύσεων στους 

τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) 

του άρθρου 7 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) τη βελτίωση της ευημερίας στην 

Ένωση, με μείωση της φτώχειας και 

δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων· 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) τη στήριξη των επενδύσεων σε 

υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης, της 

συνοχής, των επενδύσεων και της 

απασχόλησης· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της 

συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

ανέρχεται σε 38 000 000 000 EUR (σε 

τρέχουσες τιμές). Η τροφοδότησή της 

ανέρχεται σε ποσοστό 40 %. 

Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της 

συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

ανέρχεται σε 38 000 000 000 EUR (σε 

τρέχουσες τιμές). Η τροφοδότησή της 

ανέρχεται σε ποσοστό 40 %, δηλαδή σε 

15 200 000 000 EUR  (13 065 000 000 

EUR σε σταθερές τιμές). 

Τροπολογία  34 

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. 

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 

εθνικών ή περιφερειακών αρχών των 

κρατών μελών, σύμφωνα με το [άρθρο 10 

παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 

αριθμός]1α και το [άρθρο 75 παράγραφος 

1] του κανονισμού [[για το σχέδιο της 

ΚΓΠ] αριθμός]1β. 

__________________ __________________ 

 1α Προς συμπλήρωση 
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 1β Προς συμπλήρωση 

28   

29   

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 καθορίζεται στο 

παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Η 

Επιτροπή δύναται να τροποποιεί κατά 

περίπτωση τα ποσά που αναφέρονται στο 

εν λόγω παράρτημα I έως και κατά 15 % 

για κάθε στόχο. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν 

τροποποίηση. 

2. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 καθορίζεται στο 

παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Η 

Επιτροπή δύναται να τροποποιεί κατά 

περίπτωση τα ποσά που αναφέρονται στο 

εν λόγω παράρτημα I έως και κατά 15 % 

για κάθε στόχο. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν 

τροποποίηση. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Σε περίπτωση που απαιτηθούν 

νέοι πόροι, αντλούνται στο πλαίσιο του 

ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης 

από τα περιθώρια κερδών ή τον 

μηχανισμό ευελιξίας, αλλά σε καμία 

περίπτωση από γραμμές του 

προϋπολογισμού ή από τα ήδη 

κατανεμημένα κονδύλια. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 δύναται να χρησιμοποιείται 

για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 δύναται να χρησιμοποιείται 

για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
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υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, 

όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 

συστημάτων τεχνολογίας της 

πληροφορίας. 

υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, 

όπως για δραστηριότητες ενημέρωσης, 

κατάρτισης, προετοιμασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 

συστημάτων τεχνολογίας της 

πληροφορίας. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υπό προσχώρηση χώρες, 

υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες 

χώρες και οντότητες, σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα 

προγράμματα της Ένωσης που 

προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-

πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου 

σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, 

και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που 

προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της 

Ένωσης και των εν λόγω χωρών· 

β) υπό προσχώρηση χώρες και 

υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές και τους γενικούς όρους και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα 

προγράμματα της Ένωσης που 

προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-

πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου 

σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, 

και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που 

προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της 

Ένωσης και των εν λόγω χωρών· 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το ταμείο InvestEU λειτουργεί 

μέσω των κάτωθι τεσσάρων σκελών 

πολιτικής τα οποία αντιμετωπίζουν τις 

αστοχίες της αγοράς ή τις μη βέλτιστες 

επενδυτικές καταστάσεις στο πλαίσιο του 

ειδικού πεδίου εφαρμογής τους: 

1. Το ταμείο InvestEU λειτουργεί 

μέσω των κάτωθι τεσσάρων σκελών 

πολιτικής τα οποία αντιμετωπίζουν τις 

ελλείψεις ή τις αστοχίες της αγοράς ή τις 

μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις στο 

πλαίσιο του ειδικού πεδίου εφαρμογής 

τους, μεταξύ άλλων και στις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες: 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες 

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· 

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες 

επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, 

περιλαμβανομένων των συνδυασμένων 

μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας 

– με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση –, 

της ψηφιακής διασύνδεσης, της 

προμήθειας και μεταποίησης πρώτων 

υλών, του διαστήματος, των ωκεανών και 

των εσωτερικών πλωτών οδών, 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· 

Τροπολογία  41 

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 

δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών 

επενδύσεων: περιλαμβάνει τη 

μικροχρηματοδότηση και τη 

χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων 

και της κοινωνικής οικονομίας· τη δίκαιη 

μετάβαση των εργαζομένων, δεξιότητες, 

εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς 

υπηρεσίες· κοινωνικές υποδομές· την 

υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα φτωχότερα 

στρώματα της κοινωνίας και την 
ενσωμάτωση των πλέον ευάλωτων 

ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων 

τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν 

νομίμως σε ένα από τα κράτη μέλη της 
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χωρών. ΕΕ. 

Τροπολογία  42 

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 

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. 

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 

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, 

με τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 

λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα κριτήρια 
που καθορίζονται στον [κανονισμό για τη 

θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων COM(2018)353]. 

Όπου κρίνεται σκόπιμο, έργα μέχρι ένα 

συγκεκριμένο μέγεθος το οποίο ορίζεται 

στις κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να 

εξαιρούνται από τον έλεγχο. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όσον αφορά την προσαρμογή, 

διασφαλίζουν την αντοχή στις δυνητικές 

αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής μέσω εκτίμησης κλιματικής 

τρωτότητας και κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών μέτρων 

προσαρμογής, και, όσον αφορά τον 

μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση 

α) όσον αφορά την προσαρμογή, 

διασφαλίζουν την αντοχή στις δυνητικές 

αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής μέσω εκτίμησης κλιματικής 

τρωτότητας και κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων σχετικών μέτρων 

προσαρμογής, και, όσον αφορά τον 

μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση 
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κόστους-οφέλους το κόστος των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τις θετικές 

επιπτώσεις των μέτρων για τον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής· 

κόστους-οφέλους το κόστος των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τις θετικές 

επιπτώσεις των μέτρων για τον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους 

περιβαλλοντικούς στόχους και τα 

πρότυπα της ΕΕ· 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) εκτιμούν τις θετικές επιπτώσεις 

όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, όπως 

καθορίζονται στις στρατηγικές της ΕΕ 

για το κλίμα και την ενεργειακή απόδοση· 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να 

καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των 

επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και το περιβάλλον, με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει 

η Επιτροπή. 

4. Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να 

καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των 

επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και το περιβάλλον, με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η 

Επιτροπή και αξιολογούν τη συμμόρφωση 

των πράξεων με τον κανονισμό που 

αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη 

διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 

(COM(2018) 353)· 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν 5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν 
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όπως τουλάχιστον το 50 % των 

επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους 

πολιτικής βιώσιμης υποδομής παράθυρο 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της Ένωσης για το κλίμα και το 

περιβάλλον. 

όπως τουλάχιστον το 40% των 

επιχειρήσεων υποστήριξης επενδύσεων 

στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής 

βιώσιμης υποδομής συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και το περιβάλλον, με στόχο την 

εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν 

αναληφθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή COP21. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. Η Επιτροπή, από κοινού με 

εταίρους υλοποίησης, μεριμνά ώστε το 

τμήμα της εγγύησης από τον 

προϋπολογισμό που χρησιμοποιείται για 

το σκέλος βιώσιμων υποδομών να 

κατανέμεται με τρόπο ώστε να υπάρχει 

ισορροπία μεταξύ των ενεργειών στους 

διαφόρους τομείς. 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 β. Στον τομέα των μεταφορών, 

τουλάχιστον το 10% των επενδύσεων στο 

πλαίσιο του σκέλους της πολιτικής για τις 

βιώσιμες υποδομές θα συμβάλει στην 

επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την 

εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων 

ατυχημάτων και των σοβαρών 

τραυματισμών έως το 2050 και στην 

ανακαίνιση σιδηροδρομικών και οδικών 

γεφυρών και σηράγγων για λόγους 

ασφάλειας. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) νέες ή περίπλοκες αστοχίες της 

αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις που αποσκοπούν στην 

εκπόνηση νέων χρηματοδοτικών λύσεων 

και διαρθρώσεων της αγοράς· 

(iii) νέες ή περίπλοκες αστοχίες της 

αγοράς, πολυεθνικά διασυνοριακά έργα ή 

μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις που 

αποσκοπούν στην εκπόνηση νέων 

χρηματοδοτικών λύσεων και διαρθρώσεων 

της αγοράς· 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο a – σημείο iii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α) ενισχυμένη συνεργασία για την 

ανάπτυξη, την προετοιμασία και την 

υλοποίηση διασυνοριακών έργων 

μεταφορών. 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η συνιστώσα για τα κράτη μέλη 

καλύπτει την αντιμετώπιση ειδικών 

αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων 

επενδυτικών καταστάσεων σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την 

επίτευξη στόχων των συνεισφερόντων 

Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης. 

β) η συνιστώσα για τα κράτη μέλη 

καλύπτει την αντιμετώπιση ειδικών 

αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων 

επενδυτικών καταστάσεων σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την 

επίτευξη στόχων των συνεισφερόντων 

Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης. Συμφωνία συνεισφοράς 

μπορεί επίσης να συναφθεί μεταξύ μιας 

περιφερειακής αρχής ενός κράτους 

μέλους και της Επιτροπής. Η εν λόγω 

συμφωνία θα προβλέπει επενδυτικές 

δραστηριότητες στην επικράτεια της 

συνεισφέρουσας περιφέρειας και θα 

υπόκειται σε ίσους όρους με αυτούς που 

προβλέπονται στο άρθρο 9 του 

κανονισμού. 
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Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 

συνάπτουν τη συμφωνία συνεισφοράς ή 

την τροποποίησή της εντός τεσσάρων 

μηνών από την απόφαση της Επιτροπής 

για την έγκριση του συμφώνου εταιρικής 

σχέσης ή σχεδίου της ΚΓΠ ή ταυτόχρονα 

με την απόφαση της Επιτροπής για την 

τροποποίηση ενός προγράμματος ή ενός 

σχεδίου της ΚΓΠ. 

Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 

συνάπτουν τη συμφωνία συνεισφοράς ή 

την τροποποίησή της εντός τριών μηνών 

από την απόφαση της Επιτροπής για την 

έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης ή 

σχεδίου της ΚΓΠ ή ταυτόχρονα με την 

απόφαση της Επιτροπής για την 

τροποποίηση ενός προγράμματος ή ενός 

σχεδίου της ΚΓΠ. 

 

Τροπολογία  53 

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 

υπερπόντιες χώρες ή εδάφη· 

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 

και 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 

υπερπόντιες χώρες ή εδάφη· 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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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 έχουν 

εκφράσει το ενδιαφέρον τους και είναι σε 

θέση να καλύψουν χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 

σε δύο κράτη μέλη. Οι εταίροι υλοποίησης 

δύνανται επίσης να καλύψουν από κοινού 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες τουλάχιστον σε δύο κράτη 

μέλη σχηματίζοντας μια ομάδα. Ο όρος 

αυτός μπορεί να εκπληρωθεί με την 

κάλυψη χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων σε μία 

περιφέρεια κράτους μέλους. 

Τροπολογία  55 

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). 

Όσον αφορά τη συνιστώσα για τα κράτη 

μέλη, η αρμόδια εθνική ή περιφερειακή 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή της 

οικείας περιφέρειας 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). 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

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 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος 

ή η οικεία περιφέρεια 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 
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δραστηριότητες στις οικείες γεωγραφικές 

περιοχές. 

δραστηριότητες στις οικείες γεωγραφικές 

περιοχές. 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) επιτυγχάνει γεωγραφική 

διαφοροποίηση· 

δ) επιτυγχάνει ισόρροπη γεωγραφική 

διαφοροποίηση μεταξύ κρατών μελών· 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το αντίτιμο για την ανάληψη 

κινδύνων κατανέμεται μεταξύ της Ένωσης 

και του εταίρου υλοποίησης κατ’ αναλογία 

προς το αντίστοιχο μερίδιό τους στην 

ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

ή, κατά περίπτωση, επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Ο εταίρος υλοποίησης 

έχει κατάλληλη έκθεση με δικό του 

κίνδυνο σε χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες 

υποστηριζόμενες από την εγγύηση της ΕΕ, 

εκτός εάν κατ’ εξαίρεση οι στόχοι 

πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς 

υλοποίηση χρηματοδοτικό προϊόν είναι 

τέτοιας φύσεως ώστε ο εταίρος 

υλοποίησης δεν θα μπορούσε εύλογα να 

εισφέρει τη δική του δυνατότητα 

ανάληψης κινδύνων σε αυτό. 

1. Το αντίτιμο για την ανάληψη 

κινδύνων κατανέμεται μεταξύ της Ένωσης 

και του εταίρου υλοποίησης κατ’ αναλογία 

προς το αντίστοιχο μερίδιό τους στην 

ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων 

ή, κατά περίπτωση, επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Ο εταίρος υλοποίησης 

εκτίθεται κατά τρόπο ισόρροπο και με 

δικό του κίνδυνο σε χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες 

υποστηριζόμενες από την εγγύηση της ΕΕ 

και, συνεκδοχικά, από την εγγύηση 

πρώτων ζημιών, εκτός εάν οι στόχοι 

πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς 

υλοποίηση χρηματοδοτικό προϊόν είναι 

τέτοιας φύσεως ώστε ο εταίρος 

υλοποίησης δεν θα μπορούσε εύλογα να 

εισφέρει τη δική του δυνατότητα 

ανάληψης κινδύνων σε αυτό. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

του γνωμοδοτικού συμβουλίου 

δημοσιοποιούνται σε ειδική ιστοσελίδα. 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

παρέχει γνωμοδοτική στήριξη σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ 

άλλων και στις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες, για την προώθηση έργων, 

επιδιώκοντας την εξασφάλιση της 

συνεκτίμησης κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ζητημάτων καθ’ όλον 

τον κύκλο ζωής του έργου. Η εν λόγω 

στήριξη περιλαμβάνει συνδρομή για την 

ανάπτυξη του έργου και τη δημιουργία 

ικανοτήτων. 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) την ανάληψη επικοινωνιακών 

δράσεων για την ενημέρωση των φορέων 

υλοποίησης έργων και των 

χρηματοπιστωτικών και λοιπών 

ενδιάμεσων φορέων σε ό,τι αφορά την 

υποστήριξη που παρέχει ο 

συμβουλευτικός κόμβος και, γενικότερα, 

τις ευκαιρίες που προσφέρονται με το 

InvestEU. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η πύλη InvestEU θεσπίζεται από 

την Επιτροπή. Πρόκειται για μια εύκολα 

προσβάσιμη και φιλική για το χρήστη 

βάση δεδομένων έργων που παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο. 

1. Η πύλη InvestEU θεσπίζεται από 

την Επιτροπή. Πρόκειται για μια φιλική για 

το χρήστη βάση δεδομένων έργων, 

διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες 

της ΕΕ και  που παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες για κάθε έργο. 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Η Επιτροπή καθορίζει 

μεθοδολογία πρόβλεψης ποιοτικών 

δεικτών για την ακριβή αξιολόγηση της 

προόδου προς την επίτευξη των στόχων 

που ορίζονται στο άρθρο 3. Με βάση 

αυτή τη μεθοδολογία, η Επιτροπή θα 

συμπληρώσει το παράρτημα ΙΙΙ το 

αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων συλλέγονται κατά τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους εταίρους υλοποίησης και άλλους 

αποδέκτες των πόρων της Ένωσης, κατά 

περίπτωση. 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα για την 

ενδελεχή ανάλυση της προόδου που έχει 

επιτευχθεί και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζονται, και ότι τα στοιχεία 

αυτά συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, 

αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον 

σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους 

εταίρους υλοποίησης και άλλους 

αποδέκτες των πόρων της Ένωσης, κατά 

περίπτωση. Το σύστημα υποβολής 

εκθέσεων χαρτογραφεί με σαφήνεια τα 

σκέλη πολιτικής που περιγράφονται 
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λεπτομερώς στα επιλέξιμα πεδία για 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες όπως ορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙ. 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 

εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 

στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 

εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 

στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Οι αξιολογήσεις παρέχουν επίσης 

ποιοτική αξιολόγηση της προόδου προς 

την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 

στο άρθρο 3. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η εγγύηση της ΕΕ, τα δυνάμει αυτής 

καταβληθέντα και ανακτηθέντα ποσά και 

οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU ελέγχονται από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδική έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να 

εκδοθεί 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος 

κανονισμού, η εν λόγω κατανομή μπορεί 

να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, ανάλογα με τη 

δυναμική των διαφόρων στόχων του 
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άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) επέκτασης της παραγωγής, του 

εφοδιασμού ή της χρήσης καθαρών και 

βιώσιμων μορφών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές· 

α) επέκτασης της παραγωγής και 

προώθηση της ταχείας ανάπτυξης, του 

εφοδιασμού ή της χρήσης καθαρών και 

βιώσιμων μορφών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές· 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παραγωγής και προσφοράς 

συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες/με 

ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα πηγές· 

εναλλακτικών καυσίμων· 

δ) παραγωγής και προσφοράς 

συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες/με 

ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα πηγές· 

εναλλακτικών καυσίμων για όλα τα 

μεταφορικά μέσα· 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, 

εξοπλισμού, καθώς και καινοτόμων 

τεχνολογιών μεταφορών σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα 

των μεταφορών, και τις δεσμεύσεις που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω: 

2. Ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών 

υποδομών και λύσεων κινητικότητας, 

εξοπλισμού, καθώς και καινοτόμων 

τεχνολογιών μεταφορών σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα 

των μεταφορών, και τις δεσμεύσεις που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω: 
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Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έργων στήριξης της ανάπτυξης των 

υποδομών του ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των αστικών 

κόμβων, των θαλάσσιων λιμένων και των 

λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

τερματικών σταθμών πολυτροπικών 

μεταφορών και της σύνδεσής τους με τα 

κύρια δίκτυα· 

α) έργων στήριξης της ανάπτυξης των 

υποδομών του ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των αστικών 

κόμβων, των θαλάσσιων λιμένων και των 

λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των 

αερολιμένων, των τερματικών σταθμών 

πολυτροπικών μεταφορών και της 

σύνδεσής τους με τα κύρια δίκτυα και των 

εφαρμογών τηλεματικής που 

προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1315/2013· 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) έργων υποδομής ΔΕΔ-Μ που 

λαμβάνουν υπόψη τη χρήση τουλάχιστον 

δύο διαφορετικών μεταφορικών μέσων, 

ιδίως τους εμπορικούς σταθμούς 

συνδυασμένων μεταφορών και τους 

επιβατικούς συγκοινωνιακούς κόμβους· 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έργων έξυπνης και βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας (που στοχεύουν σε 

τρόπους αστικών μεταφορών χαμηλών 

εκπομπών, στην προσβασιμότητα, στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο, 

την κατανάλωση ενέργειας και τα 

ατυχήματα)· 

β) έργων έξυπνης και βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας, 

συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών 

πλωτών και εναέριων μεταφορών (που 

στοχεύουν σε τρόπους αστικών μεταφορών 

χαμηλών εκπομπών, στην προσβασιμότητα 

χωρίς διακρίσεις, στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση και τον θόρυβο, την κατανάλωση 

ενέργειας και στη βελτίωση της 
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ασφάλειας, μεταξύ άλλων για τους 

ποδηλάτες και τους πεζούς)· 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στήριξης της ανανέωσης και 

μετασκευής κινητών στοιχείων 

ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 

με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 

κινητικότητας χαμηλών εκπομπών· 

γ) στήριξης της ανανέωσης και 

μετασκευής κινητών στοιχείων 

ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών 

με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων 

κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

εναλλακτικών καυσίμων και συνθετικών 

καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ή 

πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 

άνθρακα σε οχήματα όλων των 

μεταφορικών μέσων· 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων 

σιδηροδρομικών έργων και θαλάσσιων 

λιμένων· 

δ) σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων 

σιδηροδρομικών έργων, υποδομής οδών 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και θαλάσσιων 

λιμένων και θαλάσσιων αρτηριών· 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων 

υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης. 

ε) υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

για όλα τα μεταφορικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένων υποδομών 

ηλεκτρικής φόρτισης. 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 
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Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) έργων έξυπνης και βιώσιμης 

κινητικότητας, που στοχεύουν 

 – στην οδική ασφάλεια (μεταξύ άλλων 

στη βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών 

και των επιβατών και στη μείωση του 

αριθμού των θανατηφόρων ατυχημάτων 

και του αριθμού των σοβαρών 

τραυματισμών), 

 – στην προσβασιμότητα 

(περιλαμβανομένων των περιοχών της 

υπαίθρου), 

 – στη μείωση των εκπομπών, 

 – στην ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων 

τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα 

των μεταφορών, ιδίως από ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 

και των αυτόνομων μεταφορικών μέσων, 

καθώς και των ολοκληρωμένων 

συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων· 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) έργα για τη διατήρηση ή την 

αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 

μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοκινητοδρόμων στο πλαίσιο του ΔΕΔ-

Μ, όπου είναι αναγκαίο για την 

αναβάθμιση, διατήρηση ή βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας, την ανάπτυξη 

υπηρεσιών ITS ή την εξασφάλιση της 

ακεραιότητας και των προτύπων των 

υποδομών, ιδίως των ασφαλών χώρων 

και εγκαταστάσεων στάθμευσης, των 

σταθμών εναλλακτικών καυσίμων και 

των ηλεκτρικών συστημάτων φόρτισης· 
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Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε γ) οδικές υποδομές για μεταφορές σε 

χώρες συνοχής, λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες ή σε διασυνοριακά έργα στον 

τομέα των μεταφορών· 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Προστασία της ιδιωτικής ζωής 

και των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) άλλων προηγμένων ψηφιακών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα 

συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας της Ένωσης. 

στ) άλλων προηγμένων ψηφιακών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα 

συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας της Ένωσης και την 

ενσωμάτωση των ψηφιακών 

τεχνολογιών, υπηρεσιών και δεξιοτήτων 

στον τομέα των μεταφορών της Ένωσης· 

Αιτιολόγηση 

Η ψηφιοποίηση αλλάζει ραγδαία το σύστημα μεταφορών μας, από τα οχήματα έως τις 

υπηρεσίες κινητικότητας με εφοδιαστική συνδυασμένων μεταφορών, ναυσιπλοΐα και 

περισσότερα. Το InvestEU θα πρέπει να υποστηρίξει ειδικά την υιοθέτηση καινοτόμων 

τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, που αποτελεί καίριο οικονομικό τομέα της ΕΕ. 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τουρισμός. 9. Τομέας του τουρισμού. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

σχετικών υπηρεσιών· 

γ) εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

σχετικών υπηρεσιών, ειδικά για την 

εκμετάλλευση ευκαιριών στον τομέα των 

μεταφορών και σε άλλους τομείς που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 

την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την 

προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες· 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 3 – σημείο 3.3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.3 α Επενδύσεις που στηρίζουν τη 

βελτίωση της ασφαλείας των οδηγών και 

των επιβατών σε όλα τα μεταφορικά 

μέσα, και ιδίως στις οδικές μεταφορές 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 4 – σημείο 4.4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.4 Μεταφορές: Επενδύσεις στο ΔΕΔ-

Μ εκ των οποίων: κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-

Μ 

4.4 Μεταφορές: Επενδύσεις στο ΔΕΔ-

Μ εκ των οποίων: 
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 – κεντρικό δίκτυο και ολοκληρωμένο 

δίκτυο στα τμήματά του που 

περιγράφονται στο παράρτημα του 

[κανονισμού αριθ. XXX, να προστεθεί 

αναφορά στη νέα ΔΣΕ] με τον οποίο 

θεσπίζεται η διευκόλυνση «Συνδέοντας 

την Ευρώπη».  

 – υποδομές συνδυασμένων μεταφορών· 

 – καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν σε 

έναν ισόρροπο συνδυασμό μεταφορικών 

μέσων, μεταξύ άλλων για τις εσωτερικές 

πλωτές και τις εναέριες μεταφορές· 

 – αριθμός σημείων υποδομής 

εναλλακτικών καυσίμων που έχουν 

αναπτυχθεί 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 7 – σημείο 7.2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7.2 α Στήριξη εργατικού δυναμικού 

υψηλής εξειδίκευσης: αριθμός 

εργαζομένων που λαμβάνουν στήριξη, με 

στόχο τη διατήρηση εργατικού δυναμικού 

υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της 

μεταποίησης και των υπηρεσιών και με 

στόχο την προσαρμογή του στην 

ψηφιοποίηση 
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