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9.1.2019 A8-0482/17 

Τροπολογία  17 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel 

Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την 

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. 

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση 

θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 

τόνωση της βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, όπως η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», η Ένωση 

Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, το ευρωπαϊκό 

θεματολόγιο για τον πολιτισμό, η δέσμη 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης 

της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η 

στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών 

εκπομπών, η διαστημική στρατηγική για 

την Ευρώπη και ο ευρωπαϊκός πυλώνας 

κοινωνικών δικαιωμάτων, με 

περιορισμένα αποτελέσματα ως προς την 

αντιμετώπιση των περιφερειακών και 

κοινωνικών ανισοτήτων. Το ταμείο 

InvestEU θα πρέπει να αξιοποιήσει, να 

βελτιώσει και να ενισχύσει τις συνέργειες 

μεταξύ των εν λόγω αλληλοσυνδεόμενων 

στρατηγικών στηρίζοντας τις επενδύσεις 

και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Τροπολογία  18 

Δημήτριος Παπαδημούλης Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel 

Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Κάθε σκέλος πολιτικής θα 

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 

διαγράφεται 
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διαχείρισης . Οι δράσεις που 

υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU 

είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ 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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Τροπολογία  19 

Δημήτριος Παπαδημούλης Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel 

Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

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 

διαγράφεται 
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ζημίες που προκύπτουν, και το κράτος 

μέλος θα αναλαμβάνει τυχόν ζημιές πέραν 

των αναμενομένων μέσω έκδοσης 

αντεγγύησης υπέρ της Ένωσης. Οι 

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. ΧΧΧΧ («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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Τροπολογία  20 

Δημήτριος Παπαδημούλης Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel 

Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ως για τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ανατεθεί σε οποιονδήποτε εταίρο 

υλοποίησης που είναι επιλέξιμος δυνάμει 

του [άρθρου 62 παράγραφος 1 

στοιχείο γ)] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού], συμπεριλαμβανομένων 

εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών 

τραπεζών ή ιδρυμάτων, της ΕΤΕπ, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και 

άλλων πολυμερών αναπτυξιακών 

τραπεζών. Κατά την επιλογή εταίρων 

υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας 

για τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις κάθε 

κράτους μέλους. Σύμφωνα με το 

[άρθρο 154] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού], η Επιτροπή οφείλει να 

διενεργήσει αξιολόγηση των κανόνων και 

διαδικασιών των εταίρων υλοποίησης 

προκειμένου να διαπιστώσει ότι παρέχουν 

επίπεδο προστασίας των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με 

εκείνο που παρέχει η Επιτροπή. 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Τροπολογία  21 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Paloma López Bermejo, 

Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) οντότητες που απασχολούν έως 

3 000 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ ή 

μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· «εθνικές αναπτυξιακές 

τράπεζες ή ιδρύματα»: 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Τροπολογία  22 

Δημήτριος Παπαδημούλης Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel 

Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1173560EL.docx  PE631.636v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0482/23 

Τροπολογία  23 

Δημήτριος Παπαδημούλης Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel 

Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9 διαγράφεται 

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τη 

συνιστώσα του κράτους μέλους 

 

1. Ποσά που διατίθενται από κράτος 

μέλος δυνάμει του [άρθρου 10 

παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 

αριθμός] ή του [άρθρου 75 

παράγραφος 1] του κανονισμού [[για το 

σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός] 

χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση 

του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο 

πλαίσιο του τμήματος για τα κράτη μέλη 

το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες στο οικείο 

κράτος μέλος. 

 

2. Η καθιέρωση του εν λόγω μέρους 

της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για το κράτος μέλος 

υπόκειται στη σύναψη συμφωνίας 

συνεισφοράς μεταξύ του κράτους μέλους 

και της Επιτροπής. 

 

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 
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σχέσης ή σχεδίου της ΚΓΠ ή ταυτόχρονα 

με την απόφαση της Επιτροπής για την 

τροποποίηση ενός προγράμματος ή ενός 

σχεδίου της ΚΓΠ. 

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δύνανται 

να συνάψουν κοινή συμφωνία 

συνεισφοράς με την Επιτροπή. 

 

Κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 211 

παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού 

κανονισμού], το ποσοστό τροφοδότησης 

της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για το κράτος μέλος ορίζεται 

σε 40 % και δύναται να προσαρμόζεται 

προς τα κάτω ή προς τα πάνω σε κάθε 

συμφωνία συνεισφοράς προκειμένου να 

λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που 

συνοδεύουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

 

3. Η συμφωνία συνεισφοράς 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι 

στοιχεία: 

 

α) το συνολικό ποσό του μέρους της 

εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο 

αφορά το κράτος μέλος, το ποσοστό 

τροφοδότησης, το ύψος της συνεισφοράς 

από τα ταμεία στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης, τη φάσης 

σύστασης της τροφοδότησης σύμφωνα με 

το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και το 

ύψος της προκύπτουσας ενδεχόμενης 

υποχρέωσης που πρέπει να καλύπτεται 

από αντεγγύηση παρεχόμενη από το 

οικείο κράτος μέλος·  

 

β) τη στρατηγική που συνίσταται στα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και την 

ελάχιστη μόχλευσή τους, τη γεωγραφική 

κάλυψη, την επενδυτική περίοδο και, 

κατά περίπτωση, τις κατηγορίες των 

τελικών αποδεκτών και των επιλέξιμων 

ενδιάμεσων φορέων· 

 

γ) τον εταίρο ή τους εταίρους 

υλοποίησης που έχουν εκφράσει το 

ενδιαφέρον τους και την υποχρέωση της 

Επιτροπής να πληροφορεί το κράτος 
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μέλος σχετικά με τον εταίρο ή τους 

εταίρους υλοποίησης που επιλέγονται· 

δ) τη δυνητική συνεισφορά από τα 

ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση για 

τη συμβουλευτική υπηρεσία InvestEU· 
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ε) τις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων προς το κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 

εκθέσεων σύμφωνα με τους δείκτες που 

αναφέρονται στη συμφωνία συνεισφοράς· 

 

στ) διατάξεις σχετικά με το αντίτιμο 

για το μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο 

πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος 

μέλος· 

 

ζ) τη δυνατότητα συνδυασμού με 

πόρους στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΕ, 

μεταξύ άλλων και σε μια πολυεπίπεδη 

διάρθρωση για την επίτευξη καλύτερης 

κάλυψης κινδύνου σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 2. 

 

4. Οι συμφωνίες συνεισφοράς 

υλοποιούνται από την Επιτροπή μέσω 

συμβάσεων εγγύησης που υπογράφονται 

με τους εταίρους υλοποίησης σύμφωνα με 

το άρθρο 14.  

 

Εάν, εντός εννέα μηνών από την 

υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς, 

δεν έχει συναφθεί σύμβαση εγγύησης ή το 

ποσό της συμφωνίας συνεισφοράς δεν 

έχει δεσμευτεί πλήρως μέσω μίας ή 

περισσότερων συμβάσεων εγγύησης, η 

συμφωνία συνεισφοράς καταγγέλλεται 

στην πρώτη περίπτωση ή τροποποιείται 

αναλόγως στη δεύτερη περίπτωση και το 

μη χρησιμοποιηθέν ποσό της 

τροφοδότησης επαναχρησιμοποιείται 

σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 5] 

του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] και του 

[άρθρου 75 παράγραφος 5] του 

κανονισμού [[σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός]. 

 

Εάν η σύμβαση εγγύησης δεν έχει 

δεόντως εκτελεστεί εντός χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [10 

παράγραφος 6] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 

αριθμός]ή στο άρθρο [75 παράγραφος 6] 

του κανονισμού [[σχέδιο ΚΓΠ] αριθμός], 

η συμφωνία συνεισφοράς τροποποιείται 

και το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της 
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τροφοδότησης επαναχρησιμοποιείται 

σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 6] 

του [[ΚΚΔ] αριθμός] και το άρθρο 

[75παράγραφος 6] του κανονισμού [[του 

σχεδίου της ΚΓΠ]] αριθμός]. 

5. Ισχύουν οι κάτωθι κανόνες για την 

τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης 

της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για 

το κράτος μέλος που θεσπίστηκε βάσει 

συμφωνίας συνεισφοράς: 

 

α) μετά τη φάση σύστασης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, τυχόν 

ετήσιο πλεόνασμα τροφοδότησης, 

υπολογιζόμενο συγκρίνοντας το ποσό της 

τροφοδότησης που απαιτείται βάσει του 

ποσοστού τροφοδότησης με την 

τροφοδότηση που όντως εκτελέστηκε, 

επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το 

[άρθρο 10 παράγραφος 6] του [ΚΚΔ] και 

το [άρθρο 75 παράγραφος 6] του 

κανονισμού [[για το σχέδιο ΚΓΠ] 

αριθμός]· 

 

β) κατά παρέκκλιση από το 

[άρθρο 213 παράγραφος 4] του 

[δημοσιονομικού κανονισμού], μετά τη 

φάση σύστασης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος 

άρθρου, η τροφοδότηση δεν συνεπάγεται 

ετήσιες ανατροφοδοτήσεις κατά τη 

διάρκεια της διαθεσιμότητας του εν λόγω 

μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο 

της συνιστώσας για το κράτος μέλος· 

 

γ) η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί 

το κράτος μέλος στο οποίο, ως 

αποτέλεσμα καταπτώσεων του μέρους 

της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 

συνιστώσας για τα κράτη μέλη, το 

επίπεδο της τροφοδότησης για το εν λόγω 

μέρος της εγγύησης της ΕΕ έχει πέσει 

χαμηλότερα του 20 % της αρχικής 

τροφοδότησης· 

 

δ) εάν το επίπεδο της τροφοδότησης  
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για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της 

ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα 

κράτη μέλη φτάσει στο 10 % της αρχικής 

τροφοδότησης, το οικείο κράτος μέλος 

παρέχει στο κοινό ταμείο τροφοδότησης 

έως και το 5 % της αρχικής 

τροφοδότησης κατόπιν αιτήματος της 

Επιτροπής. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Χρηματοδοτική στήριξη σε οντότητες 

που απασχολούν έως 3 000 εργαζόμενους, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, στις 

μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης και στις κοινωνικές 

επιχειρήσεις, ιδίως μέσω: 

(7) Χρηματοδοτική στήριξη σε οντότητες 

που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, στις 

μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης και στις κοινωνικές 

επιχειρήσεις, ιδίως μέσω: 

Or. en 

 

 


