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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

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

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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

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

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους 
πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας 
(REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0451),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 177 και το άρθρο 322 
παράγραφος 1, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή του υπέβαλε την πρόταση (C9-0149/2020),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 13ης Ιουλίου 20201,

– έχοντας διαβουλευτεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

– έχοντας διαβουλευτεί με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0150/2020),

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

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

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

1 ΕΕ C 272 της 17.8.2020, σ. 1 .
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
μια κοινωνική, οικονομική και 
υγειονομική κρίση λόγω των συνεπειών 
της πανδημίας COVID-19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους, 
εκτραχύνοντας την κατάσταση 
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αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα. ανθρώπων που απειλούνται από τη 
φτώχεια, βαθαίνοντας τα κοινωνικά 
χάσματα και αυξάνοντας τα ποσοστά 
ανεργίας. Το κλείσιμο των εσωτερικών 
συνόρων είχε επίσης σοβαρές επιπτώσεις 
στην οικονομική συνεργασία στις 
παραμεθόριες περιοχές, επηρεάζοντας τις 
μετακινήσεις των εργαζομένων και τη 
λειτουργία των ΜΜΕ. Επιπλέον, υπάρχει 
βάσιμη ανησυχία ότι η πρόσβαση των 
ασθενών σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης θα περιοριστεί 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι 
βαθιές ανισότητες στον τομέα της υγείας 
υφίστανται μεταξύ και εντός των κρατών 
μελών και δη στις παραμεθόριες 
περιοχές, γεγονός που διογκώνει τις 
ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται 
και μειώνει την εν γένει κοινωνική συνοχή 
στα κράτη μέλη. Το γεγονός αυτό έχει 
δημιουργήσει μια έκτακτη κατάσταση, η 
οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδικά, 
άμεσα και έκτακτα μέτρα που θα γίνουν 
γρήγορα αισθητά στην πραγματική 
οικονομία για να υπάρξει τόνωση των 
επενδύσεων, της οικονομικής ανάπτυξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
για να διαφυλαχθεί ο επιχειρηματικός 
ιστός.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις της κρίσης, τροποποιήθηκαν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 στις 30 Μαρτίου 
2020, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

(2) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις της κρίσης, τροποποιήθηκαν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 στις 30 Μαρτίου 
2020, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
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το Ταμείο Συνοχής (στο εξής: Ταμεία) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ωστόσο, καθώς 
επιδεινώθηκαν οι σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις οικονομίες της Ένωσης, 
οι δύο κανονισμοί τροποποιήθηκαν και 
πάλι στις 23 Απριλίου 2020 για να 
παράσχουν έκτακτη πρόσθετη ευελιξία, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην απαραίτητη 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης: 
ενισχύθηκε η δυνατότητα κινητοποίησης 
της αχρησιμοποίητης στήριξης από τα 
Ταμεία και απλουστεύθηκαν οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται 
με την υλοποίηση και τους ελέγχους των 
προγραμμάτων.

το Ταμείο Συνοχής (στο εξής: Ταμεία) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ωστόσο, καθώς 
επιδεινώθηκαν οι σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις οικονομίες της Ένωσης, 
οι δύο κανονισμοί τροποποιήθηκαν και 
πάλι στις 23 Απριλίου 2020 για να 
παράσχουν έκτακτη πρόσθετη ευελιξία, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην απαραίτητη 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης: 
ενισχύθηκε η δυνατότητα κινητοποίησης 
της αχρησιμοποίητης στήριξης από τα 
Ταμεία και απλουστεύθηκαν οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται 
με την υλοποίηση και τους ελέγχους των 
προγραμμάτων, έτσι ώστε οι τελικοί 
δικαιούχοι να μπορέσουν να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση που μέχρι 
πρότινος δεν ήταν προσβάσιμη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που 
οφείλονται στους έκτακτους περιορισμούς 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
COVID-19 και για να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι ασύμμετρης ανάκαμψης που 
οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 
μέλη, γεγονός που θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
έντονη επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και έδωσε εντολή στην 
Επιτροπή να αναλύσει τις ανάγκες έτσι 
ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους 
τομείς και τα γεωγραφικά τμήματα της 

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς και για να 
αποφευχθούν καταστροφικές κοινωνικές 
και οικονομικές επιπτώσεις για την 
Ένωση που οφείλονται στους έκτακτους 
περιορισμούς που έθεσαν σε εφαρμογή τα 
κράτη μέλη για τον περιορισμό της 
μετάδοσης της COVID-19 και για να 
αποσοβηθούν οι κίνδυνοι ασύμμετρης 
ανάκαμψης που οφείλονται στα 
διαφορετικά εθνικά μέσα που είναι 
διαθέσιμα στα διάφορα κράτη μέλη, 
γεγονός που είχε σοβαρές επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 23 
Απριλίου 2020, τον «Χάρτη πορείας για 
την ανάκαμψη» με έντονη επενδυτική 
συνιστώσα, ζήτησε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και 
έδωσε εντολή στην Επιτροπή να αναλύσει 



RR\1212778EL.docx 9/101 PE654.026v02-00

EL

Ένωσης που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, και να διευκρινιστεί παράλληλα η 
σύνδεση με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

τις ανάγκες έτσι ώστε οι πόροι να 
κατευθυνθούν προς τους τομείς και τα 
γεωγραφικά τμήματα της Ένωσης που 
δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, όπως 
δηλώνεται στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης 
Ιουλίου 2020, και να διευκρινιστεί 
παράλληλα η σύνδεση με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 
2021-2027.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
τήρησης των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό [ΕΜΑ]. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετοι πόροι για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με 
αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή με αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020, ώστε να μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με ευελιξία ανάγκες που 
ανακύπτουν λόγω της κρίσης της 
COVID-19.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές, 
54 806 498 104 EUR σε τιμές 2018) για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για τα 
έτη 2020, 2021 και 2022 και, όταν 
αιτιολογείται από κράτος μέλος, για τα 
έτη 2023 και 2024 επίσης, με σκοπό τη 
στήριξη των κρατών μελών και των 
περιφερειών που έχουν πληγεί 
περισσότερο, ώστε να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και των 
κοινωνικοοικονομικών της επιπτώσεων, 
και να προετοιμάσουν μια πράσινη, 
ψηφιακή, κοινωνική και ανθεκτική 
ανάκαμψη της οικονομίας, με σκοπό την 
ταχεία διάθεση πόρων στην πραγματική 
οικονομία μέσω των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι πόροι 
για το 2020 προέρχονται από την αύξηση 
των διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 και, κατά περίπτωση, 
για το 2023 και το 2024 προέρχονται από 
το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο τόσο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση», 
όσο και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία», η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει την ετήσια κατανομή των 
υπόλοιπων πρόσθετων πόρων για κάθε 
κράτος μέλος σε εκτελεστικές πράξεις, με 
βάση μια μέθοδο κατανομής που θα 
στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία για τη 
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και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

σχετική ευημερία των κρατών μελών και 
στην έκταση των επιπτώσεων της 
τρέχουσας κρίσης στις οικονομίες και τις 
κοινωνίες τους, ώστε να εξασφαλιστεί 
αρμονική ανάπτυξη σύμφωνα με τους 
στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής. Η μέθοδος κατανομής 
θα πρέπει να προβλέπει ειδικό πρόσθετο 
ποσό για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δεδομένης της ειδικής ευπάθειας των 
οικονομιών και των κοινωνιών τους. 
Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο 
εξελισσόμενος χαρακτήρας των 
επιπτώσεων της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και τα 
τελευταία στατιστικά στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 2021 για να 
διανεμηθεί η δόση των πρόσθετων πόρων 
για το 2022 και, κατά περίπτωση, οι 
δόσεις για το 2023 και το 2024.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για την κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων ή έμμεσης εκτέλεσης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για την κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων ή έμμεσης εκτέλεσης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 



PE654.026v02-00 12/101 RR\1212778EL.docx

EL

ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ, 
ενώ η προστασία των τελικών 
δικαιούχων είναι ζωτικής σημασίας για 
την αποκατάσταση των συνεπειών της 
κρίσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται 
ότι οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και των 
κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της και 
να προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή 
και ανθεκτική ανάκαμψη των 
συστημάτων υγείας και της οικονομίας, 
θα πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει 
πιστώσεις σε επίπεδο κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ποιες περιφέρειες 
έχουν πληγεί περισσότερο . Επίσης, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων 
και της Πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν ανώτατα όρια 
όσον αφορά τα κονδύλια για τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί στα κράτη 
μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία όσον 
αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Η επιχειρησιακή ισχύς του ΕΚΤ πρέπει να 
διατηρηθεί. Επειδή αναμένεται ότι οι 
πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν γρήγορα, 
οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
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προγραμμάτων. συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Δεδομένου ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει πλήξει περιφέρειες και 
δήμους των κρατών μελών με 
διαφορετικό τρόπο, η συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών φορέων από 
τις αρχές, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών είναι σημαντική για την 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης με τη στήριξη του REACT-EU. Η 
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενισχυθούν και να 
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
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επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών 
υπηρεσιών υγείας και οίκων ευγηρίας και 
με διασφάλιση μέγιστης 
συμπληρωματικότητας με άλλα μέσα της 
Ένωσης, για την παροχή στήριξης με τη 
μορφή κεφαλαίων κίνησης ή επενδυτικής 
στήριξης στις ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
πανδημία της COVID-19 και χρήζουν 
ταχείας αναζωογόνησης, όπως είναι ο 
τουρισμός και ο πολιτισμός, για πράξεις 
που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία αλλά και 
που παρέχουν στήριξη σε επιχειρήσεις 
της κοινωνικής οικονομίας, για υποδομή 
με σκοπό την χωρίς διακρίσεις παροχή 
βασικών υπηρεσιών σε κατοίκους 
αγροτικών, μεθοριακών, λιγότερο 
ανεπτυγμένων, νησιωτικών, ορεινών, 
αραιοκατοικημένων και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, καθώς και 
περιοχών σε βιομηχανική μετάβαση ή 
πληθυσμιακή συρρίκνωση, ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.. Η ενίσχυση της συνεργασίας, 
του συντονισμού και της ανθεκτικότητας 
στον τομέα της υγείας μπορεί να 
ενθαρρυνθεί μέσω της οικοδόμησης και 
της ανάπτυξης ενός δικτύου κέντρων 
αριστείας σε ολόκληρη την ΕΕ τα οποία 
θα ειδικεύονται στην διαμόρφωση 
συγκεκριμένων θεραπειών για τις 
μεταβαλλόμενες υγειονομικές ανάγκες. 
Άλλες επενδύσεις με αποδεδειγμένες 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, όπως είναι οι επενδύσεις στην 
αστική αναβάθμιση, πρέπει επίσης να 
υποστηριχθούν. Επιπλέον, η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί σε όλες τις φάσεις της. Οι 
πρόσθετοι πόροι ενδείκνυται να 
επικεντρωθούν αποκλειστικά στον νέο 
θεματικό στόχο «Στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
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προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας» 
που θα πρέπει επίσης να αποτελεί ενιαία 
επενδυτική προτεραιότητα, ώστε να 
απλουστευθεί ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση των πρόσθετων πόρων.

__________________ __________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό της συστημάτων της 
αγοράς εργασίας, των υγειονομικών και 
κοινωνικών συστημάτων, τη διατήρηση 
της απασχόλησης, μεταξύ άλλων και σε 
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δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

αγροτικές, μεθοριακές, λιγότερο 
ανεπτυγμένες, νησιωτικές, ορεινές, 
αραιοκατοικημένες και εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, καθώς και σε 
περιοχές σε βιομηχανική μετάβαση ή 
πληθυσμιακή συρρίκνωση, μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου και 
στήριξης των αυτοαπασχολουμένων, των 
επιχειρηματιών, των ελεύθερων 
επαγγελματιών, των καλλιτεχνών και των 
δημιουργικών εργαζομένων, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, την κοινωνική ένταξη και 
την εξάλειψη της φτώχειας, τη στήριξη 
μέτρων για την απασχόληση των νέων, την 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της 
δια βίου μάθησης, της επιγραμμικής 
εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και δη για μειονεκτούσες 
ομάδες και για φορείς, και της ενίσχυσης 
της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης σε 
υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για παιδιά, 
ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, 
γυναίκες που σηκώνουν το βάρος της 
οικονομικής κρίσης, μειονότητες και 
αστέγους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά. Τα εν λόγω συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης πρέπει 
να επιδιώκουν να διατηρήσουν στα ίδια 
επίπεδα τις συνθήκες και τα δικαιώματα 
εργασίας και απασχόλησης και οι 
πρόσθετοι πόροι του ΕΚΤ που διατίθενται 
σε αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται 
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αποκλειστικά και μόνο για τη 
χρηματοδότηση των επιδομάτων μερικής 
ανεργίας και όχι για άλλες εταιρικές 
επιδιώξεις ή δαπάνες και δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τη συμμετοχή των 
εργαζομένων ή τον καθοριστικό τους 
ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
της επιχείρησης. σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) δεδομένου ότι το προσωρινό 
κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των 
κρατών μελών έχει δημιουργήσει 
σημαντικά προβλήματα σε διασυνοριακές 
κοινότητες και επιχειρήσεις, θα πρέπει οι 
οικονομίες των παραμεθόριων 
περιφερειών των κρατών μελών να 
χρησιμοποιήσουν έως και 5% των 
πρόσθετων πόρων για να στηρίξουν 
διασυνοριακά έργα, χρησιμοποιώντας 
υπάρχοντα έργα Interreg ή 
δημιουργώντας νέα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας της COVID-
19 και την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, είναι απαραίτητο να 
καταβληθεί υψηλότερο ποσοστό αρχικής 

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας της COVID-
19 και των κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών της αλλά και για την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης των συστημάτων 
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προχρηματοδότησης για την ταχεία 
υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται 
από τους πρόσθετους πόρους. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

υγείας και της οικονομίας, είναι 
απαραίτητο να καταβληθεί υψηλότερο 
ποσοστό αρχικής προχρηματοδότησης ή, 
κατά περίπτωση, ετήσιας 
προχρηματοδότησης για την ταχεία 
υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται 
από τους πρόσθετους πόρους. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της αρχής 
του «μη βλάπτειν» και έχοντας λάβει 
υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών και τη συμφωνία 
του Παρισιού για το κλίμα. Επιπλέον, η  
προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και η συνεκτίμηση και η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 
προωθούνται σε όλα τα στάδια της 
εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 
προϋπολογισμών όσον αφορά την 

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 
προϋπολογισμών όσον αφορά την 
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αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, θα πρέπει να δοθεί εκτάκτως 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να ζητούν 
την εφαρμογή ποσοστού 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % στους 
χωριστούς άξονες προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με παροχή 
στήριξης από τους πρόσθετους πόρους.

αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης των συστημάτων 
υγείας και της οικονομίας, θα πρέπει να 
δοθεί εκτάκτως στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να ζητούν την εφαρμογή 
ποσοστού συγχρηματοδότησης έως και 
100% στους χωριστούς άξονες 
προτεραιότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων με παροχή στήριξης από 
τους πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
αυτής και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης των συστημάτων υγείας και 
της οικονομίας στο πλαίσιο της τρέχουσας 
περιόδου προγραμματισμού, 
δικαιολογείται η απαλλαγή των κρατών 
μελών, κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, ή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2026 σε περίπτωση διάθεσης 
πρόσθετων πόρων για δημοσιονομική 
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επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

ανάληψη υποχρέωσης το 2023 και το 
2024, για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, τη 
συμμετοχικότητα, την αποδοτικότητα και 
τον αντίκτυπο της χρήσης των πρόσθετων 
πόρων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
συνέβαλαν στην επίτευξη των επιμέρους 
στόχων του νέου ειδικού θεματικού 
στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους ειδικούς για 
κάθε πρόγραμμα δείκτες που καθιστά 
διαθέσιμους η Επιτροπή. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, θα πρέπει να 
προβάλλουν ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα 
και πόρους που εισήγαγε η Ένωση, ιδίως 
διασφαλίζοντας ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραμεθόριων, ως έκτακτο μέτρο και με 
την επιφύλαξη των γενικών κανόνων για 
τη διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες ανά 
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εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

περιφέρεια που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα του αντικτύπου της 
πανδημίας COVID-19, καθώς και τα 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
ισορροπημένη εστίαση τόσο σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και 
υποβαθμισμένες κοινότητες, σύμφωνα με 
τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο 
άρθρο 173 της ΣΛΕΕ, όσο και στις 
περιφέρειες και πόλεις που επλήγησαν 
περισσότερο από την πανδημία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, και ιδίως τον 
τριτογενή τομέα, σύμφωνα με την αρχή 
της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις 
οποίες προβλέπονται παρεκκλίσεις από 
τον παρόντα κανονισμό, οι δαπάνες στο 
πλαίσιο του REACT-EU θα πρέπει να 
υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις και 
διασφαλίσεις με όλες τις 
χρηματοδοτήσεις συνοχής. 
Περιλαμβάνουν δε τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη 
συμμόρφωση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της απάτης που 
εφαρμόζονται με τη στήριξη των 
υφιστάμενων οργανισμών 
καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο 
κρατών μελών και Ένωσης, όπως είναι η 
OLAF και, κατά περίπτωση, η 
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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβανομένης υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της 
κρίσης δημόσιας υγείας που συνδέεται 
μ’ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση 
της εξαίρεσης από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

διαγράφεται

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπλέον των συνολικών πόρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 
5 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
το 2020, και κατανέμονται στο ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ.·

1α. Επιπλέον των συνολικών πόρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 
4 805 843 906 EUR σε τιμές 2018, για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης το 
2020, και κατανέμονται στο ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ.

Τροπολογία 21
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού [ΕΜΑ] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
ποσό ύψους 53 272 800 000 EUR, σε 
τρέχουσες τιμές, από το ποσό που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο i) του εν λόγω 
κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 
4 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 8 
του ίδιου κανονισμού.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού [ΕΜΑ] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
ποσό ύψους 50 000 654 198 EUR, σε τιμές 
2018, από το ποσό που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο 
i) του εν λόγω κανονισμού, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφοι 3, 4 
και 8 του ίδιου κανονισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι για το 2021και 
το 2022 συνιστούν εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι για το 2021και 
το 2022 συνιστούν εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Με βάση τις στατιστικές και 
τις μελλοντικές εξελίξεις που σχετίζονται 
με την ανάκαμψη από την οικονομική 
κρίση που προκλήθηκε από τη νόσο 
COVID-19, μπορεί να ληφθεί απόφαση 
για παράταση των μέτρων ευελιξίας στο 
πλαίσιο του REACT-EU για τα έτη 2023 
και 2024 μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 
και για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και 
για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

1. Τουλάχιστον το 95% των 
πρόσθετων πόρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 1α και στο άρθρο 
92α (στο εξής: πρόσθετοι πόροι) θα 
διατεθούν στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση». Ποσοστό τουλάχιστον 3% 
που μπορεί να φτάσει ως το 5% αυτών 
των πόρων θα διατεθεί στο πλαίσιο του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις, 
οι πρόσθετοι πόροι παρέχουν βοήθεια για 
τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και για την προετοιμασία 
μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU). 
Οι πρόσθετοι πόροι χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της τεχνικής συνδρομής 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου και τις πράξεις 
υλοποίησης του θεματικού στόχου που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— 2020: 5 000 000 000 EUR· — 2020: 5000 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές (4 805 843 906 EUR σε 
τιμές 2018)·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— 2021: 42 434 400 000 EUR· — 2021: 42 434 400 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές (39 987 184 320 EUR σε 
τιμές 2018)·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— 2022: 10 820 400 000 EUR· — 2022: 10 820 400 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές (9 996 674 058 EUR σε 
τιμές 2018).

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α υποστηρίζουν 
επίσης διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Στο πλαίσιο τόσο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», όσο και του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», οι 
πρόσθετοι πόροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α καθίστανται διαθέσιμοι για τα 
έτη 2021 και 2022. Κατόπιν 
αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και 
βάσει αιτιολογημένου αιτήματος κράτους 
μέλους, οι πρόσθετοι πόροι μπορούν 
επίσης να διατεθούν για δημοσιονομική 
ανάληψη υποχρεώσεων το 2023 και το 
2024 . Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α 
συμπληρώνονται από τη στήριξη για 
διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές (16 
795 821 EUR σε τιμές 2018).

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το 0,35 % των πρόσθετων πόρων 
διατίθεται στην τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

3. Το 0,35 % των πρόσθετων πόρων 
διατίθεται στην τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία της 
COVID-19 και σε κράτη μέλη με 
χαμηλότερα ποσοστά απορρόφησης και 
εφαρμογής.

Τροπολογία 30



RR\1212778EL.docx 27/101 PE654.026v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

4. Σε σχέση τόσο με τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», όσο και με τον στόχο 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021. Ανάλογα με την 
περίπτωση, θα αναθεωρηθεί επίσης το 
2022 σε συνάρτηση με τις 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
το 2023 και το 2024, με βάση τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία. Οι αναθεωρήσεις διασφαλίζουν 
ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν 
θα επηρεαστούν αρνητικά.
(Το Παράρτημα VII θα επικαιροποιηθεί για 
να καλύψει την κατανομή για τον στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας)

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 



PE654.026v02-00 28/101 RR\1212778EL.docx

EL

για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα.

για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα, με συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και 
σχετικών οντοτήτων που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών και τους 
κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7, μέρος των πρόσθετων 
πόρων μπορεί επίσης να προταθεί για την 
αύξηση της στήριξης για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) πριν ή ταυτόχρονα με τη 
χορήγηση στο ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7, μέρος των πρόσθετων 
πόρων μπορεί επίσης να προταθεί για την 
αύξηση της στήριξης για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση όσων υπέστησαν πρωτοφανή 
πλήγματα από την κρίση της COVID-19. 
Μέρος των πρόσθετων πόρων μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση 
της στήριξης για την Πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων, πριν ή 
ταυτόχρονα με τη χορήγηση στο ΕΤΠΑ 
και στο ΕΚΤ

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 5 – εδάφιο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές θα προστεθούν στα 
κονδύλια τα οποία θα λάβει κάθε εξόχως 
απόκεντρη περιφέρεια στο πλαίσιο της 
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κατανομής των εθνικών 
προϋπολογισμών, όπως υπολογίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος 
Ι.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 5 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έπειτα από την αρχική τους κατανομή, οι 
πρόσθετοι πόροι μπορούν, μετά από 
αίτηση κράτους μέλους για τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 1, να 
μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Έπειτα από την αρχική τους κατανομή, οι 
πρόσθετοι πόροι μπορούν, μετά από 
αίτηση κράτους μέλους για τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 1, να 
μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ), υπό την προϋπόθεση 
ότι το μερίδιο του ΕΚΤ δεν θα μειωθεί 
κάτω από το 23,1 %.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 5 – εδάφιο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι εκτελούνται σύμφωνα 
με τους κανόνες του Ταμείου στο οποίο 
χορηγούνται ή μεταφέρονται.

Οι πρόσθετοι πόροι εκτελούνται σύμφωνα 
με τους κανόνες του Ταμείου στο οποίο 
χορηγούνται ή μεταφέρονται και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ποσοστό έως και 4 % των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μπορεί να 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή για 
οποιοδήποτε υφιστάμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το 
ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ ή για το νέο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 11.

6. Ποσοστό έως και 4 % των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μπορεί να 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, σε όλες 
τις φάσεις, για οποιοδήποτε υφιστάμενο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ ή 
για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 81 
παράγραφος 1 και το άρθρο 134 
παράγραφος 1, η αρχική 
προχρηματοδότηση που καταβάλλεται 
μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής 
για την έγκριση επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για την έγκριση 
τροποποίησης επιχειρησιακού 
προγράμματος για τη χορήγηση των 
πρόσθετων πόρων ανέρχεται στο 50 % των 
πρόσθετων πόρων που χορηγούνται σε 
προγράμματα για το έτος 2020 στο πλαίσιο 
του νέου θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 81 
παράγραφος 1 και το άρθρο 134 
παράγραφος 1, η αρχική 
προχρηματοδότηση που καταβάλλεται 
μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής 
για την έγκριση επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για την έγκριση 
τροποποίησης επιχειρησιακού 
προγράμματος για τη χορήγηση των 
πρόσθετων πόρων ανέρχεται στο 50 % των 
πρόσθετων πόρων που χορηγούνται σε 
προγράμματα για το έτος 2020 στο πλαίσιο 
του νέου θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άρθρου 134 παράγραφος 2 για την ετήσια 
προχρηματοδότηση τα έτη 2021, 2022 και 
2023, το ποσό της στήριξης που χορηγείται 
από τα Ταμεία στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο 
προγραμματισμού περιλαμβάνει τους 
πρόσθετους πόρους.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 134 
παράγραφος 2, η ετήσια 
προχρηματοδότηση για τα έτη 2021, 2022 
και, βάσει αιτιολογημένης αίτησης 
κράτους μέλους, για τα έτη 2023 και 
2024, μπορεί να αποτελείται σε ποσοστό 
έως και 50 % από πρόσθετους πόρους 
που χορηγούνται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του νέου θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9. Για τους 
σκοπούς του υπολογισμού της ετήσιας 
προχρηματοδότησης για το 2021, το 
2022, το 2023 και, κατά περίπτωση, το 
2024, το ποσό της στήριξης που χορηγείται 
από τα Ταμεία στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο 
προγραμματισμού περιλαμβάνει τους 
πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι που δεν διατίθενται για 
τεχνική συνδρομή χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο του νέου θεματικού στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 10 για τη 
χρηματοδότηση πράξεων με σκοπό τη 
στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας.

Οι πρόσθετοι πόροι που δεν διατίθενται για 
τεχνική συνδρομή χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο του νέου θεματικού στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 9 για τη 
χρηματοδότηση πράξεων με σκοπό τη 
στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας, με έμφαση, 
για παράδειγμα, στην ανασυγκρότηση της 
υγείας και στην ανταγωνιστικότητα των 
βαρέως πληγέντων οικονομικών τομέων.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 ή έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2024, όταν εφαρμόζεται η 
παρέκκλιση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για υγειονομικές και 
κοινωνικές υποδομές, για συστήματα και 
υπηρεσίες υγείας για όλους, μεταξύ άλλων 
και σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και 
για οίκους ευγηρίας 
(συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων), για 
την παροχή στήριξης με τη μορφή 
κεφαλαίων κίνησης ή επενδυτικής και 
συμβουλευτικής στήριξης στις ΜΜΕ και 
στις επιχειρήσεις της κοινωνικής 
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την κρίση. οικονομίας, για επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
σε συνθήκες τηλεργασίας), για επενδύσεις 
σε υποδομή με σκοπό την χωρίς 
διακρίσεις παροχή βασικών υπηρεσιών σε 
κατοίκους αγροτικών, μεθοριακών, 
λιγότερο ανεπτυγμένων, νησιωτικών, 
ορεινών, αραιοκατοικημένων και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, καθώς και 
περιοχών σε βιομηχανική μετάβαση ή 
πληθυσμιακή συρρίκνωση και για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, όπως είναι ο τουρισμός και ο 
πολιτισμός. Άλλες επενδύσεις με 
δυνατότητες δημιουργίας πολλών θέσεων 
εργασίας, όπως είναι οι επενδύσεις στην 
αστική αναβάθμιση, μπορούν επίσης να 
υποστηριχθούν.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της αγοράς εργασίας, της 
κοινωνικής οικονομίας, των 
υγειονομικών και κοινωνικών 
συστημάτων, της διατήρησης της 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων, μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου που 
αποσκοπούν στη διατήρηση του ίδιου 
επιπέδου συνθηκών και δικαιωμάτων 
εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
έναντι των απολύσεων και της μείωσης 
των μισθών. Στην περίπτωση τούτων των 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου,  οι 
πρόσθετοι πόροι του ΕΚΤ 
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ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
για τη χρηματοδότηση των επιδομάτων 
μερικής ανεργίας και όχι για άλλες 
εταιρικές επιδιώξεις ή δαπάνες.  Η 
στήριξη καλύπτει επιχειρηματίες και 
αυτοαπασχολουμένους, 
συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων 
επαγγελματιών, των καλλιτεχνών και των 
δημιουργικών εργαζομένων, ακόμη και αν 
η στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής ένταξης, μέτρα κατά των 
διακρίσεων και μέτρα εξάλειψης της 
φτώχειας, με έμφαση στην παιδική 
φτώχεια. Οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται 
για τη στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, ιδίως για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, 
όπως είναι μεταξύ άλλων οι μακροχρόνια 
άνεργοι και όσοι βρίσκονται μακριά από 
την αγορά εργασίας, καθώς και οι 
κάτοικοι αγροτικών, νησιωτικών, 
ορεινών, αραιοκατοικημένων και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, καθώς και 
περιοχών σε βιομηχανική μετάβαση ή 
πληθυσμιακή συρρίκνωση.  Επιπλέον, οι 
πόροι καλύπτουν επίσης μέτρα 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων για 
δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, για 
επιγραμμική εκπαίδευση, για ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, για εξατομικευμένη 
επανειδίκευση και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων, ιδίως για μειονεκτούσες 
ομάδες, για τη στήριξη της διπλής 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, και για 
την ενίσχυση της ισότιμης και καθολικής 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 43
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 και τους 
πρόσθετους πόρους που χρησιμοποιούνται 
για το ΤΕΒΑ, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 έβδομο εδάφιο, οι πρόσθετοι 
πόροι διατίθενται για πράξεις στο πλαίσιο 
του νέου θεματικού στόχου «Στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας», ο 
οποίος συμπληρώνει τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.

Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 και τους 
πρόσθετους πόρους που χρησιμοποιούνται 
για το ΤΕΒΑ ή για την Πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 έβδομο 
εδάφιο, οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται για 
πράξεις στο πλαίσιο του νέου θεματικού 
στόχου «Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας», ο οποίος 
συμπληρώνει τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 96 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) καθορίζει την 
κατανομή των πρόσθετων πόρων για τα 
έτη 2020, 2021 και, κατά περίπτωση, για 
τα έτη 2022, 2023 και 2024, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 9 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 
παράγραφος 1, οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος για την 
τροποποίηση προγράμματος πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένες και να 
προσδιορίζουν ιδίως τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας. Συνοδεύονται 
από το αναθεωρημένο πρόγραμμα.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 
παράγραφος 1, οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος για την 
τροποποίηση προγράμματος πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένες και να 
προσδιορίζουν ιδίως τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας καθώς και των 
συστημάτων υγείας. Συνοδεύονται από το 
αναθεωρημένο πρόγραμμα.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν θεσπίζεται νέο τέτοιο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, μόνο οι αρχές που έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταμείο Συνοχής μπορούν να οριστούν 
για τους σκοπούς του άρθρου 96 
παράγραφος 5 στοιχείο α).

Όταν θεσπίζεται νέο τέτοιο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, μόνο οι αρχές που έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταμείο Συνοχής μπορούν να οριστούν 
για τους σκοπούς του άρθρου 96 
παράγραφος 5 στοιχείο α), μετά από 
διαβούλευση με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 – εδάφιο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 
παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 30 
παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει 
οποιοδήποτε νέο ειδικό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή οποιαδήποτε τροποποίηση 
υφιστάμενου προγράμματος εντός 10 
εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους 
από κράτος μέλος.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 65 παράγραφος 2, μια δαπάνη 
είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση 
εφόσον έχει πραγματοποιηθεί από 
δικαιούχο και έχει πληρωθεί κατά το 
διάστημα μεταξύ ημερομηνίας υποβολής 
του προγράμματος στην Επιτροπή και  
31ης Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 65 παράγραφος 4, σε περίπτωση 
επιστροφής δαπανών βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 67 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ), οι 
ενέργειες που συνιστούν τη βάση 
επιστροφής δαπανών πρέπει να έχουν 
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εκτελεστεί κατά το διάστημα μεταξύ 
1ης Φεβρουαρίου 2020 και 
31ης Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10γ. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 65 παράγραφος 9, οι δαπάνες για 
πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
του θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 9 είναι επιλέξιμες από 
1ης Φεβρουαρίου 2020.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10δ. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 136 παράγραφος 2, το 
συγκεκριμένο μέρος των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που είναι ακόμη ανοικτό 
στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή στις 
31 Δεκεμβρίου 2024 κατά περίπτωση, 
αποδεσμεύεται εάν κάποιο από τα 
έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 141 παράγραφος 1 δεν έχει 
υποβληθεί στην Επιτροπή έως την 
προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 141 παράγραφος 1.

Τροπολογία 52
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10ε. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 141 παράγραφος 1, εκτός από τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 138, 
για την τελευταία λογιστική χρήση, από 
1ης Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν τελική έκθεση 
υλοποίησης για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 120 
παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, 
μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % για τον 
άξονα ή τους άξονες προτεραιότητας που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους που έχουν προγραμματιστεί στο 
πλαίσιο του θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 120 
παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, 
μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % για τον 
άξονα ή τους άξονες προτεραιότητας που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους που έχουν προγραμματιστεί στο 
πλαίσιο του θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου. Προς τον σκοπό αυτό, 
υποχρεούνται να κάνουν χρήση ειδικών 
για κάθε πρόγραμμα δεικτών που 
διατίθενται από την Επιτροπή.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 11 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, όταν 
εφαρμόζεται η παρέκκλιση που 
αναφέρεται στο εδάφιο 3 της παραγράφου 
2 του παρόντος άρθρου, θα έχει 
διενεργηθεί τουλάχιστον μία αξιολόγηση 
για τη χρήση των πρόσθετων πόρων, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους 
και, κατά περίπτωση, η συμμετοχικότητά 
τους και η αποφυγή των διακρίσεων, 
μεταξύ άλλων και από την σκοπιά του 
φύλου, καθώς και ο βαθμός στον οποίο 
συνέβαλαν στον θεματικό στόχο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο 
εδάφιο, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ως ημερομηνία επιλεξιμότητας η 1η 
Φεβρουαρίου 2020 για πράξεις ενίσχυσης 
των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων 
στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19·

διαγράφεται

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 12 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 25α παράγραφος 7 για την 
επιλογή πράξεων που προωθούν την 
ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο 
πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
65 παράγραφος 10·

διαγράφεται

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 12 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 για 
συνεργασία των δικαιούχων σε 
τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις 
συνιστώσες. Κατά παρέκκλιση, οι εταίροι 
Interreg συνεργάζονται τουλάχιστον με 
μία διάσταση κατά την υλοποίηση έργων 
που χρηματοδοτούνται από τους 
πρόσθετους πόρους·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, σύμφωνα με 
το άρθρο 115 παράγραφοι 1 και 3 και με το 

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, σύμφωνα με 
το άρθρο 115 παράγραφοι 1 και 3 και με το 
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παράρτημα XII, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την επιπλέον στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

παράρτημα XII, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την επιπλέον στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους. 
Η αναφορά στους πρόσθετους πόρους 
στο πλαίσιο του REACT-EU γίνεται μέσω 
hashtag ή άλλων εργαλείων αναζήτησης, 
προκειμένου να καταστεί σαφές στους 
πολίτες ότι το εν λόγω έργο 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 
απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία 
COVID-19 και να διασφαλιστεί πλήρης 
διαφάνεια.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 a
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με το REACT-EU 
έως τις 31 Μαρτίου 2025, η οποία 
καλύπτει τις δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων για τα έτη 2020, 2021 και 
2022. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων του REACT-EU, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων 
του, τα είδη των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων, τους δικαιούχους και τους 
τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτικών 
κονδυλίων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του στην υποβοήθηση 
της οικονομικής ανάκαμψης.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης 
έως τις 31 Μαρτίου 2027, η οποία 
καλύπτει τυχόν δημοσιονομικές 
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δεσμεύσεις για τα έτη 2023 και 2024 στο 
πλαίσιο της παρέκκλισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 92β παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα VIIα – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 δεν συνεπάγονται κατανομές 
ανά κράτος μέλος για τη συνολική περίοδο 
2020 - 2022 οι οποίες υπερβαίνουν:

Οι κανόνες που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 δεν συνεπάγονται κατανομές 
ανά κράτος μέλος για τη συνολική περίοδο 
2020 - 2024 οι οποίες υπερβαίνουν:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Ιστορικό του REACT-EU

Το REACT-EU είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Η παύση ή η επιβράδυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ένωση έχει προκαλέσει σημαντικές 
οικονομικές και κοινωνικές ζημίες, και το REACT-EU προβλέπεται να αποτελέσει εργαλείο 
που θα συμβάλει στην αντιμετώπισή τους. Είχαν προηγηθεί δύο προτάσεις σχετικά με την 
πολιτική συνοχής, την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού 
(CRII) και την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού + (CRII +), 
με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι κανόνες για τις περιφερειακές δαπάνες για να διευκολυνθεί 
η ανάκαμψη.

Β. Πεδίο εφαρμογής της πρότασης

Με την πρόταση REACT-EU επιδιώκεται η τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων για τα ταμεία συνοχής 2014-2020. Προβλέπεται πρόσθετος προϋπολογισμός σε 
δύο μέρη, για το 2020 και για την περίοδο 2021-2022, και επίσης προβλέπεται μια σειρά 
παρεκκλίσεων από τους συνήθεις κανόνες για τις δαπάνες συνοχής, που αφορούν 
συγκεκριμένα τον πρόσθετο προϋπολογισμό για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Το 
REACT-EU δεν θα εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (ούτε καν για το οικονομικό έτος 
2020), δεδομένου ότι η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει ότι οι αυξήσεις του 
προϋπολογισμού δεν δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου.

Γ. Δημοσιονομικές πτυχές

Με την πρόταση διατίθεται πρόσθετο ποσό 5 δισ. EUR κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους 2020, το οποίο θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Προβλέπονται επίσης 
πρόσθετα ποσά 42 δισ. EUR το 2021 και 11 δισ. EUR το 2022, τα οποία θα είναι «εκτός» του 
προϋπολογισμού, καθώς θα αποτελούν εξωτερικούς πόρους για ειδικό προορισμό. Οι 
συνεισηγητές προτείνουν οι πρόσθετοι πόροι να διατεθούν επίσης για δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023 και/ή το 2024, εφόσον χρειάζεται.

Δ. Το πρόβλημα των εξωτερικών πόρων για ειδικό προορισμό

Οι εξωτερικοί πόροι για ειδικό προορισμό είναι μια ειδική κατηγορία πόρων της ΕΕ που δεν 
εντάσσονται στον γενικό προϋπολογισμό, επειδή είναι πόροι που μπορούν να δαπανώνται 
μόνο για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Γενικά, αυτό ισχύει για τα έσοδα από επιστροφές 
επιχορηγήσεων και άλλες επιστροφές, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον 
αρχικό σκοπό τους, και για τις πληρωμές τρίτων χωρών για ειδικά προγράμματα, που 
μπορούν φυσικά να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα προγράμματα που αναφέρονται από την 
εκάστοτε χώρα. Όταν χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς, οι εξωτερικοί πόροι για ειδικό 
προορισμό μπορούν να εγείρουν ζητήματα δημοκρατικής λογοδοσίας, καθώς πρόκειται για 
χρήματα που δεν υπόκεινται στην ίδια δημοκρατική εποπτεία με τον υπόλοιπο 
προϋπολογισμό, και εξαιρούνται από την αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού (και, 
αναμφίβολα, της ειλικρίνειας).
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Ε. Κατανομή των πόρων

Η πρόταση προβλέπει κατανομή των πόρων ανά κράτος μέλος και όχι ανά περιφέρεια, όπως 
συνηθίζεται στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Το γεγονός αυτό αιτιολογείται, ωστόσο, από 
την Επιτροπή με τον ειδικό χαρακτήρα της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της Covid-19. Η κατανομή ανά κράτος μέλος 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο νέο 
παράρτημα VΙΙα και εφαρμόζεται στο πλαίσιο εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής. 

ΣΤ. Νέος θεματικός στόχος

Με το REACT-EU δημιουργείται ένας νέος, ενιαίος θεματικός στόχος ο οποίος θα αφορά την 
πρόσθετη χρηματοδότηση και θα έχει τον τίτλο «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών 
της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας». Αυτός ο θεματικός στόχος θα ισχύει 
τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ή των ειδικών νέων προγραμμάτων, κατ’ επιλογή των κρατών μελών. Οι 
συνεισηγητές προτείνουν να ισχύει ο νέος αυτός θεματικός στόχος όχι μόνο για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», αλλά και για τον στόχο «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία» (π.χ. Interreg), δεδομένου ότι οι παραμεθόριες περιφέρειες έχουν 
πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση.

Ζ. Ελαστικοποίηση των δαπανών συνοχής

Για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του REACT-EU, το νέο άρθρο 92β 
προβλέπει μια σειρά παρεκκλίσεων οι οποίες καθιστούν πιο ευέλικτα τον προγραμματισμό 
και την εφαρμογή. Για παράδειγμα, καθίστανται δυνατές οι μεταφορές μεταξύ του ΕΤΠΑ και 
του ΕΚΤ, και στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, για τις οποίες θα είναι 
εφαρμοστέοι μόνο οι κανόνες του ταμείου προορισμού.

Η. Ποσοστό προχρηματοδότησης

Οι πρόσθετοι πόροι θα οδηγήσουν σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό προχρηματοδότησης της 
τάξης του 50 %.

Θ. Ποσοστό συγχρηματοδότησης

Η πρόταση REACT-EU προβλέπει ποσοστό συγχρηματοδότησης έως 100 % για τις δαπάνες 
που σχετίζονται με την οικονομική ανάκαμψη.

Ι. Λοιπές παρεκκλίσεις

Επιπλέον, η εφαρμογή της πρόσθετης χρηματοδότησης δεν θα υπόκειται στους συνήθεις 
κανόνες για τη θεματική συγκέντρωση, τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, το αποθεματικό 
επίδοσης ή ορισμένες προθεσμίες.

ΙΑ. Επικοινωνία
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Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του REACT-EU θα πρέπει να αναγνωρίζουν 
δημοσίως την εν λόγω χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες για τα έργα στον 
τομέα της συνοχής.

ΙΒ. Συμπέρασμα

Οι συνεισηγητές εξέτασαν την πρόταση αυτή πολύ προσεκτικά και προτείνουν την έγκρισή 
της, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση. 
Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διάφορες παρεκκλίσεις και οι ελαστικοί κανόνες που 
περιέχει πρέπει να διατηρήσουν τον προσωρινό χαρακτήρα τους και ότι η πολιτική συνοχής 
πρέπει από το 2023 ή από το 2025 και μετά να επανέλθει στους συνήθεις κανόνες και 
ελέγχους που προβλέπονται σε αυτήν. Αυτό ισχύει ιδίως για τη μαζική χρήση εξωτερικών 
εσόδων για ειδικό προορισμό, η οποία μπορεί να γίνει ανεκτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όμως δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμο φαινόμενο, καθώς η χρήση αυτή κινδυνεύει να 
υπονομεύσει τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους 
πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Agnes Jongerius

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 57 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε μια κρίση η οποία επηρεάζει όλους τους πολίτες 
στην Ευρώπη, αν και όχι εξίσου. Ο κίνδυνος να βαθύνουν τα κοινωνικά χάσματα και να 
αυξηθούν η ανεργία και οι ανισότητες, πέρα από τη στασιμότητα της οικονομίας, είναι 
υπαρκτός. Για τον λόγο αυτόν, η κοινωνική διάσταση είναι καθοριστικής σημασίας για την 
κατάλληλη ανάκαμψη.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προετοιμασία για μια πράσινη, ψηφιακή, κοινωνική 
και ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη, θα πρέπει να διατεθούν πόροι και να ληφθούν μέτρα 
για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, και όχι για οποιοδήποτε είδος απασχόλησης. 
Οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε πραγματικές και βιώσιμες 
ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην εφαρμογή των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
πληθυσμού.

Η κοινωνική συμπερίληψη και η μείωση της φτώχειας αποτελούν αυτοσκοπό. Επιπλέον, 
αποτελούν μέσο για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν πραγματικές ευκαιρίες να 
ευδοκιμήσουν. Για τον λόγο αυτόν, είναι δικαιολογημένη και αναγκαία η επένδυση και σε 
αυτούς τους στόχους.
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Τα προσωρινά μέτρα χρηματοδοτούνται κατ’ εξαίρεση από το ΕΚΤ, ιδίως τα συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας και η στήριξη των αυτοαπασχολούμενων, και αυτό δεν θα 
πρέπει να καθιερωθεί ως πρακτική. Η εν λόγω στήριξη πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά, 
ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο άλλες ευάλωτες ομάδες κατά τη διάρκεια κρίσεων λόγω της 
ανακατανομής κεφαλαίων, πρέπει να καθιστά δυνατή την πρόληψη των καταχρήσεων από 
φορείς που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη και να εξασφαλίζει τον συμμετοχικό έλεγχο, 
με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων φορέων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής, κοινωνικής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας, της 
απασχόλησης και της κοινωνίας 
(REACT-EU)

[Η παρούσα τροπολογία (δηλαδή η 
προσθήκη των λέξεων «κοινωνική» και 
«της απασχόλησης και της κοινωνίας» στη 
φράση «λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας») ισχύει για ολόκληρο το 
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κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.]

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση έχει επιδεινώσει την 
κατάσταση των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας ή τον 
κίνδυνο της φτώχειας, μεγάλα κοινωνικά 
χάσματα, αυξημένη απώλεια θέσεων 
εργασίας και αύξηση των ποσοστών 
ανεργίας και των ανισοτήτων, ιδίως 
μεταξύ των μειονεκτουσών ομάδων, και 
έχει εμποδίσει την ανάπτυξη στα κράτη 
μέλη, γεγονός το οποίο με τη σειρά του 
επιδεινώνει τις σοβαρές ελλείψεις 
ρευστότητας οι οποίες οφείλονται στην 
αιφνίδια και σημαντική αύξηση των 
δημόσιων επενδύσεων που απαιτούνται 
στα συστήματα υγείας και σε άλλους 
τομείς των οικονομιών τους. Το γεγονός 
αυτό έχει δημιουργήσει μια έκτακτη 
κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που 
οφείλονται στους έκτακτους περιορισμούς 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
COVID-19 και για να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι ασύμμετρης ανάκαμψης που 

(3) Για να συνέλθουν η οικονομία και 
η κοινωνία από τους ισχυρούς 
κλυδωνισμούς που οφείλονται στους 
έκτακτους περιορισμούς που έθεσαν σε 
εφαρμογή τα κράτη μέλη για τον 
περιορισμό της μετάδοσης της COVID-19 
και για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι 
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οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 
μέλη, γεγονός που θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
έντονη επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και έδωσε εντολή στην 
Επιτροπή να αναλύσει τις ανάγκες έτσι 
ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους 
τομείς και τα γεωγραφικά τμήματα της 
Ένωσης που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, και να διευκρινιστεί παράλληλα η 
σύνδεση με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

ασύμμετρης ανάκαμψης που οφείλονται 
στα διαφορετικά εθνικά μέσα που είναι 
διαθέσιμα στα διάφορα κράτη μέλη, 
γεγονός που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 23 
Απριλίου 2020, τον «Χάρτη πορείας για 
την ανάκαμψη» με έντονη επενδυτική 
συνιστώσα, ζήτησε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και 
έδωσε εντολή στην Επιτροπή να αναλύσει 
τις ανάγκες έτσι ώστε οι πόροι να 
κατευθυνθούν προς τους τομείς και τα 
γεωγραφικά τμήματα της Ένωσης που 
δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, και να 
διευκρινιστεί παράλληλα η σύνδεση με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2021-2027.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, της απασχόλησης και της 
κοινωνίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
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περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στα 
στατιστικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
περί ισότητας, για την έκταση των 
επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στις 
οικονομίες και τις κοινωνίες τους, με 
ειδική έμφαση στους απόρους, όπως οι 
άστεγοι και όσοι ζουν σε εξειδικευμένα 
ιδρύματα, οι οποίοι παραδοσιακά δεν 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία των 
στατιστικών υπηρεσιών των κρατών 
μελών· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συλλέγονται συναφή και συγκρίσιμα 
δεδομένα, με τη συμμετοχή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η μέθοδος κατανομής θα 
πρέπει να προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δεδομένης της ειδικής ευπάθειας των 
οικονομιών και των κοινωνιών τους. 
Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο 
εξελισσόμενος χαρακτήρας των 
επιπτώσεων της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και τα 
τελευταία στατιστικά στοιχεία και 
στοιχεία για την ισότητα που θα είναι 
διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 2021 για να 
διανεμηθεί η δόση των πρόσθετων πόρων 
για το 2022.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται 
ότι οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη 
επαρκής ευελιξία ώστε να προσαρμόσουν 
τα μέτρα αποκατάστασης των συνεπειών 
της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 
και να προετοιμάσουν μια πράσινη, 
ψηφιακή, κοινωνική και ανθεκτική 
ανάκαμψη της οικονομίας, της 
απασχόλησης και της κοινωνίας, θα 
πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις 
σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη επαρκής ευελιξία όσον 
αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι πόροι 
θα δαπανηθούν γρήγορα, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται μ’ αυτούς 
τους πρόσθετους πόρους θα πρέπει να 
αποδεσμευτούν μόνο στο κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
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διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
υπηρεσίες υγείας για όλους, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, και ιδίως στις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, για πράξεις που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία, για 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις στους 
ανθρώπους, μεταξύ άλλων και στις 
αγροτικές περιοχές, ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, καθώς και την παροχή 
βοήθειας στους άπορους. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής, κοινωνικής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας, 
της απασχόλησης και της κοινωνίας», 
που θα πρέπει επίσης να αποτελεί ενιαία 
επενδυτική προτεραιότητα, ώστε να 
απλουστευθεί ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση των πρόσθετων πόρων.

__________________ __________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
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επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν την 
κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη της 
φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
παιδική φτώχεια, τη διατήρηση της 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου που 
παρέχουν εισόδημα διαβίωσης υψηλότερο 
από το όριο της φτώχειας και μέσω 
παροχής στήριξης στους 
αυτοαπασχολούμενους, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς 
αποκλεισμούς, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
ειδικότερα δε για τις μειονεκτούσες 
ομάδες και τους φροντιστές, και για να 
ενισχύσουν την ισότιμη και καθολική 
πρόσβαση σε προσιτές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
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συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα παιδιά, 
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρίες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά και θα πρέπει να εξαρτάται από 
τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου 
συνθηκών και δικαιωμάτων εργασίας και 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της 
προστασίας έναντι των απολύσεων και 
της μείωσης των μισθών, καθώς και από 
τη μη χορήγηση πριμοδοτήσεων σε 
διοικητικά στελέχη ή τη μη καταβολή 
μερισμάτων σε μετόχους. Δεδομένου ότι 
χρησιμοποιούνται δημόσια μέσα για τη 
διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης, 
οι αποδέκτες της ενωσιακής στήριξης δεν 
θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε 
κάποια από τις περιοχές δικαιοδοσίας 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά 
με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας1a, και δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ούτε τη συμμετοχή των 
εργαζομένων ή τη συναπόφαση σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 
εταιρείας, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική.
____________________________
1α ΕΕ C 64 της 27.2.2020, σ. 8.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
την ευελιξία να κατανείμουν τους 
πρόσθετους πόρους σε νέα ειδικά 
επιχειρησιακά προγράμματα ή νέους 
άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο 
υφιστάμενων προγραμμάτων. Με σκοπό 
την ταχεία υλοποίηση, μόνο οι ήδη 
ορισθείσες αρχές των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή 
το Ταμείο Συνοχής επιτρέπεται να 
ορίζονται για νέα ειδικά επιχειρησιακά 
προγράμματα. Δεν θα πρέπει να απαιτείται 
εκ των προτέρων αξιολόγηση από τα 
κράτη μέλη, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την υποβολή του επιχειρησιακού 
προγράμματος στην Επιτροπή προς 
έγκριση θα πρέπει να είναι περιορισμένα.

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
την ευελιξία να κατανείμουν τους 
πρόσθετους πόρους σε νέα ειδικά 
επιχειρησιακά προγράμματα ή νέους 
άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο 
υφιστάμενων προγραμμάτων. Με σκοπό 
την ταχεία υλοποίηση, μόνο οι ήδη 
ορισθείσες αρχές των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή 
το Ταμείο Συνοχής επιτρέπεται να 
ορίζονται για νέα ειδικά επιχειρησιακά 
προγράμματα. Δεν θα πρέπει να απαιτείται 
εκ των προτέρων αξιολόγηση από τα 
κράτη μέλη, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την υποβολή του επιχειρησιακού 
προγράμματος στην Επιτροπή προς 
έγκριση θα πρέπει να είναι περιορισμένα. 
Ωστόσο, το REACT-EU δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν σε 
διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό, ή 
που παρέχουν εισόδημα κάτω από το όριο 
φτώχειας των κρατών μελών. Η 
διάσταση του φύλου θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα 
προγράμματα που υλοποιούνται, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησής τους. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε 
είδους διάκριση για οποιονδήποτε λόγο, 
όπως φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική 
καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, 
γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, 
θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτικά 
φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, ιδιότητα 
μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσία, 
γένος, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικός 
προσανατολισμός, κατά την εκτέλεση του 
REACT-EU.

Τροπολογία 9
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν τη 
συμμετοχικότητα, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 



PE654.026v02-00 58/101 RR\1212778EL.docx

EL

των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες που 
απορρέουν από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας της COVID-19, καθώς και τα 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, και των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των 
φορέων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της φτώχειας, της κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας των φύλων και της 
μη εισαγωγής διακρίσεων, σύμφωνα με 
τις αρχές της εταιρικής σχέσης.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
της κατάστασης που συνδέεται με την 
πανδημία της COVID-19, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 
επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβανομένης υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της 
κρίσης δημόσιας υγείας που συνδέεται 
μ’ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση 
της εξαίρεσης από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

διαγράφεται

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 86 
παράγραφος 2 και το άρθρο 136 
παράγραφος 1, οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
για πρόσθετους πόρους αποδεσμεύονται 
σύμφωνα με τους κανόνες που πρέπει να 
τηρούνται για το κλείσιμο των 
προγραμμάτων.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 86 
παράγραφος 2 και το άρθρο 136 
παράγραφος 1, οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
για πρόσθετους πόρους αποδεσμεύονται 
στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
 Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα.

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα. Το μέρος του ΕΚΤ δεν 
μειώνεται κάτω από τη σημερινή νομική 
υποχρέωση του 23,1 %.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7, μέρος των πρόσθετων 
πόρων μπορεί επίσης να προταθεί για την 
αύξηση της στήριξης για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) πριν ή ταυτόχρονα με τη 
χορήγηση στο ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7, μέρος των πρόσθετων 
πόρων μπορεί επίσης να προταθεί για την 
αύξηση της στήριξης για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) και την Πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων (YEI) πριν ή 
ταυτόχρονα με τη χορήγηση στο ΕΤΠΑ 
και στο ΕΚΤ. Το μέρος αυτό ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 3 % των πρόσθετων 
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πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
ελάχιστο ποσό για τη στήριξη των 
απόρων που έχουν πληγεί με πρωτόγνωρα 
δυσανάλογο τρόπο από την κρίση της 
COVID-19.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έπειτα από την αρχική τους κατανομή, οι 
πρόσθετοι πόροι μπορούν, μετά από 
αίτηση κράτους μέλους για τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 1, να 
μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Έπειτα από την αρχική τους κατανομή, οι 
πρόσθετοι πόροι μπορούν, μετά από 
αίτηση κράτους μέλους για τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 1, να 
μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ), με την προϋπόθεση 
ότι το μέρος του ΕΚΤ δεν θα μειωθεί 
κάτω από το 23,1 %.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
92 παράγραφος 4 δεν ισχύουν για την 
αρχική κατανομή ούτε για τις επόμενες 
μεταφορές.

διαγράφεται

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για υπηρεσίες υγείας για όλους, 
για την παροχή στήριξης με τη μορφή 
κεφαλαίων κίνησης ή επενδυτικής 
στήριξης στις ΜΜΕ, για επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία, για 
επενδύσεις σε υποδομή με σκοπό την 
παροχή βασικών υπηρεσιών χωρίς 
διακρίσεις στους ανθρώπους και για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της κοινωνικής ένταξης και της 
εξάλειψης της φτώχειας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην παιδική φτώχεια, της 
διατήρησης της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου που παρέχουν εισόδημα 
υψηλότερο από το όριο φτώχειας των 
κρατών μελών και μέσω παροχής 
στήριξης στους αυτοαπασχολούμενους, 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Οι 
πρόσθετοι πόροι διατίθενται επίσης για τη 
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ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, ιδίως για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, για 
τη στήριξη μέτρων απασχόλησης των 
νέων, για διά βίου εκπαίδευση, 
εξατομικευμένη επανειδίκευση και 
κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως για 
μειονεκτούσες ομάδες και φροντιστές, για 
τη στήριξη της δίκαιης πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης, καθώς και της 
μετάβασης στη βιώσιμη απασχόληση, και 
για την ενίσχυση της ισότιμης και 
καθολικής πρόσβασης σε προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες. 
Η ενωσιακή στήριξη σε αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
είναι περιορισμένη χρονικά και εξαρτάται 
από τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου 
συνθηκών και δικαιωμάτων εργασίας και 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας έναντι των απολύσεων και 
της μείωσης των μισθών. Οι αποδέκτες 
της ενωσιακής στήριξης δεν χορηγούν 
πριμοδοτήσεις σε διοικητικά στελέχη 
ούτε καταβάλλουν μερίσματα σε 
μετόχους, δεν έχουν την έδρα τους σε 
κάποια από τις περιοχές δικαιοδοσίας 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά 
με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας1a, και δεν υπονομεύουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις ούτε τη 
συμμετοχή των εργαζομένων ή τη 
συναπόφαση σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική.
________________________________
1α ΕΕ C 64 της 27.2.2020, σ. 8.



PE654.026v02-00 64/101 RR\1212778EL.docx

EL

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 και τους 
πρόσθετους πόρους που χρησιμοποιούνται 
για το ΤΕΒΑ, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 έβδομο εδάφιο, οι πρόσθετοι 
πόροι διατίθενται για πράξεις στο πλαίσιο 
του νέου θεματικού στόχου «Στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας», ο 
οποίος συμπληρώνει τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.

Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 και τους 
πρόσθετους πόρους που χρησιμοποιούνται 
για το ΤΕΒΑ και την Πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων (YEI), όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 έβδομο 
εδάφιο, οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται για 
πράξεις στο πλαίσιο του νέου θεματικού 
στόχου «Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής, κοινωνικής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας, 
της απασχόλησης και της κοινωνίας», ο 
οποίος συμπληρώνει τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 
παράγραφος 4, μπορεί να καταρτιστεί νέο 
ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10. Δεν απαιτείται εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 55.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 
παράγραφος 4, μπορεί να καταρτιστεί νέο 
ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 9. Δεν απαιτείται εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 55.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το εν λόγω νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δεν απαιτούνται τα στοιχεία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 96 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία v) και 
vii), στο άρθρο 96 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 96 παράγραφος 6 στοιχεία β) και γ) 
και στο άρθρο 96 παράγραφος 7. Τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 96 
παράγραφος 3 απαιτούνται μόνο όταν 
παρέχεται η αντίστοιχη στήριξη.

Για το εν λόγω νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δεν απαιτούνται τα στοιχεία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 96 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) 
σημεία v) και vii) και στο άρθρο 96 
παράγραφος 6. Τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 96 παράγραφος 
3 απαιτούνται μόνο όταν παρέχεται η 
αντίστοιχη στήριξη.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
συμμετοχική, αποτελεσματική και 
αποδοτική η χρήση τους, να αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπός τους και ο βαθμός στον οποίο 
συνέβαλαν στον θεματικό στόχο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Όλα τα προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του REACT-
EU εξασφαλίζουν ισότητα των φύλων και 
ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς 
διακρίσεις.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 12 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο 
εδάφιο, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ως ημερομηνία επιλεξιμότητας η 1η 
Φεβρουαρίου 2020 για πράξεις ενίσχυσης 
των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων 
στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19·

διαγράφεται
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον 
αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους 
πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-
EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Karlo Ressler

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνολική εκτίμηση του συντάκτη γνωμοδότησης είναι ότι η πρόταση χρησιμοποιεί εύλογα 
ως βάση δύο προγενέστερες προτάσεις που αφορούν την πολιτική συνοχής, ήτοι την 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και την 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+), που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα από τους συννομοθέτες. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
(κανονισμός περί κοινών διατάξεων), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι έκτακτοι πρόσθετοι 
πόροι θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τα κράτη μέλη από τα διαρθρωτικά ταμεία με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 για τις γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης των οποίων η 
οικονομία και οι θέσεις εργασίας έχουν πληγεί περισσότερο και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας.

Προτείνει διάφορες τροπολογίες για την ενίσχυση της ευελιξίας για τα κράτη μέλη, για 
παράδειγμα όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων πέραν του 2022 ή για την ταχεία εφαρμογή 
οποιουδήποτε προγράμματος.

Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να 
κατανέμουν τους πρόσθετους πόρους μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μέσω του 
προγραμματισμού των πόρων χωρίς κανέναν περιορισμό. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των πρόσθετων πόρων για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Οι πρόσθετοι πόροι θα κατανέμονται σε έναν ή 
περισσότερους ειδικούς χωριστούς άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο υφιστάμενου 
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προγράμματος ή προγραμμάτων, μέσω αιτήματος τροποποίησης του οικείου προγράμματος ή 
προγραμμάτων, ή σε νέο ειδικό πρόγραμμα μέσω της προετοιμασίας και της υποβολής νέου 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Συμφωνεί ότι οι πρόσθετοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη χρηματοδότηση 
πράξεων που προωθούν την αποκατάσταση των συνεπειών λόγω της πανδημίας της COVID-
19 ή την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας 
μέσω επενδύσεων σε πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση προς την ψηφιακή και πράσινη 
οικονομία στο πλαίσιο ενός νέου θεματικού στόχου που συμπληρώνει τους θεματικούς 
στόχους οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9, καθώς και για τεχνική συνδρομή. 

Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η προτεινόμενη ευελιξία, προτείνει να ενισχυθεί η 
ποιότητα της υποβολής εκθέσεων, που θα πρέπει να επιτρέπει κατάλληλους και διαρκείς 
ελέγχους όσον αφορά την κανονικότητα και τον αντίκτυπο. Η επίτευξη των στόχων του 
REACT-EU, η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων του, τα είδη των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων, οι δικαιούχοι και οι τελικοί αποδέκτες των χρηματοδοτικών κονδυλίων και η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του στην υποβοήθηση της οικονομικής ανάκαμψης θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν, ούτως ώστε να παράσχουν χρήσιμα στοιχεία για τον μελλοντικό 
σχεδιασμό της πολιτικής για τη συνοχή. Αυτό θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντικό, 
ανεξάρτητα από το αν τα χρηματοδοτικά κονδύλια προέρχονται από τον κλασικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ ή από το μέσο ανάκαμψης «Next Generation EU» ως εξωτερικά 
έσοδα για ειδικό προορισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την πανδημία και την κοινωνική και 
οικονομική κρίση λόγω των συνεπειών της 
νόσου COVID-19 με πρωτοφανή τρόπο. Η 
κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη στα κράτη 
μέλη, γεγονός το οποίο με τη σειρά του 
επιδεινώνει τις σοβαρές ελλείψεις 
ρευστότητας οι οποίες οφείλονται στην 
αιφνίδια και σημαντική αύξηση των 
δημόσιων επενδύσεων που απαιτούνται 
στα συστήματα υγείας και σε άλλους 
τομείς των οικονομιών τους και 
απαιτούνται επίσης για τον μετριασμό 
των συνεπειών της κοινωνικής κρίσης. 
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αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα για τη 
στήριξη της μακροπρόθεσμης 
ανάκαμψης και τη δημιουργία βιώσιμων 
και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις της κρίσης, τροποποιήθηκαν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 στις 30 Μαρτίου 
2020, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ταμείο Συνοχής (στο εξής: Ταμεία) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ωστόσο, καθώς 
επιδεινώθηκαν οι σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις οικονομίες της Ένωσης, 
οι δύο κανονισμοί τροποποιήθηκαν και 
πάλι στις 23 Απριλίου 2020 για να 
παράσχουν έκτακτη πρόσθετη ευελιξία, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην απαραίτητη 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης: 
ενισχύθηκε η δυνατότητα κινητοποίησης 
της αχρησιμοποίητης στήριξης από τα 
Ταμεία και απλουστεύθηκαν οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται 
με την υλοποίηση και τους ελέγχους των 
προγραμμάτων.

(2) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις της κρίσης, τροποποιήθηκαν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 στις 30 Μαρτίου 
2020, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ταμείο Συνοχής (στο εξής: Ταμεία) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ωστόσο, καθώς 
επιδεινώθηκαν οι σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις οικονομίες της Ένωσης, 
οι δύο κανονισμοί τροποποιήθηκαν και 
πάλι στις 23 Απριλίου 2020 για να 
παράσχουν έκτακτη πρόσθετη ευελιξία, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην απαραίτητη 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης: 
ενισχύθηκε η δυνατότητα κινητοποίησης 
της αχρησιμοποίητης στήριξης από τα 
Ταμεία και απλουστεύθηκαν οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται 
με την υλοποίηση και τους ελέγχους των 
προγραμμάτων. Η ευελιξία αυτή έχει 
προσωρινό χαρακτήρα και συνδέεται με 
την αντιμετώπιση μόνο της νόσου 
COVID-19.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
τήρησης των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό [ΕΜΑ]. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετοι πόροι για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με 
αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή με αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
(54 806 498 104 EUR σε τιμές 2018) για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» για τα έτη 2020, 2021 
και 2022 και —όταν δικαιολογείται από 
ένα κράτος μέλος— επίσης για τα έτη 
2023 και 2024, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
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ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση κατά 5 
δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων των διαθέσιμων 
πόρων για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 
2014-2020, ενώ οι πόροι για το 2021 και 
το 2022 και —κατά περίπτωση— για το 
2023 και το 2024, προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη με βάση μια μέθοδο 
κατανομής που θα στηρίζεται στα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 και —κατά 
περίπτωση— οι δόσεις για το 2023 και το 
2024.

(Η προσθήκη της λέξης «κοινωνική» στη 
φράση «λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
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να προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή 
και ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας» 
ισχύει για ολόκληρο το κείμενο, 
συμπεριλαμβανομένου του τίτλου. Η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
από την ΕΕ.

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
από την ΕΕ. Επιπλέον, η ευελιξία όσον 
αφορά τη χρήση των πιστώσεων στο 
πλαίσιο του REACT-EU απαιτεί ειδικό 
έλεγχο που υπερβαίνει την 
αυτοαξιολόγηση από τα κράτη μέλη και 
πρέπει, αντιθέτως, να υπόκειται στην 
εποπτεία της Επιτροπής, της OLAF, της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, για την 
ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική και 
διοικητική συνδρομή στη διαδικασία 
εκτέλεσης θα πρέπει να παρέχεται 
συστηματικά σε όλα τα κράτη μέλη που 
την έχουν ανάγκη. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
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5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων σε νησιωτικές, απομακρυσμένες, 
αγροτικές και αραιοκατοικημένες 
περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου και 
στήριξης των αυτοαπασχολουμένων, μέσω 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως 
για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, της ανάπτυξης 
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παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

δεξιοτήτων και της εξάλειψης της 
φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας, και της ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε καθολικές, πολυδεκτικές, 
προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
στους τομείς της φροντίδας και της 
παιδικής μέριμνας και στην ενίσχυση της 
πρόσβασης για τις ευάλωτες ομάδες και 
τα παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Δεδομένου ότι το προσωρινό 
κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των 
κρατών μελών έχει οδηγήσει σε 
σημαντικά προβλήματα για τις 
διασυνοριακές κοινότητες, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
τουλάχιστον το 7 % των πρόσθετων 
πόρων για την υποστήριξη 
διασυνοριακών έργων, χρησιμοποιώντας 
τα υπάρχοντα ή δημιουργώντας νέα έργα 
συνεργασίας Interreg.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας της COVID-
19 και την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, είναι απαραίτητο να 
καταβληθεί υψηλότερο ποσοστό αρχικής 
προχρηματοδότησης για την ταχεία 
υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται 
από τους πρόσθετους πόρους. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.  

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας της COVID-
19 και των κοινωνικών της επιπτώσεων 
και την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, είναι απαραίτητο να 
καταβληθεί υψηλότερο ποσοστό αρχικής 
προχρηματοδότησης ή, κατά περίπτωση, 
ετήσια προχρηματοδότηση, για την ταχεία 
υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται 
από τους πρόσθετους πόρους. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.  

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
την ευελιξία να κατανείμουν τους 
πρόσθετους πόρους σε νέα ειδικά 
επιχειρησιακά προγράμματα ή νέους 
άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο 
υφιστάμενων προγραμμάτων. Με σκοπό 
την ταχεία υλοποίηση, μόνο οι ήδη 
ορισθείσες αρχές των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή 
το Ταμείο Συνοχής επιτρέπεται να 
ορίζονται για νέα ειδικά επιχειρησιακά 
προγράμματα. Δεν θα πρέπει να απαιτείται 
εκ των προτέρων αξιολόγηση από τα 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
την ευελιξία να κατανείμουν τους 
πρόσθετους πόρους σε νέα ειδικά 
επιχειρησιακά προγράμματα ή νέους 
άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο 
υφιστάμενων προγραμμάτων μετά από 
διαβούλευση με περιφερειακές και 
τοπικές αρχές. Με σκοπό την ταχεία 
υλοποίηση, μόνο οι ήδη ορισθείσες αρχές 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή το Ταμείο Συνοχής 
επιτρέπεται να ορίζονται για νέα ειδικά 
επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν θα 
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κράτη μέλη, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την υποβολή του επιχειρησιακού 
προγράμματος στην Επιτροπή προς 
έγκριση θα πρέπει να είναι περιορισμένα.

πρέπει να απαιτείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση από τα κράτη μέλη, ενώ τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
Επιτροπή προς έγκριση θα πρέπει να είναι 
περιορισμένα ώστε να επιτρέπεται ταχεία 
έγκριση των προγραμμάτων και μέγιστη 
μείωση του χρόνου δρομολόγησης.

 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι επομένως 
αιτιολογημένη η ενίσχυση των 
αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια ενός 
προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τα χρήματα της Ένωσης δαπανώνται 
αποτελεσματικά και για τη στήριξη των 
στόχων που έχουν καθοριστεί, δηλαδή για 
ενέργειες αποκατάστασης μετά την κρίση 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 
και για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
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διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης 
της οικονομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
προβεί σε αξιολόγηση, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023, και ξανά έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2025, για να κρίνει την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο 
με τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη 
των στόχων του νέου ειδικού θεματικού 
στόχου. Είναι αναγκαίο να διενεργήσουν 
τα κράτη μέλη τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ή 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 σε 
περίπτωση διάθεσης πρόσθετων πόρων 
για δημοσιονομική ανάληψη 
υποχρεώσεων το 2023 και το 2024, για να 
κρίνουν την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, την πολυδεκτικότητα και 
τον αντίκτυπο της χρήσης των πρόσθετων 
πόρων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
συνέβαλαν στην επίτευξη των επιμέρους 
στόχων του νέου ειδικού θεματικού 
στόχου. Η έκθεση θα πρέπει να 
περιγράφει λεπτομερώς τη στήριξη που 
λαμβάνουν ανά τομέα και περιφέρεια, 
όπως επίσης τους τελικούς πραγματικούς 
δικαιούχους και το ποσό της στήριξης 
που λαμβάνουν. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τους ειδικούς για κάθε 
πρόγραμμα δείκτες που καθιστά 
διαθέσιμους η Επιτροπή. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, θα πρέπει να 
προβάλλουν ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα 
και πόρους που εισήγαγε η Ένωση, ιδίως 
διασφαλίζοντας ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες που 
απορρέουν από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας της COVID-19, καθώς και τα 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί 
η ισόρροπη εστίαση στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με 
τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο 
άρθρο 173 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και των 
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης. Στην αξιολόγησή της σχετικά με 
την εκτέλεση του REACT-EU, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το 
επίπεδο συντονισμού μεταξύ των εθνικών 
αρχών και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών για τον καθορισμό 
του πεδίου εφαρμογής και του ποσού της 
αιτούμενης βοήθειας στο πλαίσιο του 
REACT-EU.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβανομένης υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της 
κρίσης δημόσιας υγείας που συνδέεται 
μ’ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση 
της εξαίρεσης από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

διαγράφεται

Αιτιολογική

Η παρούσα πρόταση είναι επείγουσα, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να δοθεί στα εθνικά 
κοινοβούλια η συνήθης προθεσμία των οκτώ εβδομάδων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ο σεβασμός του κράτους δικαίου 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για 
χρηματοδότηση από την Ένωση. Ισχύουν 
οι κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει του 
άρθρου 322 ΣΛΕΕ σχετικά με την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
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ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη.»

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 91 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπλέον των συνολικών πόρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 
5 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
το 2020, και κατανέμονται στο ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ.»·

1α. Επιπλέον των συνολικών πόρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 
4 805 843 906 EUR σε τιμές 2018, για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης το 
2020, και κατανέμονται στο ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ.»·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού [ΕΜΑ] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
ποσό ύψους 53 272 800 000 EUR, σε 
τρέχουσες τιμές, από το ποσό που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο i) του εν λόγω 
κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 
4 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 8 
του ίδιου κανονισμού.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού [ΕΜΑ] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
ποσό ύψους 50 000 654 198 EUR, σε τιμές 
2018, από το ποσό που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο 
i) του εν λόγω κανονισμού, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφοι 3, 4 
και 8 του ίδιου κανονισμού.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι για το 2021 και 
το 2022 συνιστούν εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι για το 2021 και 
το 2022 συνιστούν εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 149 για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
με βάση τα στατιστικά στοιχεία που 
συλλέγονται και τις μελλοντικές εξελίξεις 
που σχετίζονται με την ανάκαμψη από 
την οικονομική κρίση την οποία 
προκάλεσε η νόσος COVID-19, 
προκειμένου να παραταθούν τα μέτρα 
ευελιξίας στο πλαίσιο του REACT-EU για 
τα έτη 2023 και 2024.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 
και για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 
και των επιπτώσεών της και για την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας 
(REACT-EU)

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
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Άρθρο 92β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και τουλάχιστον το 5 % 
των πόρων αυτών θα διατεθεί στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, με τους πρόσθετους πόρους 
παρέχεται βοήθεια για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— 2020: 5 000 000 000 EUR· — 2020: 5 000 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές (4 805 843 906 EUR σε 
τιμές 2018)·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— 2021: 42 434 400 000 EUR· — 2021: 42 434 400 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές (39 987 184 320 EUR σε 
τιμές 2018)·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— 2022: 10 820 400 000 EUR· — 2022: 10 820 400 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές (9 996 674 058 EUR σε 
τιμές 2018).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α υποστηρίζουν 
επίσης διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Μέσω της αναθεώρησης του 
παρόντος κανονισμού με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη και βάσει 
αιτιολογημένου αιτήματος κράτους 
μέλους, οι πρόσθετοι πόροι δύνανται 
επίσης να διατεθούν για δημοσιονομική 
ανάληψη υποχρεώσεων το 2023 και το 
2024. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α υποστηρίζουν 
επίσης διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές (16 
795 821 EUR σε τιμές 2018).
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το 0,35 % των πρόσθετων πόρων 
διατίθεται στην τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

3. Το 0,35 % κατ’ ελάχιστο των 
πρόσθετων πόρων διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
πανδημία της COVID-19 και στα κράτη 
μέλη με χαμηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης και εκτέλεσης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, για τον 
καθορισμό της κατανομής των πρόσθετων 
πόρων ως χορηγήσεων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία για το 2020 και το 
2021 για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
ορίζονται στο παράρτημα VIIα. Η 
απόφαση αυτή αναθεωρείται το 2021 για 
να καθοριστεί η κατανομή των πρόσθετων 
πόρων για το 2022 με βάση τα στοιχεία 
που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 149 για τον 
καθορισμό της κατανομής των πρόσθετων 
πόρων ως χορηγήσεων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία για το 2020 και το 
2021 για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
ορίζονται στο παράρτημα VIIα. Η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη αυτή αναθεωρείται 
το 2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021. Ανάλογα με την 
περίπτωση, αναθεωρείται επίσης το 2022 
σε συνάρτηση με τις δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023 και το 
2024, με βάση τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ενώ 
διασφαλίζεται ότι τα επιχειρησιακά 
προγράμματα δεν επηρεάζονται 
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αρνητικά. 

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα.

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα και εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και των σχετικών φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών, σύμφωνα με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης. Τουλάχιστον 5 % των 
πρόσθετων πόρων χρησιμοποιείται για 
διασυνοριακά έργα. Το μερίδιο του ΕΚΤ 
δεν μειώνεται κάτω από τη σημερινή 
νομική υποχρέωση του 23,1 %. Λαμβάνει 
υπόψη τον συγκεντρωτικό αριθμό των 
λοιμώξεων από COVID-19 στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 και 
συγκεντρώνει τους πρόσθετους πόρους σε 
εκείνες τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 
που παρουσιάζουν τους υψηλότερους 
αριθμούς.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άρθρου 134 παράγραφος 2 για την ετήσια 
προχρηματοδότηση τα έτη 2021, 2022 και 
2023, το ποσό της στήριξης που χορηγείται 
από τα Ταμεία στο επιχειρησιακό 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άρθρου 134 παράγραφος 2 για την ετήσια 
προχρηματοδότηση τα έτη 2021, 2022 και 
2023 και, κατά περίπτωση, 2024, το ποσό 
της στήριξης που χορηγείται από τα 
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πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο 
προγραμματισμού περιλαμβάνει τους 
πρόσθετους πόρους.

Ταμεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
περιλαμβάνει τους πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, 
και βάσει αιτιολογημένου αιτήματος 
κράτους μέλους, η ετήσια 
προχρηματοδότηση για τα έτη 2022 έως 
2023 και, κατά περίπτωση, έως 2024, 
μπορεί να συνίσταται σε ποσοστό έως και 
50 % των πρόσθετων πόρων που 
κατανέμονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του νέου θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 ή την 31η Δεκεμβρίου 
2024 όταν ισχύει η παρέκκλιση που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 
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4 ανωτέρω.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες, μεταξύ άλλων 
σε νησιωτικές, απομακρυσμένες, 
αγροτικές και αραιοκατοικημένες 
περιοχές, και για μέτρα οικονομικής 
στήριξης των περιφερειών εκείνων που 
εξαρτώνται περισσότερο από τομείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων σε νησιωτικές, 
απομακρυσμένες, αγροτικές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, μεταξύ 
άλλων μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
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εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η επισκευή και η 
κατασκευή υποδομών ζωτικής σημασίας, 
όπως νοσοκομείων και δρόμων, 
λειτουργούν ως μέσο για την επιτάχυνση 
της οικονομικής ανάκαμψης και την 
ενίσχυση της χρησιμότητας των 
επενδύσεων στην πολιτική συνοχής και, 
ως εκ τούτου, δεν πρέπει να 
παραβλέπονται.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, 2023 και 2024, 
χωρίς να προσδιορίζει ποσά για το 
αποθεματικό επίδοσης και χωρίς κατανομή 
ανά κατηγορία περιφερειών.

Τροπολογία 33
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν θεσπίζεται νέο τέτοιο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, μόνο οι αρχές που έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταμείο Συνοχής μπορούν να οριστούν 
για τους σκοπούς του άρθρου 96 
παράγραφος 5 στοιχείο α).

Όταν θεσπίζεται νέο τέτοιο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, μόνο οι αρχές που έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταμείο Συνοχής μπορούν να οριστούν 
για τους σκοπούς του άρθρου 96 
παράγραφος 5 στοιχείο α) μετά από 
διαβούλευση με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 10 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 
παράγραφοι 3 και 4 και από το άρθρο 30 
παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει 
οποιοδήποτε νέο ειδικό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή οποιαδήποτε τροποποίηση 
υφιστάμενου προγράμματος εντός 10 
εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους 
από ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 11 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 4. 
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024, ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 όταν 
ισχύει η παρέκκλιση που αναφέρεται στο 
παρόν άρθρο παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, 
θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Όλα τα προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του REACT-
EU διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
της υλοποίησης, της παρακολούθησης 
και της αξιολόγησής τους. Διασφαλίζουν 
επίσης ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς 
διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 
εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή οποιωνδήποτε 
άλλων απόψεων, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ενισχύοντας έτσι την κοινωνική ένταξη 
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και μειώνοντας τις ανισότητες.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, σύμφωνα με 
το άρθρο 115 παράγραφοι 1 και 3 και με το 
παράρτημα XII, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την επιπλέον στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, σύμφωνα με 
το άρθρο 115 παράγραφοι 1 και 3 και με το 
παράρτημα XII, η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και οι διαχειριστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, 
οι δικαιούχοι, οι συμμετέχοντες, οι τελικοί 
αποδέκτες των μέσων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την 
ύπαρξη, τον όγκο και την επιπλέον στήριξη 
που προέρχονται από τους πρόσθετους 
πόρους.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92β – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Το αργότερο έως το τέλος του 
2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο επανεξέταση της εκτέλεσης 
των πρόσθετων πόρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Η εν λόγω 
υποχρεωτική επανεξέταση συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση, από νομοθετική 
πρόταση αναθεώρησης του παρόντος 
κανονισμού ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης αξιοποίηση των πρόσθετων 
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αυτών πόρων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Τα κράτη μέλη εντοπίζουν τα είδη των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων και τους 
δικαιούχους και τους τελικούς αποδέκτες 
των κονδυλίων και ενημερώνουν σχετικά 
την Επιτροπή, χωρίς να δημιουργείται 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με το REACT-EU 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο, 
η οποία καλύπτει τις δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων για τα έτη 2020, 
2021 και 2022. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
την επίτευξη των στόχων του REACT-
EU, την αποδοτικότητα της χρήσης των 
πόρων του, τα είδη των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων, τους 
δικαιούχους και τους τελικούς αποδέκτες 
των χρηματοδοτικών κονδυλίων και την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του στην 
υποβοήθηση της οικονομικής 
ανάκαμψης.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η οποία 
καλύπτει τις δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων για τα έτη 2023 και 2024 
στο πλαίσιο της παρέκκλισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 92β παράγραφος 2 
τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013.
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Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι το REACT-EU είναι από τεχνική άποψη απλώς μια τροποποίηση του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2014-2020, παρέχει σημαντική νέα 
χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα μειώνει τον διοικητικό φόρτο και, κατά συνέπεια, και τους 
ελέγχους δαπανών. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να αξιολογήσει η Επιτροπή τον αντίκτυπο 
των εν λόγω μέτρων, ώστε να παράσχει χρήσιμα στοιχεία για τον μελλοντικό σχεδιασμό της 
πολιτικής για τη συνοχή.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα VIIα – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες που περιγράφονται 
στην παράγραφο 1 δεν συνεπάγονται 
κατανομές ανά κράτος μέλος για τη 
συνολική περίοδο 2020 - 2022 οι οποίες 
υπερβαίνουν:

2. Οι κανόνες που περιγράφονται 
στην παράγραφο 1 δεν συνεπάγονται 
κατανομές ανά κράτος μέλος για τη 
συνολική περίοδο 2020 - 2024 οι οποίες 
υπερβαίνουν:
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και εκτελεστικές διατάξεις με γνώμονα 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», ώστε να 
παρασχεθεί βοήθεια για την προώθηση της αποκατάστασης μετά την 
κρίση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και για την προετοιμασία 
της πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας 
(REACT-EU)

Έγγραφα αναφοράς COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
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17.6.2020
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17.6.2020
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       Ημερομηνία ορισμού

Karlo Ressler
23.6.2020

Εξέταση στην επιτροπή 13.7.2020

Ημερομηνία έγκρισης 1.9.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
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0:
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1
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Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία
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Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida 
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Πέτρος Κόκκαλης
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ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την 
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