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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε συνέχεια του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 
2017-2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση προγράμματος στήριξης μεταρρυθμίσεων για την 
περίοδο 2021-2027. Το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων θα στηρίξει τις 
μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα έχει συνολικό 
προϋπολογισμό 25 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταρρυθμιστικά έργα που θα καλύπτουν, για 
παράδειγμα, τις αγορές προϊόντων και εργασίας, την εκπαίδευση, τα φορολογικά συστήματα, 
τις κεφαλαιαγορές, το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και σε μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης. Στόχος του προγράμματος είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους, με 
επίκεντρο τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία επιμέρους μέσα:

– το εργαλείο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων αποσκοπεί στην παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης για βασικές μεταρρυθμίσεις που προσδιορίστηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με κονδύλια ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ 
διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη. Η χρηματοδότηση κατανέμεται αναλογικά προς τον 
πληθυσμό κάθε κράτους μέλους.

– ο μηχανισμός τεχνικής υποστήριξης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στη βελτίωση της διοικητικής τους 
ικανότητας. Το μέσο αυτό είναι ο άμεσος διάδοχος της υφιστάμενης Υπηρεσίας 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, η οποία έχει στηρίξει πάνω από 440 
σχέδια μεταρρυθμίσεων σε 24 κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια. Το εργαλείο είναι 
διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη και έχει προβλεπόμενο προϋπολογισμό 840 
εκατομμύρια ευρώ.

– ο μηχανισμός σύγκλισης, με προϋπολογισμό 2,16 δισεκατομμύρια ευρώ, θα έχει ως 
στόχο την παροχή ειδικής οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης σε κράτη μέλη που 
προετοιμάζονται για την ένταξη στο ευρώ. Ο μηχανισμός δεν μεταβάλλει τα ισχύοντα 
κριτήρια ένταξης στο ευρώ, αλλά επιδιώκει να προσφέρει πρακτική υποστήριξη για 
να εξασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση προς το ευρώ και τη συμμετοχή σε αυτό για τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση για τη δημιουργία του νέου 
Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, με βάση τη θετική πείρα από το τρέχον 
πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Συνεπώς, οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις είναι σχετικά ήσσονος σημασίας και τεχνικής φύσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 
παρουσίαση και τον συντονισμό 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν στη συνεπή χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση.

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 
παρουσίαση και τον συντονισμό 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν στη συνεπή χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης για την 
επίτευξη των καθορισμένων στόχων και 
στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης 
αξίας της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν 
τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα 
και τη συνοχή μεταξύ του προγράμματος 
και των άλλων μέσων της Ένωσης, και 
αποφεύγουν τις επικαλύψεις καθ’ όλη τη 
διαδικασία.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση.

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων πρέπει επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στη σύγκλιση, 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και των 
επενδύσεων, στη δημιουργία καλών 
συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη, στη 
δημιουργία και τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης στην Ένωση. 
Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
βοηθήσουν την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης και να δημιουργήσουν 
ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου 
και βιώσιμης επανεκβιομηχάνισης. Πιο 
συγκεκριμένα οι μεταρρυθμίσεις των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης πρέπει να συμβάλουν στην 
ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν τις 
συνθήκες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν.

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή τους και η 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους 
πρέπει να είναι συμβατές με την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της 
πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θέσπισε το πρόγραμμα 
στήριξης των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 
2017-2020, με προϋπολογισμό 
142 800 000 EUR. Το ΠΣΔΜ 
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να 
προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν 
διοικητικές και διαρθρωτικές 

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θέσπισε το πρόγραμμα 
στήριξης των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 
2017-2020, με προϋπολογισμό 
142 800 000 EUR. Το ΠΣΔΜ 
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να 
προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν 
διοικητικές και διαρθρωτικές 
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μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
βοήθειας για την αποτελεσματική και 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης. Η τεχνική υποστήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
παρέχεται από την Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους και μπορεί να 
καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η 
αρχική εμπειρία με το ΠΣΔΜ έδειξε 
ζήτηση τεχνικής υποστήριξης έως 
τέσσερεις φορές (το 2017) και πέντε φορές 
(το 2018) του ετήσιου διαθέσιμου 
προϋπολογισμού.

μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
βοήθειας για την αποτελεσματική και 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης. Η τεχνική υποστήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
παρέχεται από την Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους και μπορεί να 
καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η 
αρχική εμπειρία με το ΠΣΔΜ έδειξε 
ζήτηση τεχνικής υποστήριξης έως 
τέσσερεις φορές (το 2017) και πέντε φορές 
(το 2018) του ετήσιου διαθέσιμου 
προϋπολογισμού, γεγονός που ώθησε την 
Επιτροπή να προτείνει αύξηση του 
προϋπολογισμού του για το 2019 και το 
2020.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Άλλα χρηματοδοτικά μέσα και 
προγράμματα της Ένωσης συμβάλλουν 
επίσης σημαντικά στη βελτίωση των 
συνθηκών στήριξης ορισμένων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλουν ή να αποτελέσουν 
μέρος τέτοιων μεταρρυθμίσεων. 
Ειδικότερα, τα ταμεία της Ένωσης που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΕΕΕ / XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] 
συνδέουν την επένδυση με όρους που 
καθιστούν δυνατές τις προϋποθέσεις 
(πρώην γνωστές ως εκ των προτέρων 
προϋποθέσεις), προβλέπουν μηχανισμό 
μακροοικονομικής διακυβέρνησης και 
μπορούν να χρηματοδοτήσουν το κόστος 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
συνδέονται με επενδύσεις σε τομείς 
πολιτικής που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής. Ωστόσο, επί του 
παρόντος, κανένα μέσον δεν προβλέπει 
άμεση χρηματοδοτική στήριξη που να 

(8) Ωστόσο, επί του παρόντος, κανένα 
μέσον δεν προβλέπει άμεση 
χρηματοδοτική στήριξη που να παρέχει 
κίνητρα στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανταποκρινόμενα στις 
προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Επιπλέον, προς το 
παρόν δεν υπάρχει μέσο που να παρέχει 
ειδική και στοχοθετημένη οικονομική και 
τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ στις 
προσπάθειές τους να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις που είναι συναφείς με την 
ένταξη στην Ευρωζώνη.
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παρέχει κίνητρα στα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, ανταποκρινόμενα στις 
προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Επιπλέον, προς το 
παρόν δεν υπάρχει μέσο που να παρέχει 
ειδική και στοχοθετημένη οικονομική και 
τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ στις 
προσπάθειές τους να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις που είναι συναφείς με την 
ένταξη στην Ευρωζώνη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμα και έχουν εκτιμηθεί από τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των εθνικών αρχών 
σε διάφορους τομείς πολιτικής. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοχευμένη στήριξη για 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ και 
τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα μέτρα 

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμα και έχουν εκτιμηθεί από τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των εθνικών αρχών 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε 
διάφορους τομείς πολιτικής. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοχευμένη στήριξη για 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ και 
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για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα μέτρα 
για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
παροχή των διαφόρων τύπων υποστήριξης 
που απαιτούνται και να ληφθεί υπόψη η 
ιδιαιτερότητα κάθε συνιστώσας, θα πρέπει 
να καθοριστούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος τρία χωριστά αλλά 
συμπληρωματικά μέσα, συγκεκριμένα ένα 
εργαλείο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, 
ένας μηχανισμός τεχνικής υποστήριξης, 
καθώς και ένας ειδικός μηχανισμός 
σύγκλισης για τη στήριξη της 
προετοιμασίας για την ένταξη στην 
Ευρωζώνη.

(11) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
παροχή των διαφόρων τύπων υποστήριξης 
που απαιτούνται και να ληφθεί υπόψη η 
ιδιαιτερότητα κάθε συνιστώσας, θα πρέπει 
να καθοριστούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος τρία χωριστά αλλά 
συμπληρωματικά μέσα, συγκεκριμένα ένα 
εργαλείο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, 
ένας μηχανισμός τεχνικής υποστήριξης, 
καθώς και ένας ειδικός μηχανισμός 
σύγκλισης για τη στήριξη της 
προετοιμασίας για την ένταξη στην 
Ευρωζώνη. Θα πρέπει να συσταθεί 
κατάλληλος μηχανισμός συντονισμού στο 
πλαίσιο των διαδικασιών 
παρακολούθησης και ελέγχου, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνοχή και η 
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων 
σε επίπεδο πολιτικής, αλλά και να 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, η 
συνεισφορά στη δημιουργία σύγκλισης σε 
επίπεδο Ένωσης, της ανταγωνιστικότητας, 
της παραγωγικότητας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της κοινωνικής ένταξης. 
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διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
αντιμετώπιση προκλήσεων διαρθρωτικού 
χαρακτήρα και να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της διοικητικής και της 
θεσμικής ικανότητας των κρατών μελών 
όσον αφορά τους θεσμούς και τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς τους. 
Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί το 
κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής για τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και για 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους κατά την προετοιμασία και την 
εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί 
στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, γεγονός 
που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των 
δύο μέσων και, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σύγκλισης, από τα κράτη μέλη 
των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 
και τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα 
μέτρα για την υιοθέτηση του ενιαίου 
νομίσματος εντός συγκεκριμένου χρονικού 

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί 
στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, γεγονός 
που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να, σε διαφορετικά επίπεδα κατά 
περίπτωση, σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των 
δύο μέσων και, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σύγκλισης, από τα κράτη μέλη 
των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 
και τα οποία έχουν λάβει, και συνεχίζουν 
να λαμβάνουν, αποδεδειγμένα μέτρα για 
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πλαισίου. την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς, τόσο η χρηματοδοτική στήριξη όσο 
και η τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια.

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς, κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς τομείς, τόσο η 
χρηματοδοτική στήριξη όσο και η τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική 
προστασία και την προστασία του 
κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
τη δημόσια υγεία και την κοινωνική 
πρόνοια.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
πρόσθετες ανάγκες στο πλαίσιο του 
προγράμματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
στον προϋπολογισμό του προγράμματος 

διαγράφεται
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πόρους προγραμματισμένους σε 
επιμερισμένη διαχείριση στο πλαίσιο των 
κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ακολουθεί. Οι 
μεταφερόμενοι πόροι θα πρέπει να 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες 
του παρόντος προγράμματος και θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το πρόγραμμα αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
της διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη των κλιματικών στόχων. 
Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης.

(18) Το πρόγραμμα αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
της διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη των κλιματικών στόχων. 
Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών, περιοδικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
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μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό των 
κρατών μελών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά κίνητρα 
κατανέμονται καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος, η κατανομή 
των κονδυλίων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να γίνει σταδιακά. Το ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο 
διάρκειας είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων θα μπορούσαν να λάβουν 
μέχρι τη μέγιστη κατανομή τους 
υποβάλλοντας προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό και 
το αντίστοιχο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Τα 
κριτήρια επιλογής θα πρέπει να 
υποβάλλονται στα κράτη μέλη κατά 
τρόπο διαφανή. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά κίνητρα 
κατανέμονται καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος, η κατανομή 
των κονδυλίων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να γίνει σταδιακά. Το 75% 
(16 500 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο 
διάρκειας είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων θα μπορούσαν να λάβουν 
μέχρι τη μέγιστη κατανομή τους 
υποβάλλοντας προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προς το συμφέρον της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας, στο επόμενο 
στάδιο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα σύστημα περιοδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να 
διαθέσει το υπόλοιπο ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του μέσου, 
καθώς και τα ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Θα πρέπει να οργανωθούν απλές 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 

(21) Προς το συμφέρον της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας, στο επόμενο 
στάδιο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα σύστημα περιοδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να 
διαθέσει το υπόλοιπο 25% 
(5 500 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του μέσου, 
καθώς και τα ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Θα πρέπει να οργανωθούν απλές 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
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να κληθούν να υποβάλουν ταυτόχρονα 
προτάσεις μεταρρυθμίσεων και να τους 
καταβληθεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει των μεταρρυθμιστικών 
προτάσεών τους. Για λόγους διαφάνειας, η 
πρώτη πρόσκληση που διοργάνωσε η 
Επιτροπή κατά τη δεύτερη φάση θα πρέπει 
να αφορά ποσό που αντιστοιχεί στο 
υπόλοιπο (11 000 000 000 EUR) του 
συνολικού κονδυλίου του μέσου. 
Περαιτέρω προσκλήσεις θα πρέπει να 
διοργανώνονται από την Επιτροπή μόνο 
όταν το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει και να 
δημοσιεύει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
των περαιτέρω προσκλήσεων που θα 
διοργανωθούν και να αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το υπόλοιπο ποσό του 
συνολικού κονδυλίου που είναι διαθέσιμο 
στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης.

να κληθούν να υποβάλουν ταυτόχρονα 
προτάσεις μεταρρυθμίσεων και να τους 
καταβληθεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει των μεταρρυθμιστικών 
προτάσεών τους. Για λόγους διαφάνειας, η 
πρώτη πρόσκληση που διοργάνωσε η 
Επιτροπή κατά τη δεύτερη φάση θα πρέπει 
να αφορά ποσό που αντιστοιχεί στο 
υπόλοιπο (5 500 000 000 EUR) του 
συνολικού κονδυλίου του μέσου. 
Περαιτέρω προσκλήσεις θα πρέπει να 
διοργανώνονται από την Επιτροπή μόνο 
όταν το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει και να 
δημοσιεύει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
των περαιτέρω προσκλήσεων που θα 
διοργανωθούν και να αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το υπόλοιπο ποσό του 
συνολικού κονδυλίου που είναι διαθέσιμο 
στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των κρατών 
μελών και το περιεχόμενό τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια 
σαφής και απλή διαδικασία υποβολής 
προτάσεων για μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις των κρατών μελών και το 
περιεχόμενό τους. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σκοπιμότητα των 
διαδικασιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
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αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.

υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες, ώστε να μειωθούν οι 
ανισορροπίες και να επιτευχθούν οι 
στόχοι.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να 
καθορίζει το προς διάθεση ποσό με βάση 
διαφανή κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τα ουσιαστικά 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
να αξιολογήσει κατά πόσον οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενισχύοντας τη θεσμική και 
διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να 
καθορίζει το προς διάθεση ποσό με βάση 
δίκαια και διαφανή κριτήρια. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα 
ουσιαστικά στοιχεία που παρέχουν τα 
κράτη μέλη και να αξιολογήσει κατά 
πόσον οι μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενισχύοντας τη θεσμική και 
διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις που 
προτείνονται για χρηματοδότηση θα 
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πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά 
μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
προτάσεων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
προτάσεων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
ομοτίμους και η παροχή συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή 
Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου 
που ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
μετά από διαβούλευση κατά περίπτωση 
με τις συναφείς και βασιζόμενες στη 
Συνθήκη επιτροπές, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να γνωμοδοτεί σχετικά με τις 
προτάσεις για μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις, όπως έχουν υποβληθεί από τα 
κράτη μέλη. Για λόγους απλούστευσης, η 
υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
στην εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

(26) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
προτάσεων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην περιοδική 
αξιολόγηση των προτάσεων 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
ομοτίμους και η παροχή συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή 
Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου 
που ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να γνωμοδοτεί σχετικά με τις προτάσεις 
για μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, όπως 
έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη. Για 
λόγους απλούστευσης, η υποβολή 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων και την παρακολούθησή της, 
θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να προωθηθεί η 
σταθερότητα των μεταρρυθμιστικών 

(28) Προκειμένου να προωθηθεί η 
σταθερότητα των μεταρρυθμιστικών 
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δεσμεύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις μόνο μία 
φορά εντός της περιόδου εφαρμογής, όταν 
οι αντικειμενικές συνθήκες δικαιολογούν 
μια τέτοια ενέργεια.

δεσμεύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις εντός της 
περιόδου εφαρμογής, όταν οι 
αντικειμενικές συνθήκες δικαιολογούν μια 
τέτοια ενέργεια.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για λόγους διαφάνειας, οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να 
διεξάγονται από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

(29) Για λόγους διαφάνειας, οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Επιτροπή πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να 
διεξάγονται περιοδικά από την Επιτροπή 
κατά περίπτωση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων, τις πληρωμές, 
την αναστολή, την ακύρωση και την 
ανάκτηση των πόρων. Οι πληρωμές πρέπει 
να βασίζονται σε θετική αξιολόγηση από 
την Επιτροπή της εφαρμογής των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων εκ μέρους 
του κράτους μέλους. Η αναστολή και η 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατή 
όταν οι μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις δεν 
έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά από το 
κράτος μέλος. Για να εξασφαλιστεί 
βιώσιμος αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων 
μετά την εφαρμογή τους, θα πρέπει να 

(31) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων, τις 
προπληρωμές, τις πληρωμές, την 
αναστολή, την ακύρωση και την ανάκτηση 
των πόρων. Οι πληρωμές πρέπει να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση από την 
Επιτροπή της εφαρμογής των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων εκ μέρους 
του κράτους μέλους. Η αναστολή και η 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατή 
μόνο όταν οι μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις 
δεν έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά από 
το κράτος μέλος και μόνο κατόπιν μίας σε 
βάθος ανάλυσης. Για να εξασφαλιστεί 
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καθοριστεί εύλογη προθεσμία για τον 
καθορισμό της βιωσιμότητας των 
μεταρρυθμίσεων μετά την καταβολή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η πενταετής 
περίοδος θα πρέπει να θεωρείται εύλογο 
ελάχιστο όριο προς εφαρμογή. Θα πρέπει 
να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες 
αντιπαράθεσης για να εξασφαλιστεί ότι η 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναστολή, την ακύρωση και την ανάκτηση 
των καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

βιώσιμος αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων 
μετά την εφαρμογή τους, θα πρέπει να 
καθοριστεί εύλογη προθεσμία για τον 
καθορισμό της βιωσιμότητας των 
μεταρρυθμίσεων μετά την καταβολή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η πενταετής 
περίοδος θα πρέπει να θεωρείται εύλογο 
ελάχιστο όριο προς εφαρμογή. Θα πρέπει 
να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες 
αντιπαράθεσης για να εξασφαλιστεί ότι η 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναστολή, την ακύρωση και την ανάκτηση 
των καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Όσον αφορά τον μηχανισμό 
τεχνικής υποστήριξης, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο 
τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
ΠΣΔΜ, πέραν των αρχικών προσδοκιών. 
Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ και τα 
αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους 
τομείς πολιτικής που καλύπτει το εν λόγω 
πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να διατηρηθούν τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του ΠΣΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του μηχανισμού τεχνικής 
υποστήριξης.

(32) Όσον αφορά τον μηχανισμό 
τεχνικής υποστήριξης, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο 
τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
ΠΣΔΜ, πέραν των αρχικών προσδοκιών, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να 
προταθεί η αύξηση του προϋπολογισμού 
του για το 2019 και το 2020. Σχεδόν όλα 
τα κράτη μέλη ζήτησαν υποστήριξη στο 
πλαίσιο του ΠΣΔΜ και τα αιτήματα 
κατανέμονται σε όλους τους τομείς 
πολιτικής που καλύπτει το εν λόγω 
πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να διατηρηθούν τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του ΠΣΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του μηχανισμού τεχνικής 
υποστήριξης.

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, τα σχέδια συνεργασίας και 
στήριξης θα πρέπει να κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
και οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα 
πρέπει να διεξάγονται από την Επιτροπή 
κατά περίπτωση.

(36) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, τα σχέδια συνεργασίας και 
στήριξης θα πρέπει να κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
και οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα 
πρέπει να διεξάγονται περιοδικά από την 
Επιτροπή κατά περίπτωση. Θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα 
επικοινωνίας για την προώθηση 
αμοιβαίας γνώσης των ορθών πρακτικών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού 
τεχνικής υποστήριξης, ιδίως τους τρόπους 
διαχείρισης, τις μορφές χρηματοδότησης 
των μέτρων τεχνικής υποστήριξης και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας, 
τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Λόγω της 
σημασίας που έχει η διατήρηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
επιδίωξη και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για επιδοτήσεις μέχρι το 100 % των 
επιλέξιμων δαπανών. Για να επιτραπεί η 
ταχεία κινητοποίηση της τεχνικής 
υποστήριξης σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
θέσπιση ειδικών μέτρων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο ποσό 

(37) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού 
τεχνικής υποστήριξης, ιδίως τους τρόπους 
διαχείρισης, τις μορφές χρηματοδότησης 
των μέτρων τεχνικής υποστήριξης και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας, 
τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Λόγω της 
σημασίας που έχει η διατήρηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
επιδίωξη και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για επιδοτήσεις μέχρι το 100 % των 
επιλέξιμων δαπανών. Για να επιτραπεί η 
ταχεία κινητοποίηση της τεχνικής 
υποστήριξης σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
θέσπιση ειδικών μέτρων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο ποσό 
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του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του μηχανισμού 
τεχνικής υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του μηχανισμού 
τεχνικής υποστήριξης για ειδικά μέτρα. Οι 
επείγουσες περιπτώσεις θα μπορούσαν 
επίσης να καλύπτουν νέες, απρόβλεπτες 
προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν 
διοικητικές ή άλλες μεταρρυθμίσεις στα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή 
των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και να τηρηθεί η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος θα 
πρέπει να είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό προκειμένου να διασφαλιστεί 
η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής 
συνδρομής.

(42) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική, συνεκτική και διαφανής 
κατανομή των κονδυλίων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και να 
τηρηθεί η αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι δράσεις 
στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει 
να είναι συνεπείς, συντονισμένες και 
συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, χωρίς να τα 
υποκαθιστούν, αποφεύγοντας ταυτόχρονα 
τη διπλή χρηματοδότηση για τις ίδιες 
δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή και το 
κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής 
συνδρομής. Θα πρέπει να συσταθεί 
κατάλληλος μηχανισμός συντονισμού στο 
πλαίσιο των διαδικασιών 
παρακολούθησης και ελέγχου, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνοχή και η 
συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων 
σε επίπεδο πολιτικής και να 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
οποία να εξετάζει την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος, την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. 
Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων 
αξιολόγηση θα πρέπει, επιπροσθέτως, να 
ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο του προγράμματος.

(44) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
οποία να εξετάζει την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος, την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. 
Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων 
αξιολόγηση θα πρέπει, επιπροσθέτως, να 
ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο του προγράμματος και την 
επίδρασή του στη βιωσιμότητα.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «επιλέξιμο κράτος μέλος»: στο 
πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης, 
νοείται το κράτος μέλος το νόμισμα του 
οποίου δεν είναι το ευρώ και το οποίο έχει 
λάβει αποδεδειγμένα μέτρα για την 
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, κατά 
την προετοιμασία του για ένταξη στην 
Ευρωζώνη. Τα αποδεδειγμένα μέτρα 
συνίστανται σε επίσημη επιστολή της 
κυβέρνησης του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους προς την Επιτροπή στην οποία 
δηλώνεται η σαφής δέσμευσή του να 
ενταχθεί στην Ευρωζώνη εντός εύλογου 
και καθορισμένου χρονικού πλαισίου και 
παρουσιάζεται ένας αξιόπιστος οδικός 
χάρτης βάσει χρονοδιαγράμματος μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή για την 
εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την 
προετοιμασία της επιτυχούς συμμετοχής 
στην Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων 

6. «επιλέξιμο κράτος μέλος» στο 
πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης, 
νοείται το κράτος μέλος το νόμισμα του 
οποίου δεν είναι το ευρώ και το οποίο έχει 
λάβει και λαμβάνει αποδεδειγμένα μέτρα 
για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, 
κατά την προετοιμασία του για ένταξη 
στην Ευρωζώνη. Τα αποδεδειγμένα μέτρα 
συνίστανται σε επίσημη επιστολή της 
κυβέρνησης του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους προς την Επιτροπή στην οποία 
δηλώνεται η σαφής δέσμευσή του να 
ενταχθεί στην Ευρωζώνη εντός εύλογου 
και καθορισμένου χρονικού πλαισίου και 
παρουσιάζεται ένας αξιόπιστος οδικός 
χάρτης βάσει χρονοδιαγράμματος μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή για την 
εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την 
προετοιμασία της επιτυχούς συμμετοχής 
στην Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων 
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μέτρων για την εξασφάλιση της πλήρους 
εναρμόνισης της εθνικής του νομοθεσίας 
με τις απαιτήσεις βάσει του δικαίου της 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
τραπεζικής ένωσης).

μέτρων για την εξασφάλιση της πλήρους 
εναρμόνισης της εθνικής του νομοθεσίας 
με τις απαιτήσεις βάσει του δικαίου της 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
τραπεζικής ένωσης).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, και

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
ενισχύοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, τις 
επενδύσεις και τη συνεισφορά υπέρ της 
πραγματικής σύγκλισης στην Ένωση· και

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 
σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

β) να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής και θεσμικής ικανότητας των 
κρατών μελών, και όπου απαιτείται των 
περιφερειών, σε σχέση με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας, 
ανταποκρινόμενα στις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τον μηχανισμό 
τεχνικής υποστήριξης, το πρόγραμμα 
υποστηρίζει τις προσπάθειες των εθνικών 
αρχών για τη βελτίωση της διοικητικής 
τους ικανότητας για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών και αποδοτικότερης και 
αποτελεσματικότερης διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων.

β) όσον αφορά τον μηχανισμό 
τεχνικής υποστήριξης, το πρόγραμμα 
υποστηρίζει τις προσπάθειες των εθνικών 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών αρχών όπου κρίνεται 
σκόπιμο, για τη βελτίωση της διοικητικής 
τους ικανότητας για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών και αποδοτικότερης και 
αποτελεσματικότερης διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι που 
ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 αφορούν τους 
τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τη 
συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, και ιδίως 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι που 
ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 αφορούν τους 
τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τη 
συνοχή, τη σύγκλιση, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την έρευνα και την καινοτομία, την 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την κοινωνική 
ένταξη, την απασχόληση και τις 
επενδύσεις, την προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίματος και ιδίως 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης,

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, την επανεκβιομηχάνιση, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και των 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης,

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα, τα 
δικαστικά συστήματα, καθώς και τις 
πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
δράσης για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την 
επίτευξη της ενεργειακής διαφοροποίησης 
και την κατοχύρωση της ενεργειακής 
ασφάλειας, καθώς και για τον αγροτικό 
τομέα, την αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών, και

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
δράσης για το κλίμα, την κυκλική 
οικονομία τη βιώσιμη κινητικότητα, τη 
συνδεσιμότητα, την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, για την επίτευξη της 
ενεργειακής διαφοροποίησης και την 
κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας, 
καθώς και για τον αγροτικό τομέα, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών, και

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που σχετίζονται με 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του, ιδίως όσον 
αφορά μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης 
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο 
που συνδέονται με τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού, τα έξοδα που 
συνδέονται με δίκτυα πληροφορικής που 
εστιάζονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, καθώς και όλα 
τα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
για τη διαχείριση του προγράμματος. Τα 
έξοδα μπορούν επίσης να καλύπτουν, στο 

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που σχετίζονται με 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του, ιδίως όσον 
αφορά μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης 
και επικοινωνίας σε εθνικό, αλλά και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο 
που συνδέονται με τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού, τα έξοδα που 
συνδέονται με δίκτυα πληροφορικής και 
πλατφόρμες που εστιάζονται στην 
επεξεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, 
καθώς και όλα τα έξοδα τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν την 
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πλαίσιο καθενός από τα τρία μέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο ποιοτικός έλεγχος και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος. Τα έξοδα μπορούν επίσης 
να καλύπτουν, στο πλαίσιο καθενός από τα 
τρία μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
το κόστος άλλων υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων, όπως ο ποιοτικός έλεγχος 
και η παρακολούθηση επιτόπιων έργων 
τεχνικής υποστήριξης, καθώς και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και εμπειρογνώμονες για την 
αξιολόγηση και την εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αποφεύγεται η διπλή 
χρηματοδότηση.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πόροι που χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν 
κατόπιν αιτήματός τους να μεταφερθούν 
στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους 
εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 
άρθρου. Όπου είναι δυνατό, οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Τροπολογία 37
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. 
Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
την κατάλληλη μεθοδολογία που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό και το αντίστοιχο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά είναι 
διαθέσιμη για κατανομή σε κάθε κράτος 
μέλος, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε κάθε 
στάδιο και πρόσκληση της διαδικασίας 
κατανομής η οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

(«Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει 
επακόλουθες προσαρμογές του 
παραρτήματος Ι.»)

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για περίοδο είκοσι μηνών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
Κανονισμού, η Επιτροπή διαθέτει προς 
κατανομή ποσό 11 000 000 000 EUR, το 
οποίο αντιπροσωπεύει το 50% του 
συνολικού κονδυλίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α). Κάθε 
κράτος μέλος δύναται να προτείνει να 
λάβει έως και ολόκληρο το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 9, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις προτεινόμενες 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις σύμφωνα με 

2. Για περίοδο είκοσι μηνών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
Κανονισμού, η Επιτροπή διαθέτει προς 
κατανομή ποσό 16 500 000 000 EUR, το 
οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του 
συνολικού κονδυλίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α). Κάθε 
κράτος μέλος δύναται να προτείνει να 
λάβει έως και ολόκληρο το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 9, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις προτεινόμενες 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις σύμφωνα με 
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το άρθρο 11. το άρθρο 11.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την περίοδο που αρχίζει μετά 
τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή θα διαθέσει προς 
κατανομή το ποσό των 
11 000 000 000 EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 50% του 
συνολικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α), συν το ποσό που δεν έχει 
κατανεμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
2, βάσει προσκλήσεων που οργανώνονται 
και δημοσιεύονται στο πλαίσιο του 
εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Η 
πρώτη πρόσκληση αφορά την κατανομή 
ποσού 11 000 000 000 EUR.

3. Για την περίοδο που αρχίζει μετά 
τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή θα διαθέσει προς 
κατανομή το ποσό των 
5 500 000 000 EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 25% του 
συνολικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α), συν το ποσό που δεν έχει 
κατανεμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
2, βάσει προσκλήσεων που οργανώνονται 
και δημοσιεύονται στο πλαίσιο του 
εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Η 
πρώτη πρόσκληση αφορά την κατανομή 
ποσού 5 500 000 000 EUR.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή. Η πρόταση αυτή 
περιλαμβάνει λεπτομερή δέσμη μέτρων για 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και περιέχει 
ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός 

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή. Η πρόταση αυτή 
περιλαμβάνει λεπτομερή δέσμη μέτρων 
και δράσεων για την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και περιέχει 
ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός 
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μέγιστης περιόδου τριών ετών. μέγιστης περιόδου τριών ετών.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις αναμενόμενες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης 
στο εν λόγω κράτος μέλος και, όπου είναι 
δυνατόν, τις δευτερογενείς συνέπειες σε 
άλλα κράτη μέλη·

β) τις αναμενόμενες οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στο εν λόγω 
κράτος μέλος και, όπου είναι δυνατόν, τις 
δευτερογενείς συνέπειες σε άλλα κράτη 
μέλη·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις εσωτερικές ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και τους 
σχετικούς δείκτες· και

ε) τις εσωτερικές ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή 
των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και τους 
σχετικούς δείκτες· και

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή Οικονομικής 
Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με την 
απόφαση 2000/604/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύνθεση και το καταστατικό 
της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής31, 
μπορεί να γνωμοδοτεί σχετικά με τις 
προτάσεις μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 

9. Η Επιτροπή Οικονομικής 
Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με την 
απόφαση 2000/604/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύνθεση και το καταστατικό 
της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής31, 
μπορεί να γνωμοδοτεί κατόπιν 
διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή 
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που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών, σχετικά με τις προτάσεις 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

_________________ _________________
31 Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τη σύνθεση 
και το καταστατικό της Επιτροπής 
Οικονομικής Πολιτικής (2000/604/ΕΚ) 
(ΕΕ L 257 της 11.10.2000, σ. 28-31)

31 Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τη σύνθεση 
και το καταστατικό της Επιτροπής 
Οικονομικής Πολιτικής (2000/604/ΕΚ) 
(ΕΕ L 257 της 11.10.2000, σ. 28-31)

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή προβαίνει σε 
αρνητική αξιολόγηση μιας πρότασης 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος, 
κοινοποιεί την αξιολόγηση αυτή εντός 
τεσσάρων μηνών από την επίσημη 
υποβολή της πρότασης μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων από το κράτος μέλος.

4. Όταν η Επιτροπή προβαίνει σε 
αρνητική αξιολόγηση μιας πρότασης 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος, 
κοινοποιεί την αξιολόγηση αυτή εντός 
τριών μηνών από την επίσημη υποβολή 
της πρότασης μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η καταβολή των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού και 
ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

3. Η καταβολή των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνει καταβολή 
προχρηματοδότησης και 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού και 
ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Τροπολογία 46
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση πληρωμής της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς. Η Επιτροπή αξιολογεί, εντός 
δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, 
κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί 
ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και οι 
στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 
1. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
επικουρείται από σχετικούς 
εμπειρογνώμονες όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 8.

Μετά την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση πληρωμής του υπολειπόμενου 
τμήματος της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς. Η Επιτροπή αξιολογεί, εντός 
δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, 
κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί 
ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και οι 
στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 
1. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
επικουρείται από σχετικούς 
εμπειρογνώμονες όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 8.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αξιολόγηση έχει θετικό 
αποτέλεσμα, η εκταμίευση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

Όταν η αξιολόγηση έχει θετικό 
αποτέλεσμα, η εκταμίευση του 
υπολειπόμενου τμήματος της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τους στόχους που καθορίζονται 
στο άρθρο 4 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β), ο μηχανισμός 
τεχνικής υποστήριξης χρηματοδοτεί 

Με βάση τους στόχους που καθορίζονται 
στο άρθρο 4 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β), ο μηχανισμός 
τεχνικής υποστήριξης χρηματοδοτεί 
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κυρίως τα ακόλουθα είδη δράσεων: κυρίως τα ακόλουθα είδη δράσεων, σε 
εθνικό και σε άλλα επίπεδα 
διακυβέρνησης:

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σεμινάρια, συνέδρια και 
εργαστήρια·

i) σεμινάρια, συνέδρια και 
εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την οργάνωση τοπικής 
επιχειρησιακής στήριξης σε τομείς όπως το 
άσυλο, η μετανάστευση και ο έλεγχος των 
συνόρων·

ε) την οργάνωση τοπικής 
επιχειρησιακής στήριξης σε τομείς όπως το 
άσυλο, η μετανάστευση και η κοινωνική 
ένταξη·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς, 
αξιολογήσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, 
καθώς και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς, 
αξιολογήσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, 
καθώς και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων, εκπαιδευτικού υλικού 
και πληροφοριών·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μηχανισμού υποβάλλει αίτηση 
για τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή, 
προσδιορίζοντας τους τομείς πολιτικής και 
τις προτεραιότητες προς στήριξη εντός του 
πεδίου εφαρμογής του προγράμματος, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6. Η Επιτροπή 
οργανώνει προσκλήσεις στο πλαίσιο του 
μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, οι 
οποίες ορίζουν τις κατάλληλες προθεσμίες 
για την υποβολή των αιτήσεων. Η 
Επιτροπή δύναται να παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τα κύρια στοιχεία που θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση 
για παροχή στήριξης.

1. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος μηχανισμού υποβάλλει αίτηση 
για τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή, 
προσδιορίζοντας τους τομείς πολιτικής και 
τις προτεραιότητες προς στήριξη εντός του 
πεδίου εφαρμογής του προγράμματος, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6. Η Επιτροπή 
οργανώνει προσκλήσεις στο πλαίσιο του 
μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, οι 
οποίες ορίζουν τις κατάλληλες προθεσμίες 
για την υποβολή των αιτήσεων. Η 
Επιτροπή δύναται να παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τα κύρια στοιχεία που θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση 
για παροχή στήριξης. Πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στα κράτη μέλη με βάση 
την ποιότητα των προτάσεων, τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
προσκλήσεων και τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) αμέσως μόλις το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος διαγράψει όλες τις 
ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε 
κίνδυνο τα δημόσια συμφέροντα του 
κράτους μέλους·

α) αμέσως μόλις το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος διαγράψει όλες τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε 
κίνδυνο τα δημόσια συμφέροντα του 
κράτους μέλους·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πρόσθετες εθελοντικές 
συνεισφορές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να συνίστανται σε 
συνεισφορές που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του 
κανονισμού [διάδοχο του ΚΚΔ] και 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο εν λόγω άρθρο, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα, τη συνέργεια, τη 
συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των 
διαφόρων μηχανισμών σε ενωσιακό, 
εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό 
επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού 
όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης·

α) εξασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα, τη συνέργεια, τη 
συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των 
διαφόρων μηχανισμών σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδίως 
όσον αφορά τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού 
όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξασφαλίζουν τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων εφαρμογής σε 
ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλιστούν συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης στο 
πλαίσιο καθενός από τα μέσα που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

γ) εξασφαλίζουν τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων εφαρμογής σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστούν 
συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις 
στήριξης στο πλαίσιο καθενός από τα μέσα 
που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.
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