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Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης ή την αίτηση τροποποίησης ενός 
προγράμματος, το ποσό του ΕΤΠΑ, του 
ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του 
ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον 
μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί 
μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. 
Το ποσό της συνεισφοράς προς τον 
μηχανισμό InvestEU δεν υπερβαίνει το 5 
% του συνολικού κονδυλίου για κάθε 
Ταμείο, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω 
συνεισφορές δεν συνιστούν μεταφορές 
πόρων βάσει του άρθρου 21.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα 
κράτη μέλη, με τη σύμφωνη γνώμη των 
οικείων διαχειριστικών αρχών, μπορούν 
να διαθέτουν, στην αίτηση τροποποίησης 
ενός προγράμματος, έως το 2 % του ποσού 
του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου 
Συνοχής και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να 
καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και 
να υλοποιηθεί μέσω εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισμό. Έως το 3% του 
συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο 
μπορεί να διατεθεί περαιτέρω στον 
μηχανισμό InvestEU στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης. Οι εν λόγω 
συνεισφορές είναι διαθέσιμες για 
επενδύσεις που συνάδουν με τους στόχους 
της πολιτικής για τη συνοχή και που 
προορίζονται για την ίδια κατηγορία 
περιφερειών που αποτελούν στόχο των 
Ταμείων προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση 
συνεισφοράς ποσού από το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ 
στον μηχανισμό InvestEU εφαρμόζονται 
οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που 
περιγράφονται στο άρθρο 11 και στα 
παραρτήματα ΙΙΙ και IV του παρόντος 
κανονισμού. Μόνον οι πόροι των 
μελλοντικών ημερολογιακών ετών 
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μπορούν να διατεθούν.
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