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Το πρόγραμμα InvestEU: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
Τι είναι το InvestEU;
Το πρόγραμμα InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ
που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, ώστε η ενωσιακή
χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα στην Ευρώπη να καταστεί απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο
ευέλικτη.
Το πρόγραμμα InvestEU περιλαμβάνει το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την
Πύλη InvestEU. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει τις επενδύσεις
και την καινοτομία στην ΕΕ.
Το πρόγραμμα InvestEU θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027 και βασίζεται στην επιτυχία του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, μέσω της
παροχής εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να στηριχθούν οι επενδύσεις και η πρόσβαση
στη χρηματοδότηση στην ΕΕ. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες
επενδύσεις.
Το Ταμείο InvestEU θα στηρίζει τέσσερις τομείς πολιτικής: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και
ψηφιοποίηση· μικρομεσαίες επιχειρήσεις· και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Το InvestEU θα
διαθέτει επίσης ευελιξία: θα μπορεί να αντιδρά στις αλλαγές της αγοράς και οι προτεραιότητες πολιτικής
του θα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.
Ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια ώστε να συμβάλλει
στην κατάρτιση, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και την υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας ικανοτήτων.
Η πύλη InvestEU θα φέρνει σε επαφή τους επενδυτές και τους φορείς υλοποίησης έργων παρέχοντας
μια βάση δεδομένων η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη.
Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μας: Τι είναι το πρόγραμμα InvestEU;
Γιατί χρειαζόμαστε το InvestEU;
Από τότε που δρομολογήθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το σχέδιο Γιούνκερ, οι επενδυτικές
συνθήκες στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί χάρη σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησαν τα
κράτη μέλη, την ευνοϊκότερη οικονομική κατάσταση και παρεμβάσεις όπως το ΕΤΣΕ. Ωστόσο,
εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό επενδυτικό κενό στην Ευρώπη. Το InvestEU θα συνεχίσει να
κινητοποιεί δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της αγοράς και
τα επενδυτικά κενά που εμποδίζουν την ανάπτυξη και να συμβάλει στην επίτευξη στόχων πολιτικής της
ΕΕ όπως η βιωσιμότητα, η επιστημονική αριστεία και η κοινωνική ένταξη.
Πώς θα λειτουργεί το Ταμείο InvestEU;
Το Ταμείο InvestEU θα κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσω εγγυήσεων από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 38 δισ. ευρώ, οι οποίες θα στηρίξουν τα επενδυτικά σχέδια
χρηματοδοτικών εταίρων, όπως ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ.α., και θα
αυξήσουν τη δυνατότητά τους για ανάληψη κινδύνου. Οι χρηματοδοτικοί εταίροι αναμένεται να
συνεισφέρουν τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στη δυνατότητα ανάληψης κινδύνων. Η εγγύηση θα
τροφοδοτείται κατά 40 %, γεγονός που σημαίνει ότι 15,2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
δεσμεύονται για περιπτώσεις καταπτώσεων εγγυήσεων.
Τα κονδύλια του Ταμείου InvestEU θα επενδυθούν μέσω χρηματοδοτικών εταίρων. Ο κύριος εταίρος θα
είναι ο όμιλος ΕΤΕπ, ο οποίος έχει υλοποιήσει και διαχειριστεί με επιτυχία το ΕΤΣΕ από τη σύστασή του
το 2015. Εκτός από τον όμιλο ΕΤΕπ, άμεση πρόσβαση στην εγγύηση της ΕΕ θα έχουν διεθνείς
χρηματοδοτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη —όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Τράπεζα του Συμβουλίου της
Ευρώπης— και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες συνεργάζονται σε ομάδες ώστε να μπορούν να
καλύπτουν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.
Το Ταμείο InvestEU θα περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα ανά κράτος μέλος για κάθε τομέα πολιτικής,

πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν πόρους στην τροφοδότηση της
εγγύησης της ΕΕ διοχετεύοντας οικειοθελώς έως 5 % των κονδυλίων τους που αφορούν την πολιτική
για τη συνοχή στα εν λόγω τμήματα. Με τον τρόπο αυτόν, τα κράτη μέλη θα επωφελούνται από την
εγγύηση της ΕΕ και την υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα, ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ώθηση στις
εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, ιδίως για τους
τελικούς δικαιούχους;
Από τη δημιουργία ενός συνεκτικού προγράμματος προκύπτουν οφέλη λόγω των οικονομιών κλίμακας.
Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου, η διακυβέρνηση είναι πιο ολοκληρωμένη και
καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση διατομεακών πολιτικών, με αποτέλεσμα μια πληθώρα μέσων να
συγκεντρώνεται υπό μία ενιαία δομή. Η χρήση εγγύησης από τον προϋπολογισμό —και όχι μόνο
χρηματοδοτικών μέσων ή επιχορηγήσεων— μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του αντικτύπου των
δημόσιων πόρων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα.
Με την ισχύουσα δέσμη προγραμμάτων, οι τελικοί δικαιούχοι και οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί
οργανισμοί συχνά δεν είναι βέβαιοι ως προς το ποιο μέσο είναι το καλύτερο γι' αυτούς. Επίσης, πρέπει
να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων
βάσει των διαφόρων προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, θα υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα με ισχυρή ταυτότητα και ενιαίο
σύνολο συνεκτικών απαιτήσεων, που θα ισχύουν για ολόκληρη την αλυσίδα χρηματοδότησης προς
όφελος των τελικών δικαιούχων και των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών. Το InvestEU, χάρη
στον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του, θα μπορεί να ελαχιστοποιεί τις αλληλεπικαλύψεις και να
εξασφαλίζει συνέργειες τόσο όσον αφορά τη χρηματοδότηση όσο και κατά την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα ενσωματώσει 13 διαφορετικές συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε μια υπηρεσία μίας στάσης.
Επίσης, όταν συνδυάζονται επιχορηγήσεις από άλλα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων
Ευρώπη», το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά ή τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», με τη
στήριξη από το InvestEU, οι κανόνες του InvestEU θα ισχύουν για το σύνολο του έργου. Πρόκειται για
σημαντική απλούστευση σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση.
Η επενδυτική προσέγγιση και η διασπορά των διαφόρων χρεωστικών και μετοχικών προϊόντων σ' ένα
μεγάλο χαρτοφυλάκιο επιφέρει πρόσθετα οφέλη, καθώς μειώνεται η συνολική ανάγκη για τροφοδότηση
σε σύγκριση με την περίπτωση των πολυάριθμων μεμονωμένων χρηματοδοτικών μέσων, όπου κάθε
επιμέρους μέσο θα απαιτούσε ειδικά ποσά τροφοδότησης.
Τι θα χρηματοδοτήσει το InvestEU;
Το Ταμείο InvestEU θα είναι ένα μέσο που θα βασίζεται στην αγορά και τη ζήτηση. Ωστόσο, θα
επικεντρώνεται και στη διαμόρφωση πολιτικών. Με την προσέλκυση χρηματοδότησης από ιδιώτες
επενδυτές, θα συμβάλλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την
επιστημονική αριστεία και την κοινωνική ένταξη. Οι επενδύσεις θα εμπίπτουν σε τέσσερις τομείς
πολιτικής οι οποίοι αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες πολιτικής για την Ένωση και θα προσφέρουν
υψηλή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση·
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης· και κοινωνικές
επενδύσεις και δεξιότητες. Οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό διαιρούνται μεταξύ των τομέων
πολιτικής ως εξής:
Βιώσιμες υποδομές: 11,5 δισ. ευρώ
Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 11,25 δισ. ευρώ
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 11,25 δισ. ευρώ
Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: 4 δισ. ευρώ
Η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει τα παραπάνω ποσά έως και κατά 15 % σε κάθε σκέλος πολιτικής
σύμφωνα με τις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες και τη ζήτηση της αγοράς.
Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μαςInvestEU: Τι θα χρηματοδοτεί;
Ποιος θα επιλέγει τα έργα InvestEU;
Η εγγύηση InvestEU θα αποτελεί σήμα ποιότητας και θα χορηγείται μόνο κατόπιν διαδικασίας
ενδελεχούς εξέτασης. Όπως και για το ταμείο εγγυήσεων ΕΤΣΕ, το Ταμείο InvestEU θα τελεί υπό τη
διαχείριση της Επιτροπής με την υποστήριξη των χρηματοδοτικών εταίρων για την υλοποίησή του. Θα
συσταθεί συμβουλευτική επιτροπή, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να συμβουλεύεται τους
χρηματοδοτικούς εταίρους και τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση και τον σχεδιασμό νέων
χρηματοδοτικών προϊόντων, να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς και να ανταλλάσσει πληροφορίες.

Το προσωπικό της Επιτροπής θα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της συνέπειας των προτεινόμενων
πράξεων με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ. Μόνο τα έργα που περνούν με επιτυχία τον εν λόγω
έλεγχο θα προωθούνται για περαιτέρω αξιολόγηση. Μετά τον εν λόγω αρχικό έλεγχο συμμόρφωσης, μια
ομάδα έργου θα εξασφαλίζει τον έλεγχο ποιότητας της δέουσας επιμέλειας και θα συμπληρώνει έναν
πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών. Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι εταίροι υλοποίησης θα κληθούν να
αποσπάσουν στην Επιτροπή εμπειρογνώμονες επί τραπεζικών ζητημάτων και θεμάτων διαχείρισης
κινδύνου. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες δεν θα εμπλέκονται σε έργα που υποβάλλονται από τον
οργανισμό προέλευσής τους για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.
Τέλος, μια ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων, η οποία θα απαρτίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
που επιλέγονται με ανοικτή διαδικασία και θα πληρώνεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα εγκρίνει
τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που προτείνονται από τους
εταίρους υλοποίησης. Θα λαμβάνουν την απόφασή τους με βάση τη δέουσα επιμέλεια που επέδειξε ο
εταίρος υλοποίησης και τον πίνακα αποτελεσμάτων που κατάρτισε η ομάδα έργου. Θα υπάρχει μια
Επιτροπή Επενδύσεων για κάθε τομέα πολιτικής και ορισμένοι εμπειρογνώμονες θα συμμετέχουν σε όλες
τις επιτροπές, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή.
Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος InvestEU;
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Τα έργα του InvestEU πρέπει:
- να αντιμετωπίζουν αδυναμίες ή επενδυτικά κενά της αγοράς και να είναι οικονομικά βιώσιμα
- να έχουν ανάγκη από ενωσιακή στήριξη ώστε να υλοποιηθούν
- να επιτυγχάνουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και, όπου είναι δυνατόν, να προσελκύουν
χρηματοδότηση από ιδιωτικές επενδύσεις
- να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.
Γιατί παύει να υφίσταται το ΕΤΣΕ; Γιατί να μην δημιουργηθεί απλώς ένα ΕΤΣΕ 3.0;
Το ΕΤΣΕ δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2015 με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και την τόνωση
της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρισκόταν
ακόμη σε στάδιο ανάκαμψης από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Αρχικά προβλεπόταν να
έχει σύντομη επενδυτική περίοδο, έως τον Ιούλιο του 2018, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος. Τον
Δεκέμβριο του 2017 το ΕΤΣΕ, λόγω της επιτυχίας του, αυξήθηκε σε μέγεθος και παρατάθηκε σε
διάρκεια. Η επενδυτική περίοδός του πλέον διαρκεί έως τα τέλη του 2020, το τέλος του τρέχοντος
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Μετά το 2020 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν νέες
επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, αλλά —όπως ισχύει για την πλειονότητα των χρηματοδοτικών μέσων
της ΕΕ— οι υποχρεώσεις διαρκούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Το πρόγραμμα InvestEU βασίζεται στην επιτυχία του ΕΤΣΕ και θα συνεχίσει να δημιουργεί θέσεις
εργασίας και να στηρίζει την απασχόληση σε ολόκληρη την ΕΕ ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο.
Το InvestEU αντλεί πόρους από τον προϋπολογισμό άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης;
Τι θα συμβεί με προγράμματα όπως το COSME και το InnovFin;
Το Ταμείο InvestEU θα συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό χρηματοδοτικών μέσων υπό την ίδια στέγη με
μια ενιαία, ισχυρή ονομασία. Το Ταμείο InvestEU δεν θα συνενώσει απλώς τους στόχους των
υφιστάμενων μέσων, όπως το COSME και το InnovFin, αλλά θα μπορέσει να τονώσει τις επενδύσεις
ακόμη περισσότερο χάρη στη μεγαλύτερη κλίμακα και την αυξημένη αποτελεσματικότητα του ενιαίου
Ταμείου InvestEU. Οι τέσσερις τομείς πολιτικής του Ταμείου InvestEU δίνουν έμφαση σε τομείς που
έχουν στρατηγική σημασία για την ΕΕ, δεδομένου ότι 11,25 δισ. ευρώ από την εγγύηση προορίζονται
για τις μικρές επιχειρήσεις και ένα επιπλέον ποσό 11,25 δισ. ευρώ προορίζονται για την έρευνα, την
καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Η ακριβής εσωτερική δομή των μελλοντικών μέσων θα καθορίζεται
στις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές που θα εγκρίνει η Επιτροπή με τη μορφή κατ' εξουσιοδότηση
πράξης, μόλις επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για το InvestEU.
Μπορεί η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του InvestEU να συνδυαστεί με επιχορηγήσεις της ΕΕ;
Ναι. Ο συνδυασμός μπορεί να είναι απαραίτητος σε ορισμένες περιπτώσεις ώστε να στηριχθούν οι
επενδύσεις με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αδυναμιών της αγοράς ή επενδυτικών κενών. Το
Ταμείο InvestEU μπορεί να συνδυάζεται με επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτικά μέσα, ή και τα δύο, που
χρηματοδοτούνται από τον υπό κεντρική διαχείριση προϋπολογισμό της Ένωσης ή το Ταμείο καινοτομίας
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ETS). Οι εν λόγω συνδυασμοί μπορούν να
επιφέρουν πλεονεκτήματα για φορείς υλοποίησης έργων σε τομείς όπως οι μεταφορές, η έρευνα και η
ψηφιακή τεχνολογία. Όταν ένα έργο χρησιμοποιεί επιχορηγήσεις της ΕΕ και πόρους από το InvestEU, οι
κανόνες του InvestEU θα ισχύουν για το σύνολο του έργου. Αυτό συνεπάγεται ενιαίο εγχειρίδιο
κανόνων και σημαντική απλούστευση.
Ποιο θα είναι το προφίλ επικινδυνότητας των επενδύσεων; Σε τι είδους επενδύσεις θα

στοχεύει το Ταμείο InvestEU σε σύγκριση με τα σημερινά χρηματοδοτικά μέσα;
Το Ταμείο InvestEU θα επικεντρωθεί σε οικονομικά βιώσιμα έργα σε τομείς όπου υφίστανται αδυναμίες
της αγοράς ή επενδυτικά κενά. Το μέσα του Ταμείου InvestEU θα επιδιώξουν να προσελκύσουν
εμπορική χρηματοδότηση σε ευρύ φάσμα πράξεων και δικαιούχων και θα έχουν ως στόχο να
υποστηρίζουν αποκλειστικά έργα τα οποία δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αποκτήσουν
χρηματοδότηση, τουλάχιστον με τους απαιτούμενους όρους, αν δεν λάμβαναν στήριξη από το Ταμείο
InvestEU. Επίσης, θα στοχεύει σε έργα υψηλότερου κινδύνου σε συγκεκριμένους τομείς.
Επιπλέον, το InvestEU δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Τα κονδύλια
για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και τα χρηματοδοτικά μέσα στον κοινωνικό τομέα στο πλαίσιο
του τρέχοντος ΠΔΠ ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ το InvestEU διαθέτει 4 δισ. ευρώ της εγγύησης
της ΕΕ σ' αυτόν τον τομέα πολιτικής, σχεδόν διπλάσιο ποσό σε σύγκριση με αυτό που διατίθεται σήμερα.
Ποιο είναι το αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το InvestEU; Πώς αναμένεται
να συγκεντρωθεί το ποσό των 650 δισ. ευρώ;
Δεδομένου ότι το InvestEU στοχεύει σε έργα και ΜΜΕ καινοτομίας και υψηλότερου κινδύνου και δίνει
μεγαλύτερη έμφαση στους στόχους πολιτικής της ΕΕ, αναμένουμε ένα ελαφρώς πιο συντηρητικό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με το ΕΤΣΕ: 13,7 αντί για 15.
Ο προϋπολογισμός των 15,2 δισ. ευρώ που προορίζεται για το InvestEU επιτρέπει στην Επιτροπή να
παρέχει εγγύηση ύψους 38 δισ. ευρώ, η οποία θα τροφοδοτείται κατά 40 %. Επιπλέον, κάθε
χρηματοδοτικός εταίρος αναμένεται να συνεισφέρει ορισμένους πόρους σε κάθε συμφωνία, με
αποτέλεσμα να προστίθεται κατά προσέγγιση συνολικό ποσό 9,5 δισ. ευρώ και η συνολική εγγύηση να
ανέχεται περίπου στα 47,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό με τη σειρά του θα αξιοποιείται από κάθε
χρηματοδοτικό εταίρο, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούν να δανείζουν περισσότερα χρήματα από το
ποσό της εγγύησης. Τέλος, κάθε έργο που θα λαμβάνει στήριξη από το InvestEU θα προσελκύει και
άλλους επενδυτές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπως συνέβη στο πλαίσιο του σχεδίου
Γιούνκερ, και αναμένουμε να ενεργοποιηθούν συνολικές επενδύσεις περίπου 650 δισ. ευρώ.
Γιατί είναι το Ταμείο InvestEU ανοικτό σε άλλους χρηματοδοτικούς εταίρους; Γιατί δεν
συνεργάζεται αποκλειστικά με τον όμιλο της ΕΤΕπ, όπως ισχύει για το ΕΤΣΕ;
Ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα παραμείνει ο βασικός χρηματοδοτικός
εταίρος της Επιτροπής στο πλαίσιο του InvestEU, καθώς ο ρόλος του είναι να λειτουργεί ως δημόσια
τράπεζα της ΕΕ, έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη και διαθέτει πείρα στη
διαχείριση του ΕΤΣΕ. Επιπλέον, οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και τα λοιπά
ιδρύματα των κρατών μελών που μπορούν να προσφέρουν ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα μπορούν
να καταστούν χρηματοδοτικοί εταίροι υπό προϋποθέσεις.
Δίνεται η δυνατότητα σε άλλους οργανισμούς να επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ διότι υπάρχουν
άλλοι έμπειροι δυνάμει χρηματοδοτικοί εταίροι στην ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν συγκεκριμένη οικονομική ή
τομεακή εμπειρογνωμοσύνη, αυξημένη γνώση των τοπικών αγορών τους ή ενισχυμένη ικανότητα για
επιμερισμό του κινδύνου με την ΕΕ σε ορισμένους τομείς. Μέσω της προσέγγισης αυτής θα διευρυνθεί
και θα διαφοροποιηθεί η δεξαμενή των έργων και θα αυξηθεί το δυνητικό σύνολο των τελικών
δικαιούχων.
Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι του InvestEU μπορούν να έχουν την καλύτερη
δυνατή υποστήριξη και με την ευκολότερη πρόσβαση. Επομένως, το Ταμείο InvestEU θα είναι ανοικτό
σε άλλους οργανισμούς, είτε πολυμερείς είτε ομάδες εθνικών οργανισμών που καλύπτουν από κοινού
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.
Πώς μπορεί μια εταιρεία να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από το InvestEU;
Οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην ΕΤΕπ, τις εθνικές ή
περιφερειακές αναπτυξιακές τους τράπεζες ή στα εθνικά γραφεία άλλων χρηματοδοτικών εταίρων όπως
η ΕΤΑΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο στάδιο αυτό, οι
δημοσιονομικοί εταίροι υποβάλλουν πρόταση στην Επιτροπή για να ζητήσουν ενωσιακή εγγύηση. Οι
ΜΜΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις στις τοπικές εμπορικές ή δημόσιες τράπεζες των
οποίων τα χρηματοδοτικά προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ στη χώρα ή την περιφέρειά
τους. Ο τοπικός ενδιάμεσος φορέας θα πληροφορεί τους ενδιαφερομένους κατά πόσον ένα
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα καλύπτεται από το Ταμείο InvestEU.
Πώς θα εξασφαλίσει το πρόγραμμα InvestEU γεωγραφική ισορροπία;
Το πρόγραμμα InvestEU σχεδιάστηκε ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα ωφελεί όλα τα κράτη μέλη,
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς τους. Η πρόσβαση μέσω
άλλων χρηματοδοτικών εταίρων αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στο Ταμείο να εξυπηρετεί καλύτερα
τις τοπικές ανάγκες —σε σύγκριση με το ΕΤΣΕ— και να συμπληρώνει άλλες πηγές χρηματοδότησης της
ΕΕ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Η τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού

Κόμβου InvestEU θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των αγορών στις χώρες συνοχής και θα
συμβάλλει στη δημιουργία δεξαμενής έργων.
Το άνοιγμα της εγγύησης στις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες έχει ως στόχο να γίνεται
καλύτερα κατανοητό πού εντοπίζονται οι ανάγκες χρηματοδότησης και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
για την αντιμετώπισή τους. Η πρόταση του InvestEU αναφέρει ότι τουλάχιστον τρεις χώρες πρέπει να
καλύπτονται από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό προϊόν που λαμβάνει στήριξη από εγγύηση της ΕΕ. Αυτό
θα απαιτήσει τη συνεργασία εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών για την ανάπτυξη
κοινών προϊόντων, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε διεθνή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και
εμπειρογνωμοσύνης.
Τέλος, ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα προσφέρει ολοκληρωμένη βοήθεια στην ανάπτυξη έργων.
Θα εξασφαλίζει στήριξη όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη οργανωτικής
ικανότητας και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης και της συνεργασίας των
τομεακών φορέων. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να διευρυνθεί ο δυνητικός
αριθμός των επιλέξιμων αποδεκτών σε νεογενή τμήματα της αγοράς, ιδίως όταν το μικρό μέγεθος των
μεμονωμένων έργων αυξάνει σημαντικά το κόστος συναλλαγής σε επίπεδο έργου.
Τι ισχύει για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων;
Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση αποτελεσματικού
ανταγωνισμού, ούτως ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν δίκαιες τιμές και ευρύτερη
επιλογή εντός της ενιαίας αγοράς. Ταυτόχρονα, προκειμένου να ανταποκριθούμε στους στόχους μας στο
πλαίσιο του InvestEU για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και την κινητοποίηση ιδιωτικών
επενδύσεων, είναι απαραίτητη η εύκολη σύνδεση των πόρων των κρατών μελών —οι οποίοι ενδέχεται
να περιλαμβάνουν κρατική ενίσχυση και να υπόκεινται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων— με τα
κονδύλια της ΕΕ που τελούν υπό κεντρική διαχείριση από την Επιτροπή, τα οποία δεν συνιστούν κρατική
ενίσχυση.
Για να εξορθολογιστεί περαιτέρω η διαδικασία έγκρισης για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά
ανάλογες κοινές χρηματοδοτήσεις, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την τροποποίηση ενός εκ των
κανονισμών του Συμβουλίου που διέπουν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ, η οποία
πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Εάν εγκριθεί, η προτεινόμενη επέκταση του κανονισμού
αυτού θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να απαλλάσσει τη χρηματοδότηση των κρατών μελών
που διοχετεύεται μέσω του Ταμείου InvestEU ή λαμβάνει υποστήριξη από το Ταμείο InvestEU από την
υποχρέωση κοινοποίησης των εν λόγω παρεμβάσεων στην Επιτροπή πριν από την εφαρμογή τους. Η
χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη θα μπορούσε να κηρυχθεί συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων, εφόσον πληρούνται ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η πρόταση
της Επιτροπής διασφαλίζει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις μπορούν να διευκολύνουν την
απρόσκοπτη αξιοποίηση του Ταμείου InvestEU. Μ' αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται το πνεύμα της Επιτροπής
Γιούνκερ, η οποία έχει ήδη διασφαλίσει ότι το 97 % των κρατικών ενισχύσεων μπορούν να υλοποιούνται
χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής.
Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις;
Αρμόδιοι για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU θα είναι οι
χρηματοδοτικοί εταίροι του InvestEU, δεδομένου ότι τα διοικητικά τους όργανα λαμβάνουν την τελική
απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση.
Η Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία θα αποτελείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, θα
εγκρίνει τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU για τη στήριξη αυτών των
πράξεων πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης από τον χρηματοδοτικό εταίρο.
Ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο;
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU υπό
τη διττή τους ιδιότητα ως συννομοθετών και αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών.
Θα εποπτεύουν την υλοποίηση του Ταμείου InvestEU μέσω ετήσιων εκθέσεων προς την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή και μέσω της διαδικασίας απαλλαγής.
Η Επιτροπή προτείνει επίσης ότι η υλοποίηση του προγράμματος InvestEU θα πρέπει να αξιολογηθεί με
ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων αυτών θα
ανακοινωθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη
κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης σε εύθετο χρόνο.
Πώς και πότε θα αξιολογηθεί το InvestEU;
Εκτός από την ετήσια έκθεση, η χρήση της εγγύησης της ΕΕ θα αξιολογηθεί μέσω ενδιάμεσης
αξιολόγησης το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και μέσω τελικής αξιολόγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες
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