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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Με το πρόγραμμα InvestEU, η Επιτροπή αποσκοπεί στην κινητοποίηση δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων για την κάλυψη των υφιστάμενων επενδυτικών κενών και την 
επίτευξη των οριζόντιων στόχων όσον αφορά την απλούστευση, την ευελιξία, τις συνέργειες 
και τη συνοχή μεταξύ των σχετικών πολιτικών της ΕΕ. 

Προκειμένου να ανταπεξέλθει αποτελεσματικότερα στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε την προηγούμενη πρότασή, που είχε 
υποβάλει τον Μάϊο του 2018, και υπέβαλε νέα. Η πανδημία είχε τεράστιο αντίκτυπο στην 
οικονομία της Ένωσης, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες σε ένα 
περιβάλλον αυξημένων επενδυτικών κινδύνων. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα InvestEU, με 
βασικό χαρακτηριστικό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την προσέλκυση ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης και 
στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας ολόκληρης της οικονομίας. 

Η νέα πρόταση αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τη μερική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2019. Στα βασικά νέα 
στοιχεία περιλαμβάνεται η αύξηση του προτεινόμενου χρηματοδοτικού κονδυλίου, καθώς και 
η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης. Όπως προτείνεται από την Επιτροπή, το 
ταμείο InvestEU θα παρέχει εγγύηση εκ μέρους της ΕΕ ύψους 75,1 δισεκατομμυρίων EUR 
για τη στήριξη έργων μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Βάσει συντελεστή προβλέψεων 45 %, το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 
33,8 δισεκατομμύρια EUR. Το πεδίο εφαρμογής διευρύνεται με τη δημιουργία ενός 
πρόσθετου σκέλους πολιτικής με αποτέλεσμα το ανανεωμένο πρόγραμμα InvestEU να 
συμβάλλει σε πέντε σκέλη πολιτικής: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και 
ψηφιοποίηση· ΜΜΕ· κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες· και στρατηγικές ευρωπαϊκές 
επενδύσεις. Το πέμπτο σκέλος πολιτικής, δηλαδή οι στρατηγικές ευρωπαϊκές επενδύσεις, 
προστέθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και να διασφαλιστεί ή να διατηρηθεί η στρατηγική αυτονομία σε βασικούς τομείς. 

Ο τομέας των μεταφορών εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις «βιώσιμες υποδομές» και στις 
«στρατηγικές ευρωπαϊκές επενδύσεις», που αμφότερα καλύπτουν τις υποδομές, τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Σύμφωνα με την πρόταση 
της Επιτροπής, το σκέλος «βιώσιμες υποδομές», το οποίο καλύπτει επίσης τομείς όπως η 
ενέργεια, η ψηφιακή συνδεσιμότητα, το διάστημα ή το περιβάλλον, θα λάβει 20 
δισεκατομμύρια EUR από τη συνολική εγγύηση της ΕΕ. Το σκέλος «στρατηγικές ευρωπαϊκές 
επενδύσεις» θα λάβει 31,2 δισεκατομμύρια EUR από τη συνολική εγγύηση της ΕΕ. 
Καλύπτεται και ο τομέας του τουρισμού ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να 
συμπεριληφθεί και στα πέντε σκέλη πολιτικής, ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικές ανάγκες. 

Η θέση του συντάκτη της γνωμοδότησης

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση να χρησιμοποιηθεί το 
πρόγραμμα InvestEU ως εργαλείο για την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων 
στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού καθώς και για τη συμβολή στην ανάκαμψη, τη 
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μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των εν λόγω τομέων δεδομένης 
της υγειονομικής και της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η νόσος COVID-19. Αμφότεροι 
οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού έχουν υποστεί σοβαρές και δυσανάλογες ζημίες 
λόγω της πανδημίας. Η οικονομική δραστηριότητα εντός και εκτός της ΕΕ έχει μειωθεί 
σημαντικά, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της παραγωγής και, συνεπώς, της μεταφοράς 
εμπορευμάτων. Εκτός από τις μεταφορές εμπορευμάτων έχουν μειωθεί σημαντικά και οι 
μεταφορές επιβατών. 

Το ξέσπασμα της πανδημίας κατέδειξε τη διασυνδεσιμότητα των παγκόσμιων αλυσίδων 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων στον τομέα των μεταφορών, ενώ αποκάλυψε και την εξάρτηση 
των βιομηχανιών στρατηγικής σημασίας από τρίτες χώρες όσον αφορά τις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας. Οι εν λόγω στρατηγικές αδυναμίες πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου 
να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η στρατηγική αυτονομία του τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην 
αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης της Ένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
στην οικονομική ανθεκτικότητά της. 

Για την υποστήριξη της ανάκαμψης του τομέα και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της 
ανθεκτικότητας, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στις ζωτικής σημασίας υποδομές 
μεταφορών της Ένωσης, τόσο στη φυσική όσο και στην ψηφιακή υποδομή, ιδίως όσον αφορά 
τη συνδεσιμότητα, την αστική κινητικότητα, τις διατροπικές μεταφορές, τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων για όλους τους τρόπους μεταφορών, τις τεχνολογίες για βιώσιμη, 
έξυπνη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα και την εφοδιαστική σε όλους τους τρόπους 
μεταφορών, την ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και τη δημιουργία 
συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας 
και άλλων τομέων στα διάφορα σκέλη πολιτικής. Το πρόγραμμα InvestEU δεν πρέπει απλώς 
να ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών, αλλά και να 
παρέχει επαρκή περιθώρια για την επίτευξη σημαντικών στόχων, όπως η ασφάλεια των 
μεταφορών, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η περιφερειακή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα στόχο στην αρχική μερική συμφωνία, ο συντάκτης της 
παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρακτική βάση της οποίας οι εταίροι υλοποίησης 
μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 55 % των επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής 
για τις βιώσιμες υποδομές να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό για την παγκόσμια 
και την ενωσιακή οικονομία. Λόγω των 
αναγκαίων μέτρων ανάσχεσης, η 
οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ 
μειώθηκε σημαντικά. Η συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 αναμένεται να 
ανέλθει σε περίπου 7,5 %, θα είναι δηλαδή 
πολύ εντονότερη από ό,τι κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. Η 
πανδημία έδειξε τη διασυνδεσιμότητα των 
παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και 
έφερε στο φως ορισμένα τρωτά σημεία, 
όπως η υπερβολική εξάρτηση των 
στρατηγικών κλάδων από τις μη 
διαφοροποιημένες εξωτερικές πηγές 
εφοδιασμού. Τα εν λόγω τρωτά σημεία 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να 
βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
η ανθεκτικότητα ολόκληρης της 
οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό και το εμπόριο, 
σύμφωνα με τους κανόνες της. Η 
επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να 
έχει μειωθεί σημαντικά. Ακόμη και πριν 
από την πανδημία, παρότι η ανάκαμψη των 
δεικτών επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ ήταν 
ορατή, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε 
επίπεδα κατώτερα εκείνων που θα 
αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας 
ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκούσε για 
να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι 
επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς, μετά την 
κρίση του 2009. Το πιο σημαντικό είναι ότι 
τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι 
προβλέψεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 
διαρθρωτικών επενδύσεων της Ένωσης για 
επανεκκίνηση και διατήρηση της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ενόψει της 
τεχνολογικής αλλαγής και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις 
υποδομές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την ανάγκη 
αντιμετώπισης βασικών κοινωνιακών 

(1) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό για την παγκόσμια 
και την ενωσιακή οικονομία. Λόγω των 
αναγκαίων μέτρων ανάσχεσης, η 
οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ 
μειώθηκε σημαντικά. Η συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 αναμένεται να 
ανέλθει σε περίπου 7,5 %, θα είναι δηλαδή 
πολύ εντονότερη από ό,τι κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. Σε 
ορισμένους τομείς, μεταξύ αυτών οι 
μεταφορές και ο τουρισμός, η 
συρρίκνωση ήταν πολλές φορές 
μεγαλύτερη. Η πανδημία έδειξε τη 
σημασία της διασυνδεσιμότητας των 
παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και 
έφερε στο φως ορισμένα τρωτά σημεία, 
όπως η υπερβολική εξάρτηση των 
στρατηγικών κλάδων από τις μη 
διαφοροποιημένες εξωτερικές πηγές 
εφοδιασμού. Τα εν λόγω τρωτά σημεία 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να 
βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
η ανθεκτικότητα ολόκληρης της 
οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό και το εμπόριο, 
σύμφωνα με τους κανόνες της, 
συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρηματικής ελευθερίας, καθώς και 
της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων 
και εμπορευμάτων. Η επενδυτική 
δραστηριότητα αναμένεται να έχει μειωθεί 
σημαντικά. Ακόμη και πριν από την 
πανδημία, παρότι η ανάκαμψη των δεικτών 
επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ ήταν ορατή, 
εξακολουθούσε να βρίσκεται σε επίπεδα 
κατώτερα εκείνων που θα αναμένονταν 
κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής ανάκαμψης 
και δεν επαρκούσε για να αντισταθμίσει τα 
έτη κατά τα οποία οι επενδύσεις ήταν 
ανεπαρκείς, μετά την κρίση του 2009. Το 
πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα 
επίπεδα επενδύσεων και οι προβλέψεις δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες των διαρθρωτικών 
επενδύσεων της Ένωσης για επανεκκίνηση 
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προκλήσεων, όπως η βιωσιμότητα ή η 
γήρανση του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
πολιτικής της Ένωσης και να στηριχθεί η 
ταχεία, υγιής και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάκαμψη, είναι αναγκαία η 
στήριξη για την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της αγοράς και των 
καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και για τη 
μείωση των επενδυτικών κενών σε 
στοχευμένους τομείς.

και διατήρηση της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης ενόψει της τεχνολογικής 
αλλαγής και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις 
υποδομές, τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την ανάγκη 
αντιμετώπισης βασικών κοινωνιακών 
προκλήσεων, όπως η βιωσιμότητα ή η 
γήρανση του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
πολιτικής της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο 
της Πράσινης Συμφωνίας, και να 
στηριχθεί η ταχεία, υγιής και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη, 
πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η 
στήριξη έργων που θα ήταν διαφορετικά 
δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, τα οποία 
παρέχουν στους Ευρωπαίους πολίτες 
μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά οφέλη, όπως υψηλής 
ποιότητας μακροπρόθεσμες θέσεις 
εργασίας και δημόσιες υποδομές, καθώς 
και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
της κρίσης COVID-19. Επιπλέον, είναι 
αναγκαία η στήριξη για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών της αγοράς και των 
καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και για τη 
μείωση των επενδυτικών κενών σε 
στοχευμένους τομείς.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα τελευταία χρόνια, η Ένωση έχει 
υιοθετήσει φιλόδοξες στρατηγικές για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 
τόνωση της βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, όπως είναι η «Ευρώπη 2020 
– Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», της 3ης 
Μαρτίου 2010, το «Σχέδιο δράσης για την 
οικοδόμηση μιας Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών», της 30ής Σεπτεμβρίου 
2015, το «Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για 

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

οικοδόμηση μιας Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών», της 30ής Σεπτεμβρίου 
2015, το «Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για 
τον πολιτισμό», της 22ας Μαΐου 2018, η 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους», της 30ής Νοεμβρίου 2016, 
«Το κλείσιμο του κύκλου - Ένα σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για την κυκλική 
οικονομία», της 2ας Δεκεμβρίου 2015, η 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών», της 
20ής Ιουλίου 2016, το «Σχέδιο δράσης για 
την ευρωπαϊκή άμυνα», της 30ής 
Νοεμβρίου 2016, η «Δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας», της 7ης 
Ιουνίου 2017, η «Διαστημική στρατηγική 
για την Ευρώπη», της 26ης Οκτωβρίου 
2016, η «Διοργανική διακήρυξη για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων», της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 
το «επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας», της 14ης 
Ιανουαρίου 2020, η ανακοίνωση «Μια 
ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες 
μεταβάσεις» της 14ης Ιανουαρίου 2020, η 
«Στρατηγική για τη Διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», η 
«Στρατηγική για τα δεδομένα» και η 
«Ανακοίνωση για την τεχνητή 
νοημοσύνη», της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
«Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την 
Ευρώπη», της 10ης Μαρτίου 2020, η 
«Στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη 
και ψηφιακή Ευρώπη» της 10ης Μαρτίου 
2020, η στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, της 
20ής Μαΐου 2020, ο κανονισμός (ΕΕ) 
2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου 
για τη διευκόλυνση των βιώσιμων 
επενδύσεων1α, η στρατηγική της ΕΕ για 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενέργειας και 
η στρατηγική για το υδρογόνο, της 8ης 
Ιουλίου 2020. Το ταμείο InvestEU θα 
πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ των εν λόγω 
αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών 
στηρίζοντας τις επενδύσεις και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
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_______________________

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ταμείο InvestEU αναμένεται να 
συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικο-
οικονομικής σύγκλισης και συνοχής της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, στην 
αποδοτική χρήση των πόρων, σύμφωνα με 
την κυκλική οικονομία, στη βιωσιμότητα 
και την αποφυγή αποκλεισμών στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και στην 
κοινωνική ανθεκτικότητα και ολοκλήρωση 
των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, μεταξύ 
άλλων μέσω λύσεων για την αντιμετώπιση 
του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών 
της Ένωσης και για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης για τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, το ταμείο InvestEU θα πρέπει να 
στηρίζει έργα που είναι βιώσιμα από 
τεχνική και οικονομική άποψη, παρέχοντας 
ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών 
μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου 
και συμμετοχικών τίτλων με τη στήριξη 
εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και χρηματοδοτικών συνεισφορών 
από τους εταίρους υλοποίησης, ανάλογα με 
την περίπτωση. Το ταμείο InvestEU θα 
πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη 
ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
εστιάζει στην παροχή στρατηγικών, 

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

μακροπρόθεσμων οφελών σε βασικούς 
τομείς πολιτικής της Ένωσης, οι οποίοι 
διαφορετικά θα λάμβαναν ανεπαρκή ή 
καμία χρηματοδότηση, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης. Η στήριξη στο πλαίσιο του 
ταμείου InvestEU θα πρέπει να καλύπτει 
ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών, αλλά 
να αποφεύγει την υπερβολική τομεακή ή 
γεωγραφική συγκέντρωση, θα πρέπει δε να 
διευκολύνει την πρόσβαση έργων που 
συνίστανται από οντότητες εταίρων σε 
πολλαπλές περιφέρειες ανά την ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των εξόχως απόκεντρων, των αγροτικών, 
των ορεινών, των νησιωτικών και των 
απομακρυσμένων περιοχών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 
τομέας αποτελούν βασικούς και ταχέως 
αναπτυσσόμενους τομείς στην Ένωση, 
παράγοντας τόσο οικονομική όσο και 
πολιτιστική αξία από τη διανοητική 
ιδιοκτησία και την ατομική 
δημιουργικότητα. Ωστόσο, οι περιορισμοί 
στις κοινωνικές επαφές που εφαρμόστηκαν 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 
είχαν ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές 
επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς. 
Επιπλέον, ο άυλος χαρακτήρας των 
στοιχείων του ενεργητικού στους εν λόγω 
τομείς περιορίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ 
και των οργανισμών από τους τομείς 
αυτούς σε ιδιωτική χρηματοδότηση, η 
οποία είναι απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, την 
επέκταση και τον ανταγωνισμό σε διεθνές 
επίπεδο. Το πρόγραμμα InvestEU θα 
πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ και των οργανισμών 
του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα 

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

δημιουργικού τομέα σε χρηματοδότηση. Οι 
τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης 
και της δημιουργίας, των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης είναι ουσιώδεις για την 
πολιτιστική πολυμορφία και τη 
δημοκρατία μας στην ψηφιακή εποχή, 
συνιστούν δε εγγενές στοιχείο της 
κυριαρχίας και της αυτονομίας μας. Οι 
στρατηγικές επενδύσεις στον 
οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στο 
περιεχόμενο και στην τεχνολογία των 
μέσων ενημέρωσης θα διαμορφώσουν τη 
μακροπρόθεσμη ικανότητα παραγωγής και 
διανομής περιεχομένου σε ευρύ κοινό 
πέραν των εθνικών συνόρων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ για την εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και 
τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, το 
πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 
25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 
κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU αναμένεται να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών 
στόχων σε ποσοστό 30 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος InvestEU. Οι σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και 
υλοποίησης του προγράμματος InvestEU 
και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 

(10) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ για την εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και 
τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, το 
πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 
25 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 
κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU αναμένεται να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών 
στόχων σε ποσοστό 30 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος InvestEU. Οι σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και 
υλοποίησης του προγράμματος InvestEU 
και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
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ανασκόπησης. ανασκόπησης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Η συνεισφορά του ταμείου 
InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού 
στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός 
ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης 
του κλίματος που θα αναπτυχθεί από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με δυνητικούς 
εταίρους υλοποίησης, με τη δέουσα χρήση 
των κριτηρίων που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 προκειμένου να 
διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 
δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU 
αναμένεται επίσης να συμβάλει στην 
εφαρμογή άλλων πτυχών των ΣΒΑ.

__________________
25 COM(2018)353.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν 
σημαντική ενωσιακή στήριξη, ιδίως στον 
τομέα των υποδομών, θα πρέπει να 
ελέγχονται από τον εταίρο υλοποίησης για 
να διαπιστώνεται κατά πόσον έχουν 
περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό 
αντίκτυπο. Τα επενδυτικά έργα που έχουν 
τέτοιο αντίκτυπο θα πρέπει να υπόκεινται 
σε έλεγχο βιωσιμότητας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να 

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

εκπονήσει η Επιτροπή σε στενή 
συνεργασία με δυνητικούς εταίρους 
υλοποίησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα 
κριτήρια που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων προκειμένου να 
διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική 
δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα 
προγράμματα της Ένωσης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατάλληλες διατάξεις για 
την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, 
ενώ τα έργα που είναι κάτω από ένα 
ορισμένο μέγεθος, το οποίο θα οριστεί στις 
κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τον έλεγχο της 
βιωσιμότητας. Όταν ο εταίρος υλοποίησης 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
χρειάζεται να διενεργηθεί έλεγχος 
βιωσιμότητας, θα πρέπει να παρέχει 
αιτιολόγηση στην Επιτροπή Επενδύσεων 
που έχει συσταθεί για το ταμείο InvestEU. 
Πράξεις που δεν συνάδουν με την επίτευξη 
των στόχων για το κλίμα δεν θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της σύγκλισης. Επιπλέον, δημιουργούν 
κίνδυνο διεύρυνσης των παρεκκλίσεων 
και επιδρούν στη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη των περιφερειών. Οι μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τη διασύνδεση, τη 
διαλειτουργικότητα, την 
πολυτροπικότητα και την ενεργειακή 
απόδοση, καθώς και για τη δημιουργία 
ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου 
Μεταφορών, είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την επίτευξη 
των ΣΒΑ, και των στόχων για την ενέργεια 
και το κλίμα για το 2030. Ως εκ τούτου, η 
στήριξη από το ταμείο InvestEU θα πρέπει 
να στοχεύει σε επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών, της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και άλλων ασφαλών και 
βιώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών, των 
περιβαλλοντικών υποδομών, των σχετικών 
με τη δράση για το κλίμα υποδομών, των 
ναυτιλιακών υποδομών και των ψηφιακών 
υποδομών. Το πρόγραμμα InvestEU θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε τομείς 
με ανεπαρκείς επενδύσεις καθώς και σε 
τομείς στους οποίους απαιτούνται 
πρόσθετες επενδύσεις. Για να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
στήριξης της Ένωσης, είναι σκόπιμο να 
προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική 
διαδικασία που επιτρέπει να προβάλλεται η 
δεξαμενή έργων και να μεγιστοποιούνται 
οι συνέργειες μεταξύ των σχετικών 
προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως 
οι μεταφορές, η ενέργεια και η 
ψηφιοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
απειλές για την ασφάλεια και την 
προστασία, τα επενδυτικά έργα που 
λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα για την 
ανθεκτικότητα των υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και 
της ασφάλειας των υποδομών, θα πρέπει δε 
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χώρους. Τούτο θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό ως προς τις προσπάθειες 
άλλων ταμείων της Ένωσης που παρέχουν 
στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας 
των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την 
προστασία των πολιτών σε δημόσιους 
χώρους. Τούτο θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό ως προς τις προσπάθειες 
άλλων ταμείων της Ένωσης που παρέχουν 
στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας 
των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Ο τουρισμός, ένας τομέας 
στρατηγικής σημασίας για την οικονομία 
της Ένωσης και των κρατών μελών, 
γνώρισε ιδιαίτερα σοβαρή συρρίκνωση 
λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία 
είναι ιδιαίτερα εμφανής στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είχε ως 
αποτέλεσμα να εκτοξευτούν τα ποσοστά 
των ανέργων, ιδιαίτερα στους εποχικούς 
εργαζομένους και στις ευπαθείς ομάδες. 
Το πρόγραμμα InvestEU αναμένεται να 
στηρίξει την ανθεκτικότητα και συμβάλει 
στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
θέτοντας τα θεμέλια για έναν νέο, έξυπνο, 
προσβάσιμο, καινοτόμο, 
εκσυγχρονισμένο, ψηφιακό και ανθεκτικό 
τουρισμό και ταξιδιωτικό τομέα της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
μέτρων για τη μείωση του κλιματικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 
τομέα. Οι περιορισμοί στις κοινωνικές 
επαφές και το κλείσιμο των συνόρων που 
εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της Covid-19 είχαν ιδιαίτερα 
αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στον 
τουρισμό και στους αλληλένδετους 
τομείς. Η βιώσιμη ανάκαμψη του 
τουρισμού θα συμβάλει στην δημιουργία 
πολυάριθμων μόνιμων, τοπικών, 
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ποιοτικών θέσεων εργασίας. Περιοχές 
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον 
τουρισμό και αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες προκλήσεις όσον αφορά 
την οικονομική τους ανάπτυξη θα είναι 
σε θέση να προσελκύσουν επενδύσεις που 
δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την κινητήριο 
δύναμη που συνιστά το InvestEU και την 
ικανότητά του να προσελκύει ιδιώτες 
επενδυτές χάρη στον εγγυητικό ρόλο της 
ΕΕ και την προσέλκυση πόρων που 
συνεπάγεται. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η πανδημία Covid-19 αποτελεί 
σημαντικό κλυδωνισμό για την παγκόσμια 
και την ενωσιακή οικονομία. Η 
συρρίκνωση του ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται 
πολύ εντονότερη από ό,τι κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009, οι 
δε αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις θα 
είναι αναπόφευκτες. Η πανδημία 
κατέδειξε, μεταξύ άλλων, την εξωτερική 
εξάρτηση της βιομηχανίας της Ένωσης 
από στρατηγικές αλυσίδες αξίας και 
ανέδειξε έτσι την επείγουσα ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν με συντονισμένο τρόπο 
στρατηγικά τρωτά σημεία προκειμένου να 
βελτιωθεί η απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
η στρατηγική αυτονομία της που έχει ως 
αποτέλεσμα την ανθεκτικότητα ολόκληρης 
της οικονομίας. Μόνο μια ανθεκτική, 
ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς 
ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να 
διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς και τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και προς όφελος των 
κρατών μελών που πλήττονται 
περισσότερο.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Ο πρωταρχικός στόχος του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους θα πρέπει να είναι η στήριξη των 
τελικών αποδεκτών που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση και των 
οποίων οι δραστηριότητες είναι 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, 
ιδίως ενόψει της πράσινης μετάβασης και 
της ψηφιακής μετάβασης και ενόψει της 
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στους 
ακόλουθους τομείς: i) παροχή ζωτικής 
σημασίας ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παραγωγή και αποθήκευση 
φαρμακευτικών προϊόντων, προώθηση της 
παραγωγής, προμήθειας, διαχείρισης και 
μη αποκλειστικής αδειοδότησης 
προϊόντων σχετικών με την κρίση, 
διασφαλίζοντας την οικονομική τους 
προσιτότητα σε συνδυασμό με άλλα μέσα 
της Ένωσης, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ιατρικών εφοδίων και 
προστατευτικού εξοπλισμού, ενίσχυση της 
ικανότητας αντιμετώπισης των κρίσεων 
στον τομέα της υγείας και του συστήματος 
πολιτικής προστασίας, με βάση τις αρχές 
της ευρείας διαθεσιμότητας και της 
οικονομικής προσιτότητας των 
προϊόντων που είναι ζωτικής σημασίας 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην 
υγεία· ii) υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε 
υλικές είτε εικονικές, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς 
των μεταφορών, της ενέργειας και της 
ψηφιακής τεχνολογίας και ιδίως των 
διασυνοριακών υποδομών τους· iiii) 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των υποδομών αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων της 
χρηματοδότησης και των ανθρωπίνων 
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ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
συσσωρευτών, των τεχνολογιών βιώσιμης 
μεταφοράς, των εφαρμογών καθαρού 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, των 
τεχνολογιών απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές για τη βιομηχανία, 
της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα, των τεχνολογιών κυκλικής 
οικονομίας, της βιοϊατρικής, των 
νανοτεχνολογιών, των φαρμακευτικών 
προϊόντων και των προηγμένων υλικών· v) 
εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής 
εξαρτημάτων και συσκευών επικοινωνίας 
και τεχνολογίας πληροφοριών στην ΕΕ· vi) 
παροχή και αποθήκευση κρίσιμων εισροών 
σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις ή 
καταναλωτές στην Ένωση· vii) κρίσιμες 
τεχνολογίες και εισροές για την ασφάλεια 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
όπως οι τομείς της άμυνας και του 
διαστήματος, καθώς και της 
κυβερνοασφάλειας, και τα είδη διπλής 
χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 του Συμβουλίου. Οι τελικοί 
αποδέκτες θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος 
και θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην 
Ένωση, υπό την έννοια ότι έχουν 
σημαντικές δραστηριότητες όσον αφορά το 
προσωπικό, την παραγωγή, την έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Τα έργα που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας στην ενιαία 
αγορά, μέσω πράξεων σε πολλαπλούς 
τόπους ανά την ΕΕ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επωφεληθούν.

πόρων προκειμένου να δοθούν λύσεις σε 
σημεία συμφόρησης στο ΔΕΔ-Μ και να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος σε 
διασυνοριακά τμήματα· iv) βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
μετασχηματιστικές, πράσινες, ψηφιακές 
τεχνολογίες και ρηξικέλευθες καινοτομίες 
όπου η επένδυση έχει στρατηγική σημασία 
για το βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής 
νοημοσύνης, της τεχνολογίας αλυσίδας 
συστοιχιών, του λογισμικού, της 
ρομποτικής, των ημιαγωγών, των 
μικροεπεξεργαστών, των τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους παρυφών, της 
υπολογιστικής υψηλής απόδοσης, της 
κυβερνοασφάλειας, των κβαντικών 
τεχνολογιών, της φωτονικής, της 
βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
συσσωρευτών, των τεχνολογιών για 
βιώσιμη, έξυπνη, πολυτροπική και 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα και 
εφοδιαστική σε όλους τους τρόπους 
μεταφοράς και σε όλα τα είδη τουρισμού, 
των εφαρμογών καθαρού υδρογόνου και 
κυψελών καυσίμου, των τεχνολογιών 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
για τη βιομηχανία, της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, των 
τεχνολογιών κυκλικής οικονομίας, της 
βιοϊατρικής, των νανοτεχνολογιών, των 
φαρμακευτικών προϊόντων και των 
προηγμένων υλικών·v) εγκαταστάσεις 
μαζικής παραγωγής και ανακύκλωσης 
εξαρτημάτων και συσκευών επικοινωνίας 
και τεχνολογίας πληροφοριών στην ΕΕ· vi) 
παροχή και αποθήκευση κρίσιμων εισροών 
σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις ή 
καταναλωτές στην Ένωση· vii) κρίσιμες 
τεχνολογίες και εισροές για την ασφάλεια 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
όπως οι τομείς της άμυνας και του 
διαστήματος, καθώς και της 
κυβερνοασφάλειας, και τα είδη διπλής 
χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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428/2009 του Συμβουλίου. Οι τελικοί 
αποδέκτες θα πρέπει να έχουν την 
καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος 
και θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην 
Ένωση, υπό την έννοια ότι έχουν 
σημαντικές δραστηριότητες όσον αφορά το 
προσωπικό, την παραγωγή, την έρευνα και 
ανάπτυξη ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Ένωση. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να θεσπίσει κριτήρια 
αξιολόγησης για να προσδιορίσει κατά 
πόσον ένας δικαιούχος έχει σημαντικές 
δραστηριότητες στην Ένωση και, ως εκ 
τούτου, κρίνεται επιλέξιμος για να λάβει 
στήριξη στο πλαίσιο του σκέλους των 
στρατηγικών ευρωπαϊκών επενδύσεων. 
Τα έργα που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση των στρατηγικών 
αλυσίδων αξίας στην ενιαία αγορά, μέσω 
πράξεων σε πολλαπλούς τόπους ανά την 
ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επωφεληθούν.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) στη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάκαμψη της οικονομίας 
της Ένωσης μετά την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, στην 
προάσπιση και ενίσχυση της εύρυθμης 
λειτουργίας των στρατηγικών της 
αλυσίδων αξίας, καθώς και στη διατήρηση 
και ενίσχυση των δραστηριοτήτων που 
συμβάλλουν στη στρατηγική αυτονομία 
της Ένωσης σε σχέση με υποδομές 
ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου 
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
μετασχηματιστικές τεχνολογίες, 
ρηξικέλευθες καινοτομίες και εισροές για 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, 
ειδικά στους τομείς που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση, όπως ο 
τουρισμός και οι μεταφορές.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σκέλος πολιτικής, το οποίο 
περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις για 
τη στήριξη τελικών αποδεκτών που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση και των 
οποίων οι δραστηριότητες είναι 
στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, 
ιδίως ενόψει της πράσινης μετάβασης και 
της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και για 
την ενισχυμένη ανθεκτικότητα της 
Ευρώπης και της οικονομίας της σε έναν 
από τους ακόλουθους τομείς:
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε 
υλικές είτε εικονικές, μεταξύ άλλων: 
στοιχεία υποδομής που χαρακτηρίζονται 
ως «κρίσιμα» στους τομείς της ενέργειας, 
των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της 
υγείας, της ασφαλούς ψηφιακής 
επικοινωνίας, του 5G, του διαδικτύου των 
πραγμάτων, των διαδικτυακών 
πλατφορμών, της ασφαλούς υπολογιστικού 
νέφους, της επεξεργασίας ή αποθήκευσης 
δεδομένων, των πληρωμών και των 
χρηματοοικονομικών υποδομών, της 
αεροδιαστημικής, της άμυνας, των 
επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
εκλογικών υποδομών και των ευαίσθητων 
εγκαταστάσεων, καθώς και της γης και των 
ακινήτων που είναι καίρια για τη χρήση 
των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
σημασίας·

ii) υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε 
υλικές είτε εικονικές, μεταξύ άλλων: 
στοιχεία υποδομής ή κινητά στοιχεία 
ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως 
«κρίσιμα» στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών, της εφοδιαστικής, του 
περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφαλούς 
ψηφιακής επικοινωνίας, του 5G, του 
διαδικτύου των πραγμάτων, των 
διαδικτυακών πλατφορμών, της ασφαλούς 
υπολογιστικού νέφους, της επεξεργασίας ή 
αποθήκευσης δεδομένων, των πληρωμών 
και των χρηματοοικονομικών υποδομών, 
της αεροδιαστημικής, της άμυνας, των 
επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
εκλογικών υποδομών και των ευαίσθητων 
εγκαταστάσεων, καθώς και της γης και των 
ακινήτων που είναι καίρια για τη χρήση 
των εν λόγω υποδομών κρίσιμης 
σημασίας·

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

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

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

α) της τεχνητής νοημοσύνης, της 
τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών, του 
λογισμικού, της ρομποτικής, των 
ημιαγωγών, των μικροεπεξεργαστών, των 
τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους 
παρυφών, της υπολογιστικής υψηλής 
απόδοσης, της κυβερνοασφάλειας, των 
κβαντικών τεχνολογιών, της φωτονικής, 
της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, των 
αυτόνομων οχημάτων και των 
τεχνολογιών σχετικά με την ασφάλεια των 
οχημάτων και των οδικών υποδομών,

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τεχνολογίες για βιώσιμη, έξυπνη 
και αυτοματοποιημένη κινητικότητα 
καθώς και υλικοτεχνική υποστήριξη σε 
όλους τους τρόπους μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών 
υπηρεσιών για την έκδοση ενιαίου 
εισιτηρίου και την αδιάλειπτη 
κινητικότητα.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) βιώσιμος τουρισμός

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο vii – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στην περίπτωση επενδύσεων 
στο διάστημα, την άμυνα και την 
κυβερνοασφάλεια, και προκειμένου για 
ειδικές κατηγορίες έργων που 
συνεπάγονται πραγματικές και άμεσες 
συνέπειες σε τομείς ζωτικής σημασίας, οι 
τελικοί αποδέκτες δεν ελέγχονται από 
τρίτη χώρα ή από οντότητες τρίτων χωρών, 
η δε εκτελεστική διαχείρισή τους 
βρίσκεται στην Ένωση με σκοπό την 
προστασία της ασφάλειας της Ένωσης και 
των κρατών μελών της.

Επιπλέον, όσοι λαμβάνουν 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σκέλους 
των στρατηγικών ευρωπαϊκών 
επενδύσεων, ιδίως εκείνοι που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση για το διάστημα, την 
άμυνα και την κυβερνοασφάλεια, και 
προκειμένου για ειδικές κατηγορίες έργων 
που συνεπάγονται πραγματικές και άμεσες 
συνέπειες σε τομείς ζωτικής σημασίας, οι 
τελικοί αποδέκτες δεν ελέγχονται από 
τρίτη χώρα ή από οντότητες τρίτων χωρών, 
η δε εκτελεστική διαχείρισή τους 
βρίσκεται στην Ένωση με σκοπό την 
προστασία της ασφάλειας της Ένωσης και 
των κρατών μελών της.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε 
τουλάχιστον το 55 % των επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις 
βιώσιμες υποδομές να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, από κοινού με τους εταίρους 
υλοποίησης, μεριμνά ώστε το τμήμα της 
εγγύησης της ΕΕ που χρησιμοποιείται για 
το σκέλος βιώσιμων επενδύσεων να 
κατανέμεται με τρόπο που να εξασφαλίζει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων 

Η Επιτροπή, από κοινού με τους εταίρους 
υλοποίησης, μεριμνά ώστε τόσο το τμήμα 
της εγγύησης της ΕΕ που χρησιμοποιείται 
για το σκέλος βιώσιμων επενδύσεων όσο 
και αυτό για το σκέλος στρατηγικών 
επενδύσεων να κατανέμεται με τρόπο που 
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που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α).

να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ των 
διαφόρων τομέων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και στοιχείο ε) 
αντίστοιχα.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις στο πλαίσιο σκελών πλην του 
στρατηγικού ευρωπαϊκού επενδυτικού 
σκέλους είναι δυνατόν να εμπίπτουν σε 
ένα ή περισσότερα από τα πεδία που 
απαριθμούνται στα στοιχεία 1 έως 15 του 
παρόντος παραρτήματος:

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τουρισμός 9. Ο τουριστικός κλάδος, ιδίως μέσω 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην 
ανάκαμψη, την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητα 
του τομέα και των αλυσίδων αξίας του 
μέσω της στήριξης επιχειρήσεων που 
προωθούν τον βιώσιμο, προσβάσιμο, 
καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό μεταξύ 
άλλων στον οικοτουρισμό, τον 
αγροτουρισμό, τον θαλάσσιο, τον 
πολιτιστικό, τον ποδηλατικό και στον 
σιδηροδρομικό τουρισμό.
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