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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Επιλέξιμα πεδία για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις
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 του στρατηγικού ευρωπαϊκού
επενδυτικού σκέλους εμπίπτουν στα πεδία που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο
ε). Μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
1.

2.
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Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ενεργειακής
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της
μετάβασης σε καθαρή ενέργεια και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στα πλαίσια
της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας των Παρισίων για
την κλιματική αλλαγή, ιδίως μέσω:
α)

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

β)

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας (με
ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης της
ζήτησης και της ανακαίνισης των κτιρίων)·

γ)

ανάπτυξης, μετάβασης σε έξυπνες λύσεις και εκσυγχρονισμού των βιώσιμων
υποδομών ενέργειας, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο επίπεδο της
μεταφοράς και της διανομής, των τεχνολογιών αποθήκευσης, της
διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών μελών και των
έξυπνων δικτύων·

δ)

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

ε)

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

στ)

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

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

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

έργων στήριξης της ανάπτυξης των υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης και της
ασφάλειας των υποδομών, των αστικών κόμβων του ΔΕΔ-Μ, των θαλάσσιων
και εσωτερικών λιμένων, των αερολιμένων, των τερματικών σταθμών
πολυτροπικών μεταφορών και της σύνδεσης αυτών των πολυτροπικών
τερματικών σταθμών με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και των εφαρμογών
τηλεματικής που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·2

β)

έργων υποδομής ΔΕΔ-Μ που λαμβάνουν υπόψη τη χρήση τουλάχιστον δύο
διαφορετικών τρόπων μεταφοράς, ιδίως τους τερματικούς εμπορευματικούς
σταθμούς πολυτροπικών μεταφορών και τους επιβατικούς συγκοινωνιακούς
κόμβους·

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·

δ)

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

ε)

σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων σιδηροδρομικών έργων, υποδομής οδών
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, έργων μαζικής διαμετακόμισης και θαλάσσιων
λιμένων και θαλάσσιων αρτηριών·

στ)

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για όλους τους τρόπους μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης·

ζ)

άλλων έργων έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, που στοχεύουν σε:

η)
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i)

οδική ασφάλεια,

ii)

προσβασιμότητα·

iii)

μείωση των εκπομπών· ή

iv)

ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα
των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και των
αυτόνομων τρόπων μεταφοράς ή των ολοκληρωμένων συστημάτων
έκδοσης εισιτηρίων· και

έργων 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 ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) ή την

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της
20.12.2013, σ. 1).
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εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υποδομών, τον
σχεδιασμό ασφαλών χώρων και εγκαταστάσεων στάθμευσης, σταθμών
επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για εναλλακτικά καύσιμα·
3.

EL

Περιβάλλον και πόροι, ιδίως μέσω των εξής:
α)

υποδομών στον τομέα των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων του πόσιμου νερού
και της αποχέτευσης και της αποδοτικότητας των δικτύων, της μείωσης των
διαρροών, υποδομών για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, των
παράκτιων υποδομών και άλλων σχετικών με το νερό πράσινων υποδομών·

β)

υποδομών διαχείρισης αποβλήτων·

γ)

έργων και επιχειρήσεων στους τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων
και των βιώσιμων τεχνολογιών·

δ)

βελτίωσης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους
μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της φύσης και της βιοποικιλότητας μέσω
πράσινων και γαλάζιων έργων υποδομής·

ε)

βιώσιμης αστικής, αγροτικής και παράκτιας ανάπτυξης·

στ)

δράσεων για την αντιμετώπιση, την προσαρμογή και τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της επικινδυνότητας
των φυσικών καταστροφών·

ζ)

σχεδίων και επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία,
ενσωματώνοντας πτυχές της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην παραγωγή
και τον κύκλο ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης
προμήθειας των πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών·

η)

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

θ)

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

ι)

έργων που προωθούν τη βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά.

4.

Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών συνδεσιμότητας, ιδίως μέσω έργων που στηρίζουν
την εγκατάσταση ψηφιακών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συνδεσιμότητα
5G ή βελτιώνουν την ψηφιακή συνδεσιμότητα και πρόσβαση, ιδίως στην ύπαιθρο
και στην περιφέρεια.

5.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως μέσω:
α)

έργων έρευνας και καινοτομίας που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών υποδομών και της στήριξης των πανεπιστημίων·

β)

εταιρικών έργων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της προώθησης
της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων·

γ)

έργων και προγραμμάτων επίδειξης καθώς επίσης μέσω ανάπτυξης σχετικής
υποδομής, τεχνολογίας και διαδικασιών·
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6.

7.

8.
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δ)

έργων συνεργατικής έρευνας και καινοτομίας με τη συμμετοχή της
ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας και της
βιομηχανίας· συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της
κοινωνίας της πολιτών·

ε)

μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας·

στ)

έρευνας στον τομέα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) και
των βιομηχανικών εφαρμογών τους, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των
προηγμένων υλικών· και

ζ)

νέων αποτελεσματικών και προσιτών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης,
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
των μέσων διάγνωσης και των φαρμάκων προηγμένης θεραπείας, των νέων
αντιμικροβιακών και των καινοτόμων διαδικασιών ανάπτυξης που αποφεύγουν
τη χρήση δοκιμών σε ζώα.

Ανάπτυξη, εκδίπλωση και αναβάθμιση ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, ιδίως
ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών που συμβάλλουν στους στόχους του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ιδίως μέσω:
α)

τεχνητής νοημοσύνης·

β)

κβαντικών τεχνολογιών·

γ)

υποδομών κυβερνοασφάλειας και προστασίας δικτύων·

δ)

του διαδικτύου των πραγμάτων·

ε)

τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και άλλων τεχνολογιών
κατανεμημένου καθολικού·

στ)

προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων·

ζ)

ρομποτικής και αυτοματισμού·

η)

φωτονικής· και

θ)

άλλων προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα
συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της Ένωσης και στην
ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών, υπηρεσιών και δεξιοτήτων στον
τομέα των μεταφορών της Ένωσης.

Χρηματοδοτική στήριξη σε οντότητες που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους, με
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και στις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης,
ιδίως μέσω:
α)

της παροχής κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων·

β)

της παροχής χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο έως το
στάδιο επέκτασης για να εξασφαλιστεί η τεχνολογική υπεροχή σε καινοτόμους
και βιώσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ικανότητάς
τους για ψηφιοποίηση και καινοτομία και της εξασφάλισης της
ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο·

γ)

της παροχής χρηματοδότησης για την εξαγορά επιχείρησης από τους
εργαζομένους ή τη συμμετοχή εργαζομένων στην ιδιοκτησία της επιχείρησης.

Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, πολιτιστική κληρονομιά, μέσα μαζικής
ενημέρωσης, οπτικοακουστικός κλάδος, δημοσιογραφία και Τύπος, ιδίως, αλλά όχι
αποκλειστικά, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, της χρήσης ψηφιακών
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τεχνολογιών και της τεχνολογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
9.

Τουρισμός

10.

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

11.

Βιώσιμη γεωργία, δασοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και άλλα στοιχεία της
ευρύτερης βιώσιμης βιοοικονομίας.

12.

Κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζουν την
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω:
α)

μικροχρηματοδότησης, ηθικής χρηματοδότησης, χρηματοδότησης κοινωνικών
επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας·

β)

ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων·

γ)

εκπαίδευσης, κατάρτισης και σχετικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων για
ενηλίκους·

δ)

κοινωνικών υποδομών, ιδίως:
i)
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης
της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας και των συναφών εκπαιδευτικών
υποδομών και εγκαταστάσεων, εναλλακτικής παιδικής μέριμνας, στέγασης των
σπουδαστών και ψηφιακού εξοπλισμού, όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση·
ii)

προσιτών εργατικών κατοικιών·3

iii)
υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των
κλινικών, νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των οικιακών
υπηρεσιών και της φροντίδας στην κοινότητα·

13.

ε)

κοινωνικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων κοινωνικών
λύσεων και συστημάτων που αποσκοπούν στην προώθηση των κοινωνικών
αντικτύπων και αποτελεσμάτων στους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 12·

στ)

πολιτιστικών δραστηριοτήτων με κοινωνικό σκοπό·

ζ)

μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων·

η)

ενσωμάτωσης ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων
χωρών·

θ)

καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων της
ηλεκτρονικής υγείας, των υπηρεσιών υγείας και νέων μοντέλων φροντίδας·

ι)

ένταξης και προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως μέσω της στήριξης για:
α)
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την αλυσίδα εφοδιασμού της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, ιδίως μέσω
της παροχής οικονομικής στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας
κεφαλαιοποίησης·

Η προσιτή κοινωνική κατοικία πρέπει να θεωρείται ότι απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση ή σε λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, που, λόγω των απαιτήσεων
φερεγγυότητας, ζουν σε συνθήκες σοβαρής στέρησης στέγης ή δεν είναι σε θέση να βρουν κατοικία
υπό τους όρους της αγοράς.
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14.

15.
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β)

εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα της
άμυνας και στενά συνδεδεμένες τεχνολογίες διπλής χρήσης·

γ)

την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας κατά τη συμμετοχή σε
συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας,
συμπεριλαμβανομένων όσων στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας·

δ)

υποδομές για την έρευνα και την εκπαίδευση στον τομέα της άμυνας.

Διάστημα, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα σύμφωνα με τους
στόχους της Διαστημικής Στρατηγικής:
α)

να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της Ένωσης·

β)

να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των διαστημικών συστημάτων και
τεχνολογιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ευάλωτο χαρακτήρα των αλυσίδων
εφοδιασμού·

γ)

να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα του διαστήματος, μεταξύ
άλλων στην ανάπτυξη των επόμενων σταδίων·

δ)

να προωθηθεί η αυτονομία της Ένωσης για ασφαλή πρόσβαση στο διάστημα,
συμπεριλαμβανομένων πτυχών διπλής χρήσης.

Θάλασσες και ωκεανοί, μέσω της ανάπτυξης έργων και επιχειρήσεων στον τομέα
της γαλάζιας οικονομίας και των εθελοντικών αρχών χρηματοδότησης της βιώσιμης
γαλάζιας οικονομίας, ιδίως μέσω της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και
βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών θαλάσσιας ενέργειας και της κυκλικής
οικονομίας.
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