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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0403),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 173, 183 και το άρθρο 175 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0158/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
15ης Ιουλίου 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη τις θέσεις υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/itre/home/highlights
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_EL/projects/FdR/1211/1211759EN/v1/el-GR/www.europarl.europa.eu/committees/el/tran/home/highlights
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_EL/projects/FdR/1211/1211759EN/v1/el-GR/www.europarl.europa.eu/committees/el/cult/home/highlights
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_EL/projects/FdR/1211/1211759EN/v1/el-GR/www.europarl.europa.eu/committees/el/cult/home/highlights
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

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 

(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. Σύμφωνα με τις 
θερινές ευρωπαϊκές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η 
συρρίκνωση του ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 
αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 8,3 %, 
θα είναι δηλαδή ακόμα πιο έντονη από τις 
εαρινές ευρωπαϊκές οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής του 2020 και 
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 
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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 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.

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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής.

Τροπολογία 2

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 

(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 
30 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το 
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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 
ανασκόπησης.

κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU αναμένεται να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών 
στόχων σε ποσοστό 40 % 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 
ανασκόπησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον συνολικό στόχο του 30 % για το κλίμα. Οι εισηγητές 
επιβεβαιώνουν επίσης τη θέση του Κοινοβουλίου για το InvestEU.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Κάθε σκέλος πολιτικής θα πρέπει 
να αποτελείται από δύο συνιστώσες, 
δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη 
συνιστώσα κράτους μέλους. Η συνιστώσα 
για την ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει, κατά 
τρόπο αναλογικό, τις αδυναμίες της αγοράς 
ή τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων σε επίπεδο 
Ένωσης ή κρατών μελών. Οι 
υποστηριζόμενες πράξεις θα πρέπει να 
έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για την 
Ένωση. Η συνιστώσα κράτους μέλους θα 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη καθώς 
και στις περιφερειακές αρχές, μέσω του 
οικείου κράτους μέλους, τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν μέρος των πόρων τους από 
τα ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση 
στις προβλέψεις για την εγγύηση της ΕΕ 
και να χρησιμοποιούν την εγγύηση της ΕΕ 
για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις 

(31) Κάθε σκέλος πολιτικής θα πρέπει 
να αποτελείται από δύο συνιστώσες, 
δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη 
συνιστώσα κράτους μέλους. Η συνιστώσα 
για την ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει, κατά 
τρόπο αναλογικό, τις αδυναμίες της αγοράς 
ή τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων σε επίπεδο 
Ένωσης ή κρατών μελών. Οι 
υποστηριζόμενες πράξεις θα πρέπει να 
έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για την 
Ένωση. Η συνιστώσα κράτους μέλους θα 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη καθώς 
και στις περιφερειακές αρχές, μέσω του 
οικείου κράτους μέλους, τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν μέρος των πόρων τους από 
τα ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση ή 
τα κεφάλαια που έχουν στη διάθεσή τους 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στις 
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προς αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της 
αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων στην επικράτειά 
τους, μεταξύ άλλων σε ευάλωτες και 
απομακρυσμένες περιοχές, για παράδειγμα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στη συμφωνία 
συνεισφοράς, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των ταμείων στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης. Οι πράξεις που 
στηρίζονται από το ταμείο InvestEU, μέσω 
της συνιστώσας είτε της ΕΕ είτε των 
κρατών μελών, δεν θα πρέπει να 
επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την 
ιδιωτική χρηματοδότηση ή να 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην 
εσωτερική αγορά.

προβλέψεις για την εγγύηση της ΕΕ και να 
χρησιμοποιούν την εγγύηση της ΕΕ για 
χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις 
προς αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της 
αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής 
αξιοποίησης επενδύσεων στην επικράτειά 
τους, μεταξύ άλλων σε ευάλωτες και 
απομακρυσμένες περιοχές, για παράδειγμα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στη συμφωνία 
συνεισφοράς, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των ταμείων στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης ή της 
διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα. Αυτό θα μπορούσε, 
μεταξύ άλλων, να επιτρέψει την στήριξη 
της φερεγγυότητας των εταιρειών που 
είναι εγκατεστημένες στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη. Οι πράξεις που στηρίζονται 
από το ταμείο InvestEU, μέσω της 
συνιστώσας είτε της ΕΕ είτε των κρατών 
μελών, δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή 
να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων της διευκόλυνσης 
για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η αιτιολογική αυτή 
σκέψη συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο. Ωστόσο, η τροπολογία εισάγει ένα εντελώς νέο στοιχείο 
το οποίο δεν ήταν γνωστό κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η συνιστώσα κράτους μέλους θα 
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη 
προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση 
ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης για τον 
σχηματισμό προβλέψεων για την εγγύηση 

(32) Η συνιστώσα κράτους μέλους θα 
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη 
προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση 
ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης ή 
κεφαλαίων από τη διευκόλυνση για την 
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που εκδίδει η Ένωση. Η δυνατότητα αυτή 
θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της 
εγγύησης της ΕΕ, με την παροχή στήριξης 
σε ευρύτερο φάσμα αποδεκτών 
χρηματοδότησης και έργων και με τη 
διαφοροποίηση των μέσων για την 
επίτευξη των στόχων των ταμείων στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεπή 
διαχείριση των κινδύνων των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων με την εφαρμογή της 
εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της έμμεσης 
διαχείρισης. Η Ένωση θα πρέπει να 
εγγυάται τις χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις που προβλέπονται 
στις συμβάσεις εγγύησης που συνάπτονται 
μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων 
υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας 
κράτους μέλους. Τα κονδύλια υπό 
επιμερισμένη διαχείριση θα πρέπει να 
παρέχουν τις προβλέψεις για την εγγύηση, 
σύμφωνα με τον συντελεστή προβλέψεων 
που προσδιορίζεται από την Επιτροπή και 
ορίζεται στη συμφωνία συνεισφοράς που 
συνάπτεται με το κράτος μέλος, με βάση 
τη φύση των πράξεων και τις 
αναμενόμενες ζημίες που προκύπτουν. Το 
κράτος μέλος θα αναλάβει τις ζημίες που 
υπερβαίνουν τις αναμενόμενες ζημίες με 
την έκδοση 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 περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
ειδικές συμβάσεις εγγύησης που πρόκειται 
να υλοποιηθούν στο οικείο κράτος μέλος 
με βάση τους κανόνες του ταμείου 
InvestEU, καθώς και οποιαδήποτε 
περιφερειακή οριοθέτηση. Ο ορισμός του 
συντελεστή προβλέψεων κατά περίπτωση 
απαιτεί παρέκκλιση από το άρθρο 211 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 (δημοσιονομικός 
κανονισμός). Με τον τρόπο αυτό 
παρέχεται επίσης ενιαίο σύνολο κανόνων 

ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα για τον 
σχηματισμό προβλέψεων για την εγγύηση 
που εκδίδει η Ένωση. Η δυνατότητα αυτή 
θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της 
εγγύησης της ΕΕ, με την παροχή στήριξης 
σε ευρύτερο φάσμα αποδεκτών 
χρηματοδότησης και έργων και με τη 
διαφοροποίηση των μέσων για την 
επίτευξη των στόχων των εν λόγω 
ταμείων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συνεπή διαχείριση των κινδύνων των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων με την 
εφαρμογή της εγγύησης της ΕΕ στο 
πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης. Η 
Ένωση θα πρέπει να εγγυάται τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
που προβλέπονται στις συμβάσεις 
εγγύησης που συνάπτονται μεταξύ της 
Επιτροπής και των εταίρων υλοποίησης 
στο πλαίσιο της συνιστώσας κράτους 
μέλους. Τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να 
παρέχουν τις προβλέψεις για την εγγύηση, 
σύμφωνα με τον συντελεστή προβλέψεων 
που προσδιορίζεται από την Επιτροπή και 
ορίζεται στη συμφωνία συνεισφοράς που 
συνάπτεται με το κράτος μέλος, με βάση 
τη φύση των πράξεων και τις 
αναμενόμενες ζημίες που προκύπτουν. Το 
κράτος μέλος θα αναλάβει τις ζημίες που 
υπερβαίνουν τις αναμενόμενες ζημίες με 
την έκδοση 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 περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
ειδικές συμβάσεις εγγύησης που πρόκειται 
να υλοποιηθούν στο οικείο κράτος μέλος 
με βάση τους κανόνες του ταμείου 
InvestEU, καθώς και οποιαδήποτε 
περιφερειακή οριοθέτηση. Ο ορισμός του 
συντελεστή προβλέψεων κατά περίπτωση 
απαιτεί παρέκκλιση από το άρθρο 211 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 (δημοσιονομικός 
κανονισμός). Με τον τρόπο αυτό 
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για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
που υποστηρίζονται από ταμεία τα οποία 
τελούν υπό κεντρική διαχείριση ή από 
ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση, 
γεγονός που διευκολύνει τον συνδυασμό 
τους.

παρέχεται επίσης ενιαίο σύνολο κανόνων 
για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 
που υποστηρίζονται από ταμεία τα οποία 
τελούν υπό κεντρική διαχείριση ή από 
ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση ή από 
κεφάλαια που διατίθενται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα, γεγονός που διευκολύνει 
τον συνδυασμό τους.

___________________ __________________
30 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφαση 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
(ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφαση 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
(ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της προηγούμενης τροπολογίας. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η εγγύηση της ΕΕ ύψους 75 153 
850 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) σε 
επίπεδο Ένωσης αναμένεται να 
κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις άνω 
του 1 000 000 000 000 EUR σε ολόκληρη 
την Ένωση και θα πρέπει να κατανεμηθεί 
ενδεικτικά μεταξύ των σκελών πολιτικής. 

(38) Η εγγύηση της ΕΕ ύψους 80 523 
320 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) σε 
επίπεδο Ένωσης αναμένεται να 
κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις άνω 
του 1 071 000 000 000 EUR σε ολόκληρη 
την Ένωση και θα πρέπει να κατανεμηθεί 
ενδεικτικά μεταξύ των σκελών πολιτικής.
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Ωστόσο, στο στρατηγικό ευρωπαϊκό 
επενδυτικό σκέλος θα πρέπει να 
αντιστοιχεί ειδικό τμήμα της εγγύησης 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να ληφθεί υπόψη η αύξηση της εγγύησης. Η τελευταία πρόταση διαγράφεται, 
δεδομένου ότι δεν είναι απαραίτητη - στο παράρτημα Ι, αναλογεί σε όλους τους τομείς μέρος 
της εγγύησης της ΕΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Στις 18 Απριλίου 2019, η Επιτροπή 
δήλωσε ότι, με την επιφύλαξη των 
προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με 
την εφαρμογή του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), 
εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, 
είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που 
έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής 
κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό 
ενός κράτους μέλους, σε θεματικές ή 
διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες, θα 
πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα 
μέτρα κατά την έννοια των άρθρων 5 
παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου32 και του άρθρου 3 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97 του Συμβουλίου33. Επιπλέον, η 
Επιτροπή δήλωσε ότι, με την επιφύλαξη 
των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση 
με την εφαρμογή του ΣΣΑ, θα εξετάσει σε 
ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί στο 
πρόγραμμα InvestEU, ως το μέσο που θα 
διαδεχθεί το ΕΤΣΕ, η ίδια μεταχείριση που 
ίσχυσε για το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της 

(39) Στις 18 Απριλίου 2019, η Επιτροπή 
δήλωσε ότι, "με την επιφύλαξη των 
προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με 
την εφαρμογή του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), 
εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, 
είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που 
έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής 
κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό 
ενός κράτους μέλους, σε θεματικές ή 
διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες, θα 
πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα 
μέτρα κατά την έννοια των άρθρων 5 
παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου32 και του άρθρου 3 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97 του Συμβουλίου33. Επιπλέον, η 
Επιτροπή, με την επιφύλαξη των 
προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με 
την εφαρμογή του ΣΣΑ, θα εξετάσει σε 
ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί στο 
πρόγραμμα InvestEU, ως το μέσο που θα 
διαδεχθεί το ΕΤΣΕ, η ίδια μεταχείριση που 
ίσχυσε για το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της 
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ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με 
την ευελιξία, όσον αφορά εφάπαξ 
συνεισφορές που παρέχονται από τα κράτη 
μέλη σε μετρητά για τη χρηματοδότηση 
πρόσθετου ποσού της εγγύησης της ΕΕ για 
τους σκοπούς της συνιστώσας κράτους 
μέλους.

ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με 
την ευελιξία, όσον αφορά εφάπαξ 
συνεισφορές που παρέχονται από τα κράτη 
μέλη σε μετρητά για τη χρηματοδότηση 
πρόσθετου ποσού της εγγύησης της ΕΕ για 
τους σκοπούς της συνιστώσας κράτους 
μέλους".

__________________ __________________
32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την 
ενίσχυση της εποπτείας της 
δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 209 της 
2.8.1997, σ. 1)

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την 
ενίσχυση της εποπτείας της 
δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 209 της 
2.8.1997, σ. 1)

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την 
επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της 
εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την 
επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της 
εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, αλλά η τροπολογία είναι απαραίτητη για 
να επανέλθει η διατύπωση που συμφωνήθηκε πραγματικά.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται σε αυτόν, θα πρέπει να 
υλοποιηθούν μέτρα για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU ώστε να 
αντιμετωπιστεί ο άνευ προηγουμένου 
αντίκτυπος της κρίσης Covid-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 

(61) Σύμφωνα με τον κανονισμό [Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και 
εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται σε αυτόν, θα πρέπει να 
υλοποιηθούν μέτρα για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU ώστε να 
αντιμετωπιστεί ο άνευ προηγουμένου 
αντίκτυπος της κρίσης Covid-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
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εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI]. Η απαίτηση αυτή θα 
εκπληρωθεί με τη σύναψη των σχετικών 
συμφωνιών εγγύησης με τους εταίρους 
υλοποίησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι προθεσμίες που 
ορίζονται στο Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ θα παρεμποδίσουν την επιτυχή υλοποίηση του 
προγράμματος. Στο πλαίσιο του InvestEU, προτείνουν να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό με την 
εφαρμογή των προθεσμιών στη σύναψη των συμφωνιών εγγύησης. Οι εισηγητές αναγνωρίζουν 
ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στον κανονισμό EURI, αλλά επιθυμούν να 
σταλεί πολιτικό μήνυμα στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της 
συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
ανέρχεται σε 75 153 850 000 EUR (σε 
τρέχουσες τιμές). Ο αντίστοιχος 
συντελεστής προβλέψεων ανέρχεται σε 
ποσοστό 45 %. Το ποσό που αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) λαμβάνεται επίσης υπόψη για 
τη συνεισφορά στις προβλέψεις που 
προκύπτουν από αυτόν τον συντελεστή 
προβλέψεων.

Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της 
συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
ανέρχεται σε 80 523 320 000 EUR (σε 
τρέχουσες τιμές). Ο αντίστοιχος 
συντελεστής προβλέψεων ανέρχεται σε 
ποσοστό 40 %. Το ποσό που αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) λαμβάνεται επίσης υπόψη για 
τη συνεισφορά στις προβλέψεις που 
προκύπτουν από αυτόν τον συντελεστή 
προβλέψεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρώτη πρόταση της Επιτροπής, οι 
εισηγητές επιθυμούν να αυξηθούν τα ποσά για τους τομείς των ΜΜΕ και των κοινωνικών 
επενδύσεων. Οι εισηγητές προτείνουν επίσης να διατηρηθεί η πρώτη θέση του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, τον οποίο η 
Επιτροπή μείωσε στη δεύτερη πρότασή της. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αυξηθεί ελαφρώς 
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το συνολικό ποσό της εγγύησης της ΕΕ. Επιπλέον, οι εισηγητές είναι της άποψης ότι ο 
συντελεστής προβλέψεων από την αρχική πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να διατηρηθεί.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό της 
εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς της 
συνιστώσας κράτη μέλη που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), με 
την επιφύλαξη της διάθεσης των 
αντίστοιχων ποσών από μέρους των 
κρατών μελών, σύμφωνα με το [άρθρο 10 
παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 
αριθ.]44 και το [άρθρο 75 παράγραφος 1] 
του κανονισμού [περί στρατηγικού σχεδίου 
για την ΚΓΠ] αριθ.]45.

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό της 
εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς της 
συνιστώσας κράτη μέλη που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), με 
την επιφύλαξη της διάθεσης των 
αντίστοιχων ποσών από μέρους των 
κρατών μελών, σύμφωνα με το [άρθρο 10 
παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 
αριθ.]44, το [άρθρο 75 παράγραφος 1] του 
κανονισμού [περί στρατηγικού σχεδίου για 
την ΚΓΠ] αριθ.]45 και το άρθρο [X] του 
κανονισμού [περί διευκόλυνσης για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων της διευκόλυνσης 
για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσό 41 500 000 000 EUR (σε τρέχουσες 
τιμές) από το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
διατίθεται για πράξεις με τις οποίες 
υλοποιούνται μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του κανονισμού [EURI] για τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 

Ποσό 8 600 000 000 EUR (σε τρέχουσες 
τιμές) από το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
διατίθεται για πράξεις με τις οποίες 
υλοποιούνται μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του κανονισμού [EURI] για τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
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παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ). παράγραφος 2 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη δεύτερη πρότασή της, η Επιτροπή αύξησε το ποσό για τον τομέα πολιτικής των βιώσιμων 
υποδομών από 11 500 000 000 EUR (το ποσό της αρχικής πρότασης) σε 20 051 970 000 EUR. 
Οι εισηγητές προτείνουν αυτό το επιπλέον ποσό (στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω) να 
χρηματοδοτηθεί από τις προβλέψεις που προέρχονται από το NGEU.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσό 2 500 000 000 EUR (σε τρέχουσες 
τιμές) από το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
διατίθεται για τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως δ).

Ποσό 40 769 470 000 (σε τρέχουσες τιμές) 
από το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 διατίθεται για 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ).

Or. en

Οι εισηγητές προτείνουν μεγαλύτερο μερίδιο των προβλέψεων για την εγγύηση της ΕΕ να 
προέλθει από το ΠΔΠ. Αυτό θα πρέπει να καλύπτει το αρχικό ποσό που προτείνει η Επιτροπή 
για τον πρώτο τομέα και τα ποσά για τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τομέα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδεικτική κατανομή της εγγύησης της 
ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για 
την ΕΕ καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού. Κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα ποσά 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και να 
αυξάνει το ποσό που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο έως 15 % για κάθε στόχο. Η 

Η ενδεικτική κατανομή της εγγύησης της 
ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για 
την ΕΕ καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού. Κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα ποσά 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι έως 
15 % για κάθε στόχο. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε 
τέτοια τροποποίηση.

και το Συμβούλιο για κάθε τέτοια 
τροποποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής δίνει την εντύπωση ότι μόνο το ποσό για τον τομέα των 
στρατηγικών επενδύσεων θα μπορούσε να αυξηθεί. Οι εισηγητές επανήλθαν στη διατύπωση της 
πρώτης πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσά που διατίθενται από κράτος μέλος σε 
εθελοντική βάση δυνάμει του [άρθρου 10 
παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 
αριθ.] ή του [άρθρου 75 παράγραφος 1] 
του κανονισμού [[περί στρατηγικού 
σχεδίου για την ΚΓΠ] αριθ.] 
χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις για 
το μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο 
της συνιστώσας κράτους μέλους το οποίο 
καλύπτει χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις στο οικείο κράτος μέλος ή για τη 
δυνητική συνεισφορά από τα ταμεία υπό 
επιμερισμένη διαχείριση προς τον 
συμβουλευτικό κόμβο InvestEU. Τα εν 
λόγω ποσά χρησιμοποιούνται για να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής που καθορίζονται στη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 του κανονισμού [[ΚΚΔ ] 
αριθμός], στα προγράμματα ή στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που 
συμβάλλουν στον μηχανισμό InvestEU.

Ποσά που διατίθενται από κράτος μέλος σε 
εθελοντική βάση δυνάμει του [άρθρου 10 
παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 
αριθ.] ή του [άρθρου 75 παράγραφος 1] 
του κανονισμού [[περί στρατηγικού 
σχεδίου για την ΚΓΠ] αριθ.] ή του άρθρου 
[X] του κανονισμού [περί διευκόλυνσης 
για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα] χρησιμοποιούνται για τις 
προβλέψεις για το μέρος της εγγύησης της 
ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας κράτους 
μέλους το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές 
και επενδυτικές πράξεις στο οικείο κράτος 
μέλος ή για τη δυνητική συνεισφορά από 
τα ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση ή 
από τα κεφάλαια που διατίθενται στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα προς 
τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU. Τα εν 
λόγω ποσά χρησιμοποιούνται για να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής που καθορίζονται στη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 του κανονισμού [[ΚΚΔ ] 
αριθμός], στα προγράμματα ή στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ή στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους που συμβάλλουν 
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στον μηχανισμό InvestEU.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά 
με τα ποσά που κατανέμονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ΚΚΔ αριθ.] ή το άρθρο 75 
παράγραφος 1 του κανονισμού [περί 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ] δεν 
εφαρμόζονται σε συμφωνία συνεισφοράς 
σχετικά με το πρόσθετο ποσό από κράτος 
μέλος, που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά 
με τα ποσά που κατανέμονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ΚΚΔ αριθ.] ή το άρθρο 75 
παράγραφος 1 του κανονισμού [περί 
στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ] ή το 
άρθρο [X] του κανονισμού [περί 
διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα] δεν εφαρμόζονται σε 
συμφωνία συνεισφοράς σχετικά με το 
πρόσθετο ποσό από κράτος μέλος, που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 
συνάπτουν συμφωνία συνεισφοράς, ή 
τροποποίησή της, εντός τεσσάρων μηνών 
από την απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του 
κανονισμού [ΚΚΔ] ή το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ δυνάμει του κανονισμού [ΚΓΠ] ή 
ταυτόχρονα με την απόφαση της 
Επιτροπής για την τροποποίηση ενός 
προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 10 
του κανονισμού [ΚΚΔ] ή ενός 
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σύμφωνα 
με το άρθρο 107 του κανονισμού [ΚΓΠ].

Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 
συνάπτουν συμφωνία συνεισφοράς, ή 
τροποποίησή της, εντός τεσσάρων μηνών 
από την απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του 
κανονισμού [ΚΚΔ] ή το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ δυνάμει του κανονισμού [ΚΓΠ] ή 
το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δυνάμει του κανονισμού 
[περί διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα] ή ταυτόχρονα με την 
απόφαση της Επιτροπής για την 
τροποποίηση ενός προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του κανονισμού [ΚΚΔ] ή 
ενός στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ 
σύμφωνα με το άρθρο 107 του κανονισμού 
[ΚΓΠ] ή ενός σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 18 
του κανονισμού [περί διευκόλυνσης για 
την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το συνολικό ποσό του μέρους της 
εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συνιστώσας κράτους μέλους που αφορά το 
κράτος μέλος, τον συντελεστή 
προβλέψεων, το ύψος της συνεισφοράς 
από τα ταμεία στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τη φάση 
σχηματισμού των προβλέψεων σύμφωνα 

α) το συνολικό ποσό του μέρους της 
εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συνιστώσας κράτους μέλους που αφορά το 
κράτος μέλος, τον συντελεστή 
προβλέψεων, το ύψος της συνεισφοράς 
από τα ταμεία στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης ή από τα 
κεφάλαια που διατίθενται στο πλαίσιο της 
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με το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και 
το ύψος της προκύπτουσας ενδεχόμενης 
υποχρέωσης που πρέπει να καλύπτεται από 
αντεγγύηση παρεχόμενη από το οικείο 
κράτος μέλος·

διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα, τη φάση σχηματισμού των 
προβλέψεων 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οποιαδήποτε συνεισφορά από τα 
ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση για τη 
συμβουλευτική υπηρεσία InvestEU·

δ) οποιαδήποτε συνεισφορά από τα 
ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση ή από 
τα κεφάλαια που διατίθενται στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα για τη συμβουλευτική 
υπηρεσία InvestEU·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις υποχρεώσεις ετήσιας υποβολής ε) τις υποχρεώσεις ετήσιας υποβολής 



PR\1211759EL.docx 21/30 PE655.923v01-00

EL

εκθέσεων προς το κράτος μέλος, οι οποίες 
περιέχουν τους σχετικούς δείκτες που 
συνδέονται με τους στόχους πολιτικής που 
καλύπτει το πρόγραμμα εταιρικής σχέσης 
ή το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και που 
αναφέρονται στη συμφωνία συνεισφοράς·

εκθέσεων προς το κράτος μέλος, οι οποίες 
περιέχουν τους σχετικούς δείκτες που 
συνδέονται με τους στόχους πολιτικής που 
καλύπτει το πρόγραμμα εταιρικής σχέσης 
ή το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ή το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και που αναφέρονται στη συμφωνία 
συνεισφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εγγύησης 
εντός εννέα μηνών από τη σύναψη της 
συμφωνίας συνεισφοράς, η συμφωνία 
συνεισφοράς καταγγέλλεται ή 
παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία. Εάν 
το ποσό της συμφωνίας συνεισφοράς δεν 
έχει δεσμευθεί πλήρως βάσει μίας ή 
περισσότερων συμβάσεων εγγύησης εντός 
εννέα μηνών από τη σύναψη της 
συμφωνίας συνεισφοράς, το εν λόγω ποσό 
τροποποιείται αναλόγως. Το μη 
χρησιμοποιηθέν ποσό προβλέψεων που 
αναλογεί στα ποσά που διατίθενται από τα 
κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 
παράγραφος 1 του κανονισμού [ΚΚΔ]] ή 
του άρθρου [75 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ΚΓΠ]] επαναχρησιμοποιείται 
σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 5] 
του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθ.] και το 
άρθρο [75 παράγραφος 5] του κανονισμού 
[[περί στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ] 
αριθ.]. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό 
προβλέψεων που αναλογεί στα ποσά που 

Εάν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εγγύησης 
εντός εννέα μηνών από τη σύναψη της 
συμφωνίας συνεισφοράς, η συμφωνία 
συνεισφοράς καταγγέλλεται ή 
παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία. Εάν 
το ποσό της συμφωνίας συνεισφοράς δεν 
έχει δεσμευθεί πλήρως βάσει μίας ή 
περισσότερων συμβάσεων εγγύησης εντός 
εννέα μηνών από τη σύναψη της 
συμφωνίας συνεισφοράς, το εν λόγω ποσό 
τροποποιείται αναλόγως. Το μη 
χρησιμοποιηθέν ποσό προβλέψεων που 
αναλογεί στα ποσά που διατίθενται από τα 
κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 
παράγραφος 1 του κανονισμού [ΚΚΔ]] ή 
του άρθρου [75 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ΚΓΠ]] ή του άρθρου [X] του 
κανονισμού [περί διευκόλυνσης για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα] 
επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το 
[άρθρο 10 παράγραφος 5] του κανονισμού 
[[ΚΚΔ] αριθ.] και το άρθρο [75 
παράγραφος 5] του κανονισμού [[περί 
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διατίθενται από κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του 
παρόντος κανονισμού επιστρέφεται στο 
κράτος μέλος.

στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ] αριθ.] 
και το άρθρο [X] του κανονισμού [περί 
διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα]. Το μη χρησιμοποιηθέν 
ποσό προβλέψεων που αναλογεί στα ποσά 
που διατίθενται από κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
επιστρέφεται στο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν μια σύμβαση εγγύησης δεν έχει 
εκτελεστεί δεόντως εντός χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [10 
παράγραφος 6] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 
αριθ.] ή στο άρθρο [75 παράγραφος 6] του 
κανονισμού [[περί στρατηγικού σχεδίου 
για την ΚΓΠ] αριθ.], η συμφωνία 
συνεισφοράς τροποποιείται. Το μη 
χρησιμοποιηθέν ποσό προβλέψεων που 
αναλογεί στα ποσά που διατίθενται από τα 
κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 
παράγραφος 1 του κανονισμού [ΚΚΔ]] ή 
του άρθρου [75 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ΚΓΠ]] επαναχρησιμοποιείται 
σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 6] 
του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθ.] και το 
άρθρο [75 παράγραφος 6] του κανονισμού 
[[περί στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ] 
αριθ.]. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό 
προβλέψεων που αναλογεί στα ποσά που 
διατίθενται από κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του 

Εάν μια σύμβαση εγγύησης δεν έχει 
εκτελεστεί δεόντως εντός χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [10 
παράγραφος 6] του κανονισμού [[ΚΚΔ] 
αριθ.] ή στο άρθρο [75 παράγραφος 6] του 
κανονισμού [[περί στρατηγικού σχεδίου 
για την ΚΓΠ] αριθ.] ή στο άρθρο [X] του 
κανονισμού [περί διευκόλυνσης για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα], η 
συμφωνία συνεισφοράς τροποποιείται. Το 
μη χρησιμοποιηθέν ποσό προβλέψεων που 
αναλογεί στα ποσά που διατίθενται από τα 
κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 
παράγραφος 1 του κανονισμού [ΚΚΔ]] ή 
του άρθρου [75 παράγραφος 1 του 
κανονισμού [ΚΓΠ]] ή του άρθρου [X] του 
κανονισμού [περί διευκόλυνσης για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα] 
επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το 
[άρθρο 10 παράγραφος 6] του κανονισμού 
[[ΚΚΔ] αριθ.] και το άρθρο [75 
παράγραφος 6] του κανονισμού [[περί 
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παρόντος κανονισμού επιστρέφεται στο 
κράτος μέλος.

στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ] αριθ.] 
και το άρθρο [X] του κανονισμού [περί 
διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα]. Το μη χρησιμοποιηθέν 
ποσό προβλέψεων που αναλογεί στα ποσά 
που διατίθενται από κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
επιστρέφεται στο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Μετά τη φάση σύστασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) 
του παρόντος άρθρου, τυχόν ετήσιο 
πλεόνασμα προβλέψεων, υπολογιζόμενο 
συγκρίνοντας το ποσό των προβλέψεων 
που απαιτείται βάσει του συντελεστή 
προβλέψεων που ορίζεται στη συμφωνία 
συνεισφοράς με το ποσό των προβλέψεων 
που όντως πραγματοποιήθηκε, 
επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το 
[άρθρο 10 παράγραφος 7] του [ΚΚΔ] και 
το [άρθρο 75 παράγραφος 7] του 
κανονισμού [[περί στρατηγικού σχεδίου 
για την ΚΓΠ] αριθ.].

α) Μετά τη φάση σύστασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) 
του παρόντος άρθρου, τυχόν ετήσιο 
πλεόνασμα προβλέψεων, υπολογιζόμενο 
συγκρίνοντας το ποσό των προβλέψεων 
που απαιτείται βάσει του συντελεστή 
προβλέψεων που ορίζεται στη συμφωνία 
συνεισφοράς με το ποσό των προβλέψεων 
που όντως πραγματοποιήθηκε, 
επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το 
[άρθρο 10 παράγραφος 7] του [ΚΚΔ] και 
το [άρθρο 75 παράγραφος 7] του 
κανονισμού [[περί στρατηγικού σχεδίου 
για την ΚΓΠ] αριθ.] και το άρθρο [X] του 
κανονισμού [περί διευκόλυνσης για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα 
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κράτη μέλη από την  διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Μολονότι η 
διάταξη αυτή συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, η τροπολογία αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο 
πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο, που ανέρχεται σε 56 365 
380 000 EUR, χορηγείται στον Όμιλο της 
ΕΤΕπ. Ο Όμιλος ΕΤΕπ παρέχει συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 9 418 
270 000 EUR. Η συνεισφορά αυτή 
παρέχεται με τρόπο και σε μορφή που 
διευκολύνει την υλοποίηση του ταμείου 
InvestEU και την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

4. Το 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο 
πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο, που ανέρχεται σε 60 392 
490 000 EUR, χορηγείται στον Όμιλο της 
ΕΤΕπ. Ο Όμιλος ΕΤΕπ παρέχει συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 10 085 
545 830 EUR. Η εν λόγω συνεισφορά 
παρέχεται με τρόπο και σε μορφή που 
διευκολύνει την υλοποίηση του ταμείου 
InvestEU και την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη δεύτερη πρότασή της, η Επιτροπή μείωσε το σχετικό μερίδιο που θα είχαν οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές ως ποσοστό της εγγύησης της ΕΕ. Οι εισηγητές διατηρούν την 
προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή, αλλά προσαρμόζουν τα αριθμητικά στοιχεία ώστε να 
ληφθεί υπόψη η μικρή αύξηση που προτείνουν για την εγγύηση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγγύηση της ΕΕ που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο 
εδάφιο χορηγείται υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 
του κανονισμού [EURI]. Στις άλλες 

Η εγγύηση της ΕΕ που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο 
εδάφιο μπορεί να χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
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περιπτώσεις, η στήριξη στο πλαίσιο της 
εγγύησης της ΕΕ χορηγείται για 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό κατά τη διάρκεια επενδυτικής 
περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2027.

εκτελεστούν από εταίρο υλοποίησης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα έχει 
συνάψει συμφωνία εγγύησης με τον εν 
λόγω εταίρο υλοποίησης έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023, ώστε να πληρούνται οι 
όροι που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 6 του κανονισμού [EURI]. 
Στις άλλες περιπτώσεις, η στήριξη στο 
πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ χορηγείται 
για χρηματοδοτικές και επενδυτικές 
πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό κατά τη διάρκεια επενδυτικής 
περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2027.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προαναφέρθηκε, οι εισηγητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι 
προθεσμίες που ορίζονται στο Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ θα παρεμποδίσουν την επιτυχή 
υλοποίηση του προγράμματος. Στο πλαίσιο του InvestEU, προτείνουν να επιλυθεί το πρόβλημα 
αυτό με την εφαρμογή των προθεσμιών στη σύναψη των συμφωνιών εγγύησης. Οι εισηγητές 
αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στον κανονισμό EURI, αλλά 
επιθυμούν να σταλεί πολιτικό μήνυμα στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις μεταξύ του εταίρου 
υλοποίησης και του τελικού αποδέκτη ή 
του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή 
ή άλλης οντότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
δυνάμει της εγγύησης της ΕΕ που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
πρώτο και δεύτερο εδάφιο υπογράφονται 
έως και ένα έτος μετά την έγκριση της 
σχετικής χρηματοδοτικής ή επενδυτικής 
πράξης από τον εταίρο υλοποίησης. Στις 
άλλες περιπτώσεις, οι συμβάσεις μεταξύ 
των εταίρων υλοποίησης και του τελικού 
αποδέκτη ή του χρηματοοικονομικού 

Οι συμβάσεις μεταξύ των εταίρων 
υλοποίησης και του τελικού αποδέκτη ή 
του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή ή 
άλλης οντότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
υπογράφονται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2028.
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διαμεσολαβητή ή άλλης οντότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
στοιχείο α) υπογράφονται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2028.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για συνέχεια της προηγούμενης τροπολογίας. Εάν οι προθεσμίες του EURI ισχύουν 
για τη σύναψη των συμφωνιών εγγύησης, η προθεσμία για τις επόμενες συμβάσεις θα πρέπει να 
είναι η 31η Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέντε μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων 
είναι μόνιμα μέλη κάθε μίας από τις πέντε 
συνθέσεις της Επιτροπής Επενδύσεων. 
Τουλάχιστον ένα εκ των μονίμων μελών 
διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 
επενδύσεις. Επιπλέον, κάθε μία από τις 
πέντε συνθέσεις διαθέτει δύο 
εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 
σε τομείς που καλύπτονται από το 
αντίστοιχο σκέλος πολιτικής. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη της 
Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 
περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 
Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μόνιμων μελών της.

Τέσσερα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων 
είναι μόνιμα μέλη κάθε μίας από τις πέντε 
συνθέσεις της Επιτροπής Επενδύσεων. 
Τουλάχιστον ένα εκ των μονίμων μελών 
διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες 
επενδύσεις. Επιπλέον, κάθε μία από τις 
πέντε συνθέσεις διαθέτει δύο 
εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις 
σε τομείς που καλύπτονται από το 
αντίστοιχο σκέλος πολιτικής. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη της 
Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή 
περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η 
Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο 
μεταξύ των μόνιμων μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η επαναφορά του αριθμού που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 209 
παράγραφος 3 πρώτο και τελευταίο 
εδάφια του δημοσιονομικού κανονισμού, 
τα έσοδα, οι επιστροφές και οι ανακτήσεις 
από χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται 
με τα προγράμματα που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις 
προβλέψεις για την εγγύηση της ΕΕ 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
λαμβανομένου υπόψη του άρθρου [4] του 
κανονισμού [δανειακή διευκόλυνση του 
δημόσιου τομέα].

1. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 209 
παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, οποιαδήποτε έσοδα, 
επιστροφές και ανακτήσεις από 
χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται με 
τα προγράμματα που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού 
χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις για 
την εγγύηση της ΕΕ δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένου υπόψη του 
άρθρου [4] του κανονισμού [δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης αποσκοπεί στη στήριξη οντοτήτων του δημόσιου τομέα. Οι επιστροφές που 
προέρχονται από χρηματοοικονομικά μέσα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, 
είναι λογικό τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα να εξυπηρετούν τον σκοπό της χρηματοδότησης 
του ιδιωτικού τομέα. Η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 213 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, τυχόν 
πλεόνασμα προβλέψεων για την εγγύηση 
της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/1017 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τις προβλέψεις για την εγγύηση της ΕΕ 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο [4] του 
[κανονισμού] [δανειακή διευκόλυνση του 
δημόσιου τομέα].

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
213 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, τυχόν 
πλεόνασμα προβλέψεων για την εγγύηση 
της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/1017  χρησιμοποιείται για τις 
προβλέψεις για την εγγύηση της ΕΕ 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο [4] του 
[κανονισμού] [δανειακή διευκόλυνση του 
δημόσιου τομέα].
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλεόνασμα προβλέψεων από τον κανονισμό ΕΤΣΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον 
διάδοχο κανονισμό και όχι για τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, η οποία θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό των 33 000 440 000 EUR 
(σε τρέχουσες τιμές) που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο 
i) του κανονισμού [EURI] 
χρησιμοποιείται:

3. Το ποσό των ΧΧΧ EUR (σε 
τρέχουσες τιμές) που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο 
i) του κανονισμού [EURI] 
χρησιμοποιείται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές είναι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρξει εκ νέου εξισορρόπηση μεταξύ του 
ποσού που προέρχεται από το NGEU και του ποσού που προέρχεται από το ΠΔΠ. Έχουν 
βεβαίως επίγνωση της πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για σημαντική περικοπή του 
ποσού από το NGEU. Η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων ΠΔΠ - NGEU

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τις προβλέψεις για την εγγύηση 
της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
με ποσό 32 800 000 000 EUR (σε 
τρέχουσες τιμές), επιπλέον των πόρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 211 παράγραφος 4 
πρώτο εδάφιο του δημοσιονομικού 
κανονισμού,

α) για τις προβλέψεις για την εγγύηση 
της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
με ποσό ΧΧΧ EUR (σε τρέχουσες τιμές), 
επιπλέον των πόρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 211 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
του δημοσιονομικού κανονισμού,



PR\1211759EL.docx 29/30 PE655.923v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 10 166 620 000 EUR για 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

β) έως 11 250 000 000 EUR για 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ από την πρώτη διαδικασία

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έως 10 166 620 000 EUR για 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

γ) έως 12 500 000 000 EUR για 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ από την πρώτη διαδικασία

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έως 3 614 800 000 EUR για 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

δ) έως 5 567 500 000 EUR για 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ από την πρώτη διαδικασία


