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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Το πρόγραμμα InvestEU θα 

πρέπει να ενισχύσει τη θέση των πολιτών 

και των κοινοτήτων που επιθυμούν να 

επενδύσουν σε μια πιο βιώσιμη, 

απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές 

κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της 

ενεργειακής μετάβασης. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η [αναθεωρημένη οδηγία για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] και η 

[αναθεωρημένη οδηγία για την ηλεκτρική 

ενέργεια] αναγνωρίζουν τώρα και 

παρέχουν στήριξη σε ανανεώσιμες πηγές 

και σε ενεργειακές κοινότητες των 

πολιτών, και σε αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως 

βασικούς παράγοντες στην ενεργειακή 

μετάβαση της Ένωσης, θα πρέπει το 

πρόγραμμα InvestEU να διευκολύνει τη 

συμμετοχή των εν λόγω παραγόντων στην 

αγορά. 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη 

προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση 

κεφαλαίων επιμερισμένης διαχείρισης για 

την τροφοδότηση εγγύησης που εκδίδει η 

Ένωση. Ο συνδυασμός αυτός αποσκοπεί 

στην κινητοποίηση της υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας της Ένωσης 

για την προώθηση εθνικών και 

περιφερειακών επενδύσεων, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνεπή 

διαχείριση των κινδύνων των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων μέσω 

υλοποίησης της εγγύησης που χορηγεί η 

Επιτροπή στο πλαίσιο της έμμεσης 

διαχείρισης. Η Ένωση θα πρέπει να 

εγγυάται τις χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες που 

προβλέπονται από τις συμφωνίες 

εγγύησης που συνάπτονται μεταξύ της 

Επιτροπής και των εταίρων υλοποίησης 

βάσει της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, 

τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν την 

τροφοδότηση της εγγύησης σύμφωνα με 

το ποσοστό τροφοδότησης που ορίζει η 

Επιτροπή με βάση τη φύση των 

δραστηριοτήτων και τις αναμενόμενες 

ζημίες που προκύπτουν, και το κράτος 

μέλος θα αναλαμβάνει τυχόν ζημιές πέραν 

των αναμενομένων μέσω έκδοσης 

αντεγγύησης υπέρ της Ένωσης. Οι 

διαγράφεται 
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ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να 

συνάπτονται στο πλαίσιο μιας ενιαίας 

συμφωνίας συνεισφοράς με κάθε κράτος 

μέλος που επιλέγει εθελοντικά την επιλογή 

αυτή. Η συμφωνία συνεισφοράς θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη μία ή τις 

περισσότερες συμφωνίες εγγύησης που 

πρόκειται να υλοποιηθούν στο οικείο 

κράτος μέλος. Ο κατά περίπτωση 

καθορισμός του ποσοστού τροφοδότησης 

απαιτεί παρέκκλιση από το [άρθρο 211 

παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. ΧΧΧΧ19 

(«δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο 

συγκεκριμένος σχεδιασμός παρέχει 

επίσης μια ενιαία δέσμη κανόνων για 

εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό που 

υποστηρίζονται με κεφάλαια κεντρικής 

διαχείρισης ή κεφάλαια επιμερισμένης 

διαχείρισης, γεγονός που διευκολύνει τον 

συνδυασμό τους. 

_________________  

19 κενό  
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 

ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 

έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται μια 

διατομεακή συνιστώσα στο πλαίσιο του 

προγράμματος InvestEU, η οποία θα 

διασφαλίζει ένα ενιαίο σημείο εισόδου 

καθώς και την παροχή οριζόντιας βοήθειας 

για την ανάπτυξη έργων για ενωσιακά 

προγράμματα που τελούν υπό κεντρική 

διαχείριση. 

(35) Ο συμβουλευτικός κόμβος 

InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την 

ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών 

έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής και 

παράλληλα να μεριμνά για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της 

γεωγραφικής διαφοροποίησης, με 

γνώμονα τη συμβολή στον ενωσιακό 

στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής και τη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. Ο 

συμβουλευτικός κόμβος θα πρέπει να 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη 

συγκέντρωσης μικρών έργων και της 

ομαδοποίησής τους σε μεγαλύτερα 

χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

υπογράφει συμφωνίες με τον όμιλο της 

ΕΤΕπ και άλλους εκτελεστικούς εταίρους 

για τον χαρακτηρισμό τους ως εταίρων 

του συμβουλευτικού κόμβου. Η 

Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι 

άλλοι εταίροι υλοποίησης θα πρέπει να 

συνεργάζονται στενά με στόχο τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, 

των συνεργειών και της αποτελεσματικής 

γεωγραφικής κάλυψης της στήριξης σε 

ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας 

υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και την 

τοπική ικανότητα των τοπικών εταίρων 

υλοποίησης, καθώς και τις υφιστάμενες 

δομές, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος 

Επενδυτικών Συμβουλών. Επιπλέον, θα 
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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. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται 

στα κεφάλαια V και VI ανέρχεται σε 

525 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές). 

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται 

στα κεφάλαια V και VI ανέρχεται σε 

725 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προηγούμενη εμπειρία από τα ΕΤΣΕ I και II δείχνει ότι οι συμβουλευτικοί κόμβοι ήταν 

καίριας σημασίας παράγοντες για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη βιωσιμότητα στα 

επενδυτικά σχέδια, καθώς και για την προώθηση της ομαδοποίησης μικρότερων έργων σε 

μεγαλύτερα, πιο φιλόδοξα. Προτείνουμε συνεπώς την αύξηση του προϋπολογισμού για τους 

συμβουλευτικούς κόμβους (κεφάλαιο V). 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν 

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. 

5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν 

όπως: 

α) τουλάχιστον το 80 % των επενδύσεων 

στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής 

βιώσιμων υποδομών συμβάλλουν 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 

σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· 

β) στον τομέα των μεταφορών, 

τουλάχιστον το 10% των επενδύσεων στο 

πλαίσιο του σκέλους της πολιτικής για τις 

βιώσιμες υποδομές συμβάλλει στην 

επίτευξη του στόχου της Ένωσης 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. 

γ) τουλάχιστον το 35 % των επενδύσεων 

στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής 

έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· 

δ) σημαντικό τμήμα της εγγύησης που 

προσφέρεται σε ΜΜΕ και σε επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο 

του σκέλους πολιτικής για τις ΜΜΕ 

υποστηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ· 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Προσθετικότητα 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ως «προσθετικότητα» 

νοείται η υποστήριξη από το ταμείο 

InvestEU πράξεων που αντιμετωπίζουν, 

σε ενωσιακό επίπεδο και/ή σε επίπεδο 

συγκεκριμένου κράτους μέλους, αστοχίες 

της αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές 

καταστάσεις, όπως μακροπρόθεσμες 

αποδόσεις επενδύσεων ή χρηματοδοτικές 

ανάγκες υψηλότερου κινδύνου για έργα 

που αποφέρουν μακροπρόθεσμα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, και 

οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν 

υλοποιηθεί κατά την περίοδο στην οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της 

ΕΕ, ή δεν θα είχε σταθεί δυνατόν να 

υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό, από 

εταίρους υλοποίησης χωρίς στήριξη από 

το ταμείο InvestEU. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαφωνούμε με τη μεταφορά πόρων από την πολιτική συνοχής στο InvestEU. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το Ταμείο InvestEU δεν στηρίζει 

δραστηριότητες που αφορούν την 

παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 

την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 

καυσίμων ή υποδομές μεταφορών CO2· 

Or. en 

 


