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στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

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

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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

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

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0408),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0150/2020),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

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

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

– έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0214/2020),

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.
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Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 120 και 121 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (στο εξής: ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη καλούνται να ασκούν την οικονομική τους 
πολιτική με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και στο 
πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών που συντάσσει το Συμβούλιο. Σύμφωνα με το 
άρθρο 148 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πολιτικές για απασχόληση που 
λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Επομένως, ο 
συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος.

(2) Το άρθρο 175 ΣΛΕΕ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τους 
στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο 
άρθρο 174.

(2α) Το άρθρο 174 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική 
ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Προβλέπει επίσης 
ότι η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον 

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές 
σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
1 ΕΕ C της , σ. .
2 ΕΕ C της , σ. .
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μειονεκτικών περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζονται από τη 
βιομηχανική μετάβαση, στα νησιά, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις 
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού 
και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, και κατά την εφαρμογή των 
πολιτικών της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η θέση εκκίνησης και οι 
ιδιαιτερότητές τους.

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
(στο εξής: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο 
της Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, και τα σχέδια δίκαιης μετάβασης 
αποτελούν τα πλαίσια για τον προσδιορισμό των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προτεραιοτήτων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Θα πρέπει επίσης 
να εξεταστούν μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, με σκοπό τη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
και ισότιμης κοινωνικής προστασίας, καθώς και της πρόσβασης σε ευκαιρίες και 
κοινωνική προστασία, την προστασία των ευάλωτων ομάδων και τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής όλων των πολιτών. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές 
πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Κατά 
περίπτωση, οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

(3α) Όπως περιγράφεται από την Επιτροπή στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 2020 και στην εαρινή και τη θερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη της εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

(4) Η πανδημία COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις οικονομικές, κοινωνικές και 
δημοσιονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός 
που απαιτεί επείγουσα, αποδοτική και συντονισμένη αντίδραση τόσο σε επίπεδο 
Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για όλα τα κράτη μέλη. Οι προκλήσεις που 
συνδέονται με το δημογραφικό ζήτημα, την κοινωνική ένταξη και τη συνοχή έχουν 
ενισχυθεί από τη νόσο COVID-19, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ασύμμετρες 
συνέπειες για τα κράτη μέλη. Η κρίση COVID-19 καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών, βιώσιμων και 
ανθεκτικών οικονομιών καθώς και χρηματοπιστωτικών συστημάτων και συστημάτων 
πρόνοιας βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη 
μέλη να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς με δίκαιο τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς. Η έλλειψη 
ανθεκτικότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες 
που προκαλούνται από κλυδωνισμούς μεταξύ των κρατών μελών ή εντός της 
Ένωσης συνολικά, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προκλήσεις για τη σύγκλιση και 
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τη συνοχή της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση των δαπανών για την 
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγειονομική περίθαλψη μπορεί να αποδειχθεί 
αντιπαραγωγική για την ταχεία ανάκαμψη. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από 
το πόσο γρήγορα θα ανακάμψουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες των κρατών μελών 
από την κρίση, γεγονός που με τη σειρά του εξαρτάται από τα δημοσιονομικά περιθώρια 
και μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να μετριάσουν τις κοινωνικές 
και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, και από την ανθεκτικότητα των οικονομιών 
τους και των κοινωνικών δομών τους. Οι βιώσιμες και φιλοαναπτυξιακές 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών 
των οικονομιών ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κρατών μελών, αυξάνουν την 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και μειώνουν την εξάρτηση από την 
ενέργεια από συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, θα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να ανακάμψουν οι οικονομίες και για να μειωθούν οι ανισότητες και οι 
αποκλίσεις στην Ένωση. 

(5) Η υλοποίηση βιώσιμων και φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη συνοχή και στην επίτευξη υψηλού βαθμού ανθεκτικότητας των 
εγχώριων οικονομιών, κοινωνιών και θεσμών, ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής 
και απελευθερώνουν το αναπτυξιακό δυναμικό, κατά τρόπο συμβατό με τη συμφωνία 
του Παρισιού, είναι μία από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Είναι ▌ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη και δίκαιη πορεία χωρίς 
αποκλεισμούς και να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης. Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ταχεία ανάκαμψη.

(5α) Τα άρθρα 2 και 8 ΣΛΕΕ προβλέπουν ότι σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει 
να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Ως εκ τούτου, η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές και τις νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης.

(5β) Οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης COVID-19, δεδομένου ότι 
αποτελούν την πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης σε ολόκληρη την Ένωση, και εξισορροπούν τη μη αμειβόμενη παροχή 
φροντίδας με τις εργασιακές ευθύνες τους. Η κατάσταση καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολη για τους μόνους γονείς, εκ των οποίων το 85 % είναι γυναίκες. Οι επενδύσεις 
σε εύρωστες υποδομές φροντίδας είναι επίσης απαραίτητες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων, η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, η 
οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών, η καταπολέμηση των επισφαλών συνθηκών σε 
έναν γυναικοκρατούμενο τομέα, η τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η 
πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και παράλληλα έχουν 
θετική επίδραση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, καθώς επιτρέπουν σε 
περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν σε αμειβόμενη εργασία.

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά κατά 
τη διάρκεια κρίσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
στρατηγικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη, να προαχθεί η επίτευξη της κοινωνικής ένταξης, της 
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συνοχής και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να ενισχυθεί το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό με απτά αποτελέσματα στην πραγματική 
οικονομία, καθώς και να ενισχυθούν η θεσμική ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση κρίσεων. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε πράσινες και ψηφιακές 
τεχνολογίες, στην έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
γνωσιοκεντρικής οικονομίας, σε ικανότητες και διαδικασίες που αποσκοπούν στη 
στήριξη της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και την κυκλική οικονομία, στην 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και σε άλλους βασικούς τομείς της 
οικονομίας είναι σημαντική για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι εν λόγω επενδύσεις θα 
συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και στη μείωση της 
εξάρτησής της, μέσω διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων εφοδιασμού. Είναι εξίσου 
σημαντικό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και σε κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος για την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής.

(6α) Η ανάκαμψη και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και των κρατών μελών 
θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της χρηματοδότησης έξι ευρωπαϊκών 
προτεραιοτήτων, και συγκεκριμένα της δίκαιης πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, της οικονομικής συνοχής, της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της θεσμικής 
ανθεκτικότητας, καθώς και πολιτικών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επόμενη 
γενιά Ευρωπαίων δεν θα μετατραπεί σε «γενιά της πανδημίας».

(6β) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες, ικανότητες και 
μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της δίκαιης πράσινης μετάβασης, 
στην τόνωση της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, της ασφάλειας και της 
αποδοτικότητας στον τομέα των οικοδομών και σε άλλους βασικούς τομείς της 
οικονομίας είναι σημαντική προκειμένου να προαχθούν η μακροπρόθεσμη 
απανθρακοποίηση της οικονομίας, οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι της 
Ένωσης και η βιοποικιλότητα, να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, και να προωθηθούν 
η κυκλική οικονομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

(6γ) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, υποδομές και διαδικασίες 
θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα 
συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω της διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούν 
ιδίως την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και 
υποδομών δεδομένων, συνεργατικών σχηματισμών και κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας και ανοικτών ψηφιακών λύσεων. Η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει 
επίσης να παρέχει κίνητρα για την ψηφιοποίηση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της 
διαλειτουργικότητας, της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή ΜΜΕ και 
νεοφυών επιχειρήσεων και να προωθείται η χρήση λύσεων ανοικτού κώδικα.

(6δ) Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 
οικονομικής συνοχής και της παραγωγικότητας, τις ΜΜΕ, την ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς και την ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη 
ανάκαμψη της οικονομίας της Ένωσης. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 
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θα πρέπει επίσης να προωθούν την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία, 
την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και μεταφορών, καθώς και την εκβιομηχάνιση 
και την αναβιομηχάνιση, και να μετριάζουν τις επιπτώσεις της κρίσης στη 
διαδικασία υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος από τα υποψήφια κράτη μέλη που 
δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

(6δ α) Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα πρέπει επίσης να ενισχύουν την κοινωνική 
συνοχή και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση 
της ανεργίας. Θα πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία ποιοτικών και σταθερών θέσεων 
εργασίας και στην ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων και κατηγοριών πολιτών, και 
να καθιστούν δυνατή την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, του 
κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής προστασίας και ευημερίας. Τα μέτρα αυτά 
είναι εξαιρετικά σημαντικά για μια ανάκαμψη των οικονομιών μας που δεν θα αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο.

(6ε) Η Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επόμενη γενιά 
Ευρωπαίων δεν θα επηρεαστεί μόνιμα από τον αντίκτυπο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 και ότι το χάσμα των γενεών δεν θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Οι 
μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, για τον ρόλο των δεξιοτήτων μέσω της στόχευσης των προτεραιοτήτων 
κατά γενιά όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του ενεργού εργατικού δυναμικού, για το 
πρόγραμμα ένταξης για τους ανέργους, για τις πολιτικές για επενδύσεις στην 
πρόσβαση και τις ευκαιρίες για παιδιά και νέους σε σχέση με την εκπαίδευση, την 
υγεία, τη διατροφή, την απασχόληση και τη στέγαση, και για τις πολιτικές που 
γεφυρώνουν το χάσμα των γενεών.

(6στ) Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επίσης αναδείξει τη σημασία της ενίσχυσης της 
θεσμικής και διοικητικής ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 
κρίσεων, ιδίως μέσω της βελτίωσης της επιχειρησιακής συνέχειας και της 
αδιάλειπτης παροχής δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και της προσβασιμότητας και 
της ικανότητας των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, της βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των εθνικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου, και της 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων καθώς και της 
πρόληψης της απάτης και της εποπτείας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα πρέπει να αντληθούν διδάγματα και να 
ενισχυθεί η θεσμική ανθεκτικότητα των κρατών μελών.

(6ζ) Τουλάχιστον το 40 % του ποσού κάθε σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός) 
θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι τουλάχιστον το 37 % του ποσού κάθε 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να συνάδουν με τη στρατηγική της 
Ένωσης για την ισότητα των φύλων 2020-2025.

(6η) Τουλάχιστον το 20 % του ποσού κάθε σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού θα πρέπει να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ψηφιακή 
στρατηγική και στην υλοποίηση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς με σκοπό την 
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ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και τη 
συμβολή ώστε να καταστεί η Ένωση πιο ανθεκτική, πιο καινοτόμος και στρατηγικά 
αυτόνομη.

(6θ) Τουλάχιστον το 7 % του ποσού κάθε σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού θα πρέπει να συμβάλλει σε μέτρα επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο καθεμίας από τις έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ενώ 
το σύνολο του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Μηχανισμού θα πρέπει να εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής των έξι ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

(6ι) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού θα πρέπει να είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων σε σχέση με τις έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μέσω της προώθησης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και η συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων των πολιτικών της Ένωσης, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και η συμβολή στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, αποκαθιστώντας το αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της Ένωσης, 
ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον απόηχο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(6ια) Ο Μηχανισμός θα πρέπει να συμβάλει στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα μέσω 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποβαίνουν προς όφελος της κοινωνίας και της 
δημογραφικής κατάστασης, και ιδίως των παιδιών, των νέων και των ευάλωτων 
ομάδων, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τα πλαίσια αφερεγγυότητας και την καταπολέμηση των επιθετικών 
φορολογικών πρακτικών, και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και 
της βιομηχανίας μας, στην έρευνα και την καινοτομία, στις βιώσιμες ψηφιακές 
υποδομές και υποδομές ενέργειας και μεταφορών και στη συνδεσιμότητα. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κυκλικής 
οικονομίας, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, 
καθώς και τους τομείς της υγείας και της περίθαλψης, του πολιτισμού και των μέσων 
ενημέρωσης, του αθλητισμού, του τουρισμού και της φιλοξενίας, της γεωργίας και 
των γεωργικών προϊόντων διατροφής, να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα και την 
προστασία του περιβάλλοντος και τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, να προωθήσει 
την πράσινη μετάβαση μέσω του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, και να συμβάλει στις επενδύσεις σε βιώσιμες και ενεργειακά 
αποδοτικές κατοικίες. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα πρέπει να ενισχύσουν 
τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, τη δημόσια διοίκηση και τις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της δικαιοσύνης και της 
δημοκρατίας, και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων.

(6ιβ) Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις κοινωνικές 
δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Οι τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού 
και της δημιουργίας, καθώς και της φιλοξενίας και του τουρισμού, έχουν σταματήσει 
τις δραστηριότητές τους. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν και 
σε αυτούς τους τομείς ύψιστης σημασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 
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να διαθέσουν τουλάχιστον το 2 % του συνολικού προϋπολογισμού στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας και το 10 % σε επενδύσεις σε ποιοτική εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς.

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη που να 
συνδέεται με την επίτευξη αποτελεσμάτων και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
δημόσιων επενδύσεων των κρατών μελών ως απάντηση σε μια κρίση της κλίμακας 
της COVID-19. Η ανάκαμψη της οικονομίας της Ένωσης στο σύνολό της θα 
μπορούσε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της διοχέτευσης των επενδύσεων και 
της καθοδήγησης των μεταρρυθμίσεων με γνώμονα τις υφιστάμενες στρατηγικές 
της ΕΕ και προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στα 
Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια για το Κλίμα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 
Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, και στα σχέδια δίκαιης μετάβασης, με 
σκοπό την επίτευξη διαρκούς αντικτύπου στην ανθεκτικότητα των κρατών μελών.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την παροχή 
στήριξης στα κράτη μέλη και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική στήριξη σε αυτά 
μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να θεσπιστεί ▌ Μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και σημαντική 
οικονομική στήριξη για την ενίσχυση της υλοποίησης βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και 
σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στα κράτη μέλη ως ειδικό μέσο που 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων και συνεπειών της κρίσης 
της νόσου COVID-19 στην Ένωση. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης και να 
επωφελείται από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη από 
τη χρήση άλλων μέσων και προγραμμάτων. Ο Μηχανισμός μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω συστημάτων 
στήριξης, μεταξύ άλλων με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, επιδοτήσεων ή 
παρόμοιων συστημάτων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, ο Μηχανισμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα 
για την προώθηση της ανάπτυξης εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών.

(9) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τους 
συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένου 
υπόψη ▌του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων 
δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 
(δημοσιονομικός κανονισμός).

(9α) Τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάκαμψης από τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς κλυδωνισμούς από την κρίση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να 

3 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
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διαπνέονται από τις αρχές της ανθεκτικότητας και της οικολογικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας. Θα πρέπει επίσης να προσπαθούν να συνδυάζουν την ανάγκη για 
άμεση δράση με τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Τα μέτρα που στηρίχθηκαν σε 
ισχυρά επιστημονικά στοιχεία και ευρεία πολιτική και κοινωνική συμφωνία δεν θα 
πρέπει να αποδυναμώνονται ή να αναβάλλονται, αλλά θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να αποτελούν προτεραιότητα.

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EURI)] και εντός των ορίων των πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
▌για την αντιμετώπιση των άνευ προηγουμένου κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι εν λόγω πρόσθετοι πόροι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό [EURI].

(10α) Ο Μηχανισμός θα πρέπει να στηρίζει έργα που σέβονται την αρχή της 
προσθετικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης και δημιουργούν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο Μηχανισμός δεν θα πρέπει να υποκαθιστά 
τακτικές εθνικές δαπάνες και δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στα στρατηγικά και 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να 
χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια τρίτων χωρών.

(10β) Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να προκύπτει από την αλληλεπίδραση 
και τις διασυνδέσεις μεταξύ των έξι ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, να δημιουργεί 
συνοχή και συνέργειες και να παρέχει οφέλη συντονισμού, ασφάλεια δικαίου, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συμπληρωματικότητα.

(10γ) Ένα από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση της νόσου COVID-19 είναι 
ότι η Ένωση θα πρέπει να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού καίριας 
σημασίας και, ως εκ τούτου, ένας από τους στόχους του Μηχανισμού θα πρέπει να 
είναι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

(10δ) Τα ποσά των μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των 
αποδεσμευμένων πιστώσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση 
προγραμμάτων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδίως υπό άμεση διαχείριση, όπως, 
μεταξύ άλλων, τα προγράμματα στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της 
εκπαίδευσης και των υποδομών.

(10ε) Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα πρέπει 
να λειτουργούν σε συνέργεια με το πρόγραμμα InvestEU και μπορούν να επιτρέπουν 
συνεισφορές στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος 
InvestEU, ιδίως για τη φερεγγυότητα εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στα οικεία 
κράτη μέλη. Τα σχέδια θα μπορούσαν επίσης να επιτρέπουν συνεισφορές σε 
προγράμματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) υπό άμεση διαχείριση 
για τα παιδιά και τους νέους, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus, για τον πολιτισμό, 
καθώς και για την έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη».

(10στ) Το Next Generation EU δεν θα πρέπει να καταστεί οικονομικό βάρος για τις επόμενες 
γενιές και θα πρέπει να αποπληρωθεί με νέους ιδίους πόρους της Ένωσης. Επιπλέον, 
είναι ζωτικής σημασίας να αποπληρωθούν εγκαίρως τα δάνεια που συνάπτονται στο 
πλαίσιο του Next Generation EU.
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(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης και 
ως μετουσίωση των δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για την υποστήριξη στόχων για το κλίμα και του 
συνολικού στόχου της διάθεσης του 10 % των δαπανών του προϋπολογισμού της 
Ένωσης για την υποστήριξη στόχων για τη βιοποικιλότητα. Στα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη 
στήριξη και την ενδυνάμωση των εργαζομένων που ενδέχεται να πληγούν από τις 
συνέπειες των μεταβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την προάσπιση της αρχής των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. 

 ▌

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού θα πρέπει να είναι η παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης με σκοπό την επίτευξη των σαφών οροσήμων και στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην 
επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων επενδύσεων με συνεκτικό, 
συναφή, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. ▌

(16α) Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή 
επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια και τα μέτρα ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλουν σε καθεμία από τις έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων και των συνολικών ελάχιστων πιστώσεων 
του προϋπολογισμού.

(16β) Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στις 
πολιτικές της Ένωσης, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στη συμφωνία του Παρισιού και 
στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, και να μην αντιβαίνει στους στόχους αυτούς. Το 
σχέδιο θα πρέπει επίσης να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στα στρατηγικά 
και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να μην αντιβαίνει σε αυτά, δεν 
υποκαθιστά δαπάνες του εθνικού προϋπολογισμού και σέβεται την αρχή της 
προσθετικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης και την αρχή της μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας. Θα πρέπει να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συνάδει με τις αρχές 
της στρατηγικής της Ένωσης για την ισότητα των φύλων 2020-2025.

(16γ) Το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα 
σύναψης ή επιβολής συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα συλλογικής δράσης 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το δίκαιο και τις πρακτικές της Ένωσης και των κρατών μελών.

(16δ) Το σχέδιο θα πρέπει να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές 
συστάσεις ανά χώρα για το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει 
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εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σε περίπτωση 
που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες, 
όπως συνήγαγε η Επιτροπή έπειτα από ενδελεχή επανεξέταση, το σχέδιο θα πρέπει 
να περιλαμβάνει επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι συστάσεις που διατυπώθηκαν 
δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 συνάδουν με τα σχέδια. Το σχέδιο θα πρέπει να 
περιγράφει λεπτομερώς τα σαφή ορόσημα και στόχους, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων.

(16ε) Το σχέδιο θα πρέπει να αποτελεί μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων και θα πρέπει να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η 
συνεκτικότητά τους. Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τα 
προβλεπόμενα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και να περιλαμβάνει τη 
σχετική επενδυτική περίοδο και αναφορές στη συμμετοχή ιδιωτικών εταίρων, κατά 
περίπτωση. Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενη ή προγραμματισμένη ενωσιακή 
χρηματοδότηση και τη σχέση με προηγούμενες ή προγραμματισμένες 
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων ή του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα που ενδέχεται να χρειαστούν, 
συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για όλες τις δράσεις πολιτικής.

(16στ) Οι φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όντας εγγύτερα στους 
πολίτες τους και έχοντας άμεση γνώση των αναγκών και των προβλημάτων των 
τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικονομική 
και κοινωνική ανάκαμψη. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται εκ του σύνεγγυς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας καθώς και της διαχείρισης των έργων που καλύπτονται από τον 
Μηχανισμό. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των φορέων της 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά την επίτευξη της 
ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας, θα πρέπει να τους ανατεθεί η υλοποίηση ενός 
μέρους των πόρων του Μηχανισμού κατά τρόπο που συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας στο οικείο κράτος μέλος.

(16ζ) Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς, κατά περίπτωση, το αίτημα 
δανειακής στήριξης και τα πρόσθετα ορόσημα.

(16η) Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επεξήγηση των σχεδίων, συστημάτων και 
συγκεκριμένων μέτρων του κράτους μέλους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων και περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης 
κατά τη χρήση των κονδυλίων που προέρχονται από τον Μηχανισμό.

(16θ) Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις 
που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αποδέκτριες 
επιχειρήσεις δεν εμπλέκονται σε καμία δηλωτέα φορολογική ρύθμιση βάσει της 
οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου5 σχετικά με τις διασυνοριακές ρυθμίσεις.

4 ΕΕ L 306 της 23.11.2011.
5 ΕΕ L 139 της 5.6.2018.
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(16ι) Κατά περίπτωση, τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
διασυνοριακά ή πανευρωπαϊκά έργα για τη στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

(16ια) Όλα τα κράτη μέλη που επωφελούνται από τον Μηχανισμό θα πρέπει να τηρούν και 
να προάγουν τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει στην 
αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πιστώσεων πληρωμών προς τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου όταν αυτές επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να παρέχει σαφείς κανόνες και 
διαδικασίες σχετικά με την έναρξη ή την άρση του μηχανισμού αναστολής. Στο 
πλαίσιο αυτό, η διαδικασία για την έναρξη της αναστολής της χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού και την επακόλουθη διάθεση της σε αποθεματικό θα πρέπει 
να διακόπτεται μόνο σε περίπτωση διατύπωσης αντίθεσης από ειδική πλειοψηφία 
στο Συμβούλιο ή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Οι καταβολές προς τελικούς 
δικαιούχους ή αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, θα πρέπει να συνεχίζονται.

(16ιβ) Τα μέτρα που αρχίζουν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και αφορούν τις οικονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης της νόσου COVID-19, θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμα.

(17) Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται από την παρακολούθηση και την εκτίμηση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/20136 ή 
υπόκειται σε επιτήρηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου7, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μπορούν να 
εφαρμόζονται στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με τις προκλήσεις και τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν 
λόγω κανονισμών.

(18) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορούν να συζητήσουν 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, της 
ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην Ένωση, προκειμένου αυτή να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να εξασφαλίζονται κατάλληλα 
στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές και αναλυτικές 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, στις πληροφορίες για την υλοποίηση των σχεδίων κατά 
τα προηγούμενα έτη. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ταυτόχρονα και επί 
ίσοις όροις. Στις οικείες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
πραγματοποιείται διάλογος σχετικά με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα κατά 
το πρότυπο του υπάρχοντος διαρθρωμένου οικονομικού διαλόγου, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η διαφάνεια και η λογοδοσία.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά ανάλογη προς 
τις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να ολοκληρώνουν 
τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 

6 ΕΕ L 140 της 27.5.2013.
7 ΕΕ L 53 της 23.2.2002.
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ανθεκτικότητας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
που διατίθεται σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού όσον αφορά τη χρηματοδοτική 
στήριξη (δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη). Το 2021 και το 2022, η 
εν λόγω μέγιστη συνεισφορά θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό, το 
αντίστροφο του ▌ΑΕΠ και το σχετικό ποσοστό ανεργίας κάθε κράτους μέλους κατά 
την περίοδο 2015-2019. Το 2023 και το 2024, η εν λόγω μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο του 
ΑΕΠ και τη σωρευτική απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρήθηκε κατά την 
περίοδο 2020-2021 σε σύγκριση με το 2019.

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί διαδικασία υποβολής προτάσεων για σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό τους. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το αργότερο έως τις 30 Απριλίου, 
υπό μορφή χωριστού παραρτήματος του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Για 
να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλουν προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μαζί με το σχέδιο 
προϋπολογισμού του επόμενου έτους στις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Για 
την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τον 
κανονισμό XX/YYYY [για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης].

(20α) Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνέργειες που 
δημιουργούνται μεταξύ των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των διαφόρων 
κρατών μελών και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των εν λόγω σχεδίων και άλλων 
επενδυτικών σχεδίων σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο 
Ένωσης, ώστε να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με την κυριότητα, τη 
συνοχή και την αποτελεσματικότητα του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ζητεί να διενεργηθεί από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου ως προς το 
φύλο ή να διενεργεί η ίδια την εκτίμηση αυτή. 

▌

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή συνεργασία με το οικείο 
κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική ανάληψη ευθύνης 
για τη διαδικασία και θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις συνέργειες που 
δημιουργούνται μεταξύ των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των διαφόρων 
κρατών μελών και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των εν λόγω σχεδίων και άλλων 
επενδυτικών σχεδίων σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βάσει καταλόγου απαιτήσεων και καταλόγου 
κριτηρίων που θα πρέπει να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή τους και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη την αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχονται από το οικείο 
κράτος μέλος ▌.

(23) Θα πρέπει να οριστούν κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές, ως παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, οι οποίες θα χρησιμεύουν ως βάση στην Επιτροπή για να 
αξιολογεί, κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και να καθορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με τους στόχους και τυχόν 
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άλλες σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Με γνώμονα τη 
διαφάνεια και την αποδοτικότητα, θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα βαθμολόγησης για 
την αξιολόγηση των προτάσεων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τον σκοπό 
αυτόν. Η βαθμολογία των σχεδίων που εγκρίνονται πρέπει να κοινοποιείται.

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να βοηθηθεί η 
Επιτροπή στην αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν αιτήματος του 
κράτους μέλους, η παροχή συμβουλών από ομοτίμους και η παροχή τεχνικής 
βοήθειας. Όταν η εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη αφορά ειδικότερα πολιτικές που 
σχετίζονται με την εργασία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων.

(25) Για σκοπούς απλούστευσης, ο καθορισμός της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πρέπει 
να ακολουθεί απλά κριτήρια. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα πρέπει να καθορίζεται 
με βάση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνει το οικείο κράτος μέλος. Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό δεν θα 
πρέπει να στηρίζει μέτρα που μειώνουν τα κρατικά έσοδα για παρατεταμένο 
διάστημα ή μόνιμα, όπως περικοπές φόρων ή μειώσεις εισφορών.

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της μέγιστης χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς. Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με 
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το 
εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά. Δεν θα πρέπει να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά στο κράτος 
μέλος εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί ικανοποιητικά τα 
κριτήρια αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει ότι το σχέδιο δεν 
πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τα κριτήρια αξιολόγησης, θα πρέπει να ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να ζητεί από το οικείο κράτος 
μέλος να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο. 

▌

(28) Η χρηματοδοτική στήριξη σε σχέδιο κράτους μέλους θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει 
τη μορφή δανείου, υπό την προϋπόθεση της σύναψης δανειακής σύμβασης με την 
Επιτροπή, βάσει δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου κράτους μέλους. Τα 
δάνεια που υποστηρίζουν την υλοποίηση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να χορηγούνται με διάρκειες ληκτότητας που 
αντικατοπτρίζουν τον πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των εν λόγω δαπανών, και 
παράλληλα να διαθέτουν σαφές και ακριβές χρονοδιάγραμμα εξόφλησης. Οι 
διάρκειες αυτές μπορούν να διαφέρουν από τις διάρκειες ληκτότητας των κονδυλίων 
που δανείζεται η Ένωση για τη χρηματοδότηση των δανείων από τις κεφαλαιαγορές. 
Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή που 
προβλέπεται στο άρθρο 220 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα 
με την οποία οι διάρκειες ληκτότητας των δανείων για χρηματοδοτική συνδρομή δεν 
θα πρέπει να μεταβάλλονται.
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(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες που 
συνδέονται με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, και, ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το κόστος του σχεδίου είναι 
υψηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που διατέθηκε ή θα διατεθεί 
μέσω της μη επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του αιτήματος δανείου θα πρέπει 
να μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του σχεδίου. Σε περίπτωση που το 
αίτημα δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί η 
εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν δανειακή 
στήριξη το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το συνολικό 
ποσό όλων των δανείων που χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού. Επίσης, ο 
μέγιστος όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
6,8 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η αύξηση του ανώτατου ποσού θα 
πρέπει να είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ανάλογα με τους διαθέσιμους 
πόρους. Για τους ίδιους λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε δόσεις βάσει της επίτευξης αποτελεσμάτων.

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα 
τροποποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εντός της περιόδου 
υλοποίησης, όταν οι αντικειμενικές περιστάσεις το δικαιολογούν. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει το αιτιολογημένο αίτημα και να λάβει νέα απόφαση εντός δύο 
μηνών. Το κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να ζητεί, ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, συνδρομή διά του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με 
τον κανονισμό XX/YYYY [για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης] με σκοπό 
την τροποποίηση ή την αντικατάσταση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

(30α) Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την 
κινητοποίηση και την υλοποίηση του Μηχανισμού.

(31) Για λόγους αποδοτικότητας και απλούστευσης της δημοσιονομικής διαχείρισης του 
μέσου, η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να λάβει τη μορφή χρηματοδότησης που θα βασίζεται στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων η οποία θα μετριέται σε συνάρτηση με τα ορόσημα και τους 
στόχους που αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για 
τον σκοπό αυτόν, η πρόσθετη δανειακή στήριξη θα πρέπει να συνδέεται με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους σε σύγκριση με τα ορόσημα και τους στόχους που αφορούν τη 
χρηματοδοτική στήριξη (δηλαδή τη μη επιστρεπτέα στήριξη). Οι εκταμιεύσεις θα 
πρέπει να γίνονται κατόπιν υλοποίησης των σχετικών οροσήμων.

(32) Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί 
κανόνες για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις καταβολές, την αναστολή, την 
ακύρωση και την ανάκτηση κεφαλαίων. Για να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
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παρέχει τη δυνατότητα προχρηματοδότησης σε ποσοστό έως και 20 % της 
συνολικής στήριξης από τα Ταμεία που προβλέπεται στην απόφαση για την έγκριση 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η αναστολή και η ακύρωση καθώς και η 
μείωση και η ανάκτηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατές 
όταν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά από 
το κράτος μέλος ή σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων. Η ανάκτηση θα 
πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να εξασφαλίζεται μέσω συμψηφισμού με εκκρεμείς 
εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες 
διαδικασίες αντιπαράθεσης για να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της Επιτροπής σχετικά 
με την αναστολή, την ακύρωση και την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών σέβεται 
το δικαίωμα των κρατών μελών να υποβάλλουν παρατηρήσεις.

(32α) Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την υλοποίηση 
του Μηχανισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη λειτουργία 
αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και να ανακτούν 
τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντα ποσά. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα και πληροφορίες που επιτρέπουν την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και τη διόρθωση σοβαρών παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τα 
μέτρα που υποστηρίζονται από τον Μηχανισμό.

(33) Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν εκθέσεις σε εξαμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη 
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις που καταρτίζουν τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο ως προς την ολοκλήρωση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορούν, σε οποιοδήποτε στάδιο, να καλούν σε ακρόαση τους 
εκπροσώπους των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά θεσμικά όργανα και 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να συζητήσουν μαζί τους τα μέτρα που 
προβλέπονται και πρόκειται να ληφθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εγκρίνει η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιούνται ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, και θα πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες επικοινωνίας από την 
Επιτροπή κατά περίπτωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την προβολή των 
δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Μηχανισμού, αναφέροντας σαφώς 
ότι τα υποστηριζόμενα έργα θα πρέπει να σημαίνονται εμφανώς ως «πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη».

(35) Οι δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα πρέπει να είναι αποδοτικές και να έχουν 
διπλό θετικό αντίκτυπο στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση και στη 
μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και να τηρηθεί η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και να 
αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων, οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να είναι συνεπείς και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
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προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για τις 
ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή και το κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια μεταξύ 
των πηγών χρηματοδότησης, και της τεχνικής υποστήριξης που λαμβάνεται από το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες για υφιστάμενη ή προγραμματισμένη ενωσιακή 
χρηματοδότηση όταν υποβάλλουν τα σχέδιά τους στην Επιτροπή. Η χρηματοδοτική 
στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και προγραμμάτων της Ένωσης, και τα έργα 
μεταρρύθμισης και επενδύσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα και μέσα 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει το ίδιο κόστος.

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός ▌πρέπει να αξιολογείται 
βάσει πληροφοριών ▌μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ παράλληλα 
πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές επιβαρύνσεις, ιδίως 
για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι εν λόγω απαιτήσεις ▌θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
μέσων επί τόπου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ειδικός πίνακας 
αποτελεσμάτων που θα συμπληρώνει τον υφιστάμενο κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων και τον υφιστάμενο πίνακα αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Οι δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα 
πρέπει να υπόκεινται σε ειδική διαδικασία απαλλαγής σε χωριστό κεφάλαιο της 
έκθεσης αξιολόγησης της απαλλαγής της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 
ΣΛΕΕ. Τα δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς παρακολούθησης θα πρέπει να 
συλλέγονται με ανάλυση ανά φύλο.

(36α) Η Επιτροπή θα πρέπει να λογοδοτεί όσον αφορά την υλοποίηση του Μηχανισμού και 
θα πρέπει να προσέρχεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρέχει 
εξηγήσεις, όπου είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις βαρείας αμέλειας ή 
σοβαρού παραπτώματος. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίζονται.

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη, 
μεταξύ άλλων σχετικά με την κατάσταση ως προς την υλοποίηση των στόχων και 
των οροσήμων, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον όγκο 
των εσόδων που διατέθηκαν στον Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του προϋπολογισμού, και 
τη συνεισφορά των ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του Μέσου Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού.

(38) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα εξετάσει την 
επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. Εάν 
χρειάζεται, η αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση για τροποποιήσεις 
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του παρόντος κανονισμού. Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει, 
επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των μέσων.

(38α) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει επανεξετάσεις της υλοποίησης του Μηχανισμού 
και να προτείνει, κατά περίπτωση, τροποποιήσεις του κανονισμού προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η πλήρης δέσμευση των πιστώσεων.

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη και 
η αντίστοιχη χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους διατεθεί θα πρέπει να 
καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ▌την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα και 
στόχοι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 
Μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για ορισμένες επιχειρησιακές 
ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς και 
την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς επίκαιρες 
οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των εν 
λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. Στον 
παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες ▌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 
εγκρίνονται 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 της Ένωσης.

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, τον κανονισμό 

8 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
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(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου9, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου10 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου11, 
τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να 
διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και 
επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να 
διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12. Σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης 
κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα στην Επιτροπή, την 
OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Για να 
εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια, θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι τελικοί 
αποδέκτες ή δικαιούχοι χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό. Για τους σκοπούς 
λογιστικών και άλλων ελέγχων όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή σε ενιαία βάση 
δεδομένων, χωρίς να δημιουργούν περιττό διοικητικό φόρτο.

(41) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη μόνο, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Θα 
πρέπει να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογήσεις και τακτικές 
ενημερώσεις σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος, οι οποίες θα χρησιμεύουν 
ως βάση για τις συζητήσεις, για παράδειγμα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης.

9 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
10 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους 
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, σ. 2).
11 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή 
ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
12 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
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(42) Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Γενικές διατάξεις και χρηματοδοτικό κονδύλιο

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός).

Καθορίζει τους στόχους και τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού, τις μορφές χρηματοδότησης 
από την Ένωση και τους κανόνες για τη χορήγηση της χρηματοδότησης αυτής.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «κονδύλια της Ένωσης»: τα κονδύλια που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
YYY/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [διάδοχος του ΚΚΔ]13· 

2. «χρηματοδοτική συνεισφορά»: μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη που 
διατίθεται προς κατανομή ή έχει κατανεμηθεί στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού· ▌

2α. «μη ανακυκλούμενο δάνειο»: δάνειο που χορηγείται σε κράτος μέλος με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής σε τακτικές δόσεις·

3. «Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των ▌πολιτικών» ή «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»: η 
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2-α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 ▌14·

3α. «εθνική αρχή»: μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές σε κρατικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 
οργανώσεις των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 42 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες συνεργάζονται σε πνεύμα εταιρικής σχέσης 
σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών·

3β. «προσθετικότητα»: για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η συμμόρφωση με 
την απαίτηση που προβλέπεται στο [άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β)] του 
[δημοσιονομικού κανονισμού] και, κατά περίπτωση, η μεγιστοποίηση των 

13 ΕΕ C της , σ. .
14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της 
εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 
(ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1).
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ιδιωτικών επενδύσεων σύμφωνα με [το άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο δ)] του 
[δημοσιονομικού κανονισμού]·

3γ. «ορόσημα»: σαφείς, ποιοτικές και ποσοτικές, μετρήσιμες και επαληθεύσιμες 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

3δ. «ανθεκτικότητα»: η ικανότητα αντιμετώπισης οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κλυδωνισμών και επίμονων διαρθρωτικών αλλαγών που 
ανακύπτουν από κάθε είδους κρίση, κατά τρόπο δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς 
αποκλεισμούς, με προώθηση της ευημερίας για όλους·

3ε. «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας»: η μη στήριξη ή η μη άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων που βλάπτουν σημαντικά οποιονδήποτε περιβαλλοντικό στόχο, 
όπως αναφέρεται, κατά περίπτωση, στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 (κανονισμός της ΕΕ για την 
ταξινόμηση). Η Επιτροπή καταρτίζει σημειώσεις τεχνικής καθοδήγησης σχετικά 
με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τον εν λόγω κανονισμό.

3στ. «στόχοι της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον»: οι κλιματικοί στόχοι και 
επιδιώξεις της Ένωσης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα].

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού ▌που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό αναφέρεται 
σε έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες διαρθρωμένες σε πυλώνες ως εξής:
- δίκαιη πράσινη μετάβαση, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της Πράσινης 

Συμφωνίας·
- ψηφιακός μετασχηματισμός, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της ευρωπαϊκής 

ψηφιακής στρατηγικής· 
- οικονομική συνοχή, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, λαμβανομένων υπόψη 

των στόχων των στρατηγικών για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ·
- κοινωνική και εδαφική συνοχή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
- θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό να βελτιωθεί η αντιμετώπιση κρίσεων και η 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων· και
- πολιτικές για την επόμενη γενιά, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του ευρωπαϊκού 

θεματολογίου δεξιοτήτων, των Εγγυήσεων για τη νεολαία και της Εγγύησης για τα 
παιδιά.

Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του παρόντος μέσου διαθέτουν το 100 % του κατανεμόμενου ποσού, μετρούμενο σε 
όρους συνολικού κόστους, σε μέτρα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των έξι 

15 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 
2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
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ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διαθέτει 
τουλάχιστον το 7 % του κατανεμόμενου ποσού, μετρούμενο σε όρους συνολικού κόστους, σε 
μέτρα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο καθεμίας από τις έξι ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες.

Η Επιτροπή καταρτίζει σημειώσεις τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την πρακτική 
εφαρμογή της κατανομής.

Προκειμένου να συμβάλει στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης 
και να συνάδει πλήρως με αυτούς, ιδίως τη μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης για το κλίμα για το 2030 και τη συμμόρφωση με 
τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης έως το 2050 σύμφωνα με τον 
[κανονισμό 2020/XXX για τον καθορισμό του πλαισίου για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199 (ευρωπαϊκός νόμος για 
το κλίμα)], τουλάχιστον το 40 % του ποσού κάθε σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας στο 
πλαίσιο των έξι ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Αποτυπώνοντας τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής και την 
αναγκαιότητα υλοποίησης μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα βοηθήσει επίσης στο να 
καταστεί η Ένωση πιο ανθεκτική, πιο καινοτόμος και στρατηγικά αυτόνομη, τουλάχιστον 
20 % του ποσού κάθε σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στη 
χρηματοδότηση δαπανών στον ψηφιακό τομέα στο πλαίσιο των έξι ευρωπαϊκών 
προτεραιοτήτων.

Άρθρο 4
Γενικός και ειδικός στόχος

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού ▌είναι η επικέντρωση στις έξι ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στην αλληλεπίδραση και τις διασυνδέσεις μεταξύ των έξι ευρωπαϊκών 
προτεραιοτήτων, προκειμένου να εξασφαλίζονται η συνοχή και οι συνέργειες, και 
με τον τρόπο αυτό να δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο Μηχανισμός 
προωθεί την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση, καθώς και 
τη στρατηγική αυτονομία, με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας για 
την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών, οικονομικών και σχετικών με τη διάσταση του φύλου 
επιπτώσεων της κρίσης και τη στήριξη της δίκαιης πράσινης και ▌ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην αποκατάσταση του αναπτυξιακού δυναμικού 
των οικονομιών της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ζώνης του ευρώ.

1β. Ο Μηχανισμός συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των πολιτικών της Ένωσης, 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της συμφωνίας του Παρισιού και στην ενίσχυση της 
ενιαίας αγοράς.
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2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη 
μέλη με σκοπό την επίτευξη των σαφών οροσήμων και ▌στόχων των βιώσιμων 
φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και ▌επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα 
αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι προσπάθειες επίτευξης του 
ειδικού αυτού στόχου πραγματοποιούνται σε στενή και διαφανή συνεργασία με τα 
οικεία κράτη μέλη.

Άρθρο 4α
Οριζόντιες αρχές

1. Ο Μηχανισμός δεν αντιβαίνει στα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης. Εν προκειμένω, δεν παρέχεται στήριξη σε έργα που αποτελούν μέρος 
στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων τρίτων χωρών και εμπίπτουν στους παράγοντες 
που είναι πιθανόν να θίξουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη και οι οποίοι 
συνεκτιμώνται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

2. Η στήριξη από τον Μηχανισμό δεν υποκαθιστά τακτικές δαπάνες των εθνικών 
προϋπολογισμών και σέβεται την αρχή της προσθετικότητας της ενωσιακής 
χρηματοδότησης.

3. Ο μηχανισμός στηρίζει μόνο έργα που σέβονται την αρχή της μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας.

Άρθρο 5
Πόροι από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [EURI] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του ▌Μηχανισμού: 

α) μέσω του ποσού των 337 968 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού [EURI], σε τρέχουσες τιμές 
[312 500 000 000 EUR σε τιμές 2018], που διατίθεται για μη επιστρεπτέα στήριξη, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 8 του κανονισμού [EURI].

Τα εν λόγω ποσά ▌αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

β) μέσω του ποσού των 385 856 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού [EURI], σε τρέχουσες τιμές 
[360 000 000 000 EUR σε τιμές 2018], που διατίθεται για μη ανακυκλούμενη 
δανειακή στήριξη στα κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων 12 και 13, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού [EURI].

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης να 
καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται 
για τη διαχείριση του Μηχανισμού και την επίτευξη των στόχων του, και ιδίως 
δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και 

16 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 
2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (ΕΕ L 79I της 
21.3.2019, σ. 1).
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επικοινωνίας, περιλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για διαβούλευση με τις εθνικές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, ιδίως τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών 
που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής την οποία πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του Μηχανισμού. 
Οι δαπάνες μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος άλλων υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων, όπως ο έλεγχος ποιότητας και η παρακολούθηση έργων επιτόπου 
και το κόστος της παροχής συμβουλών από ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση βιώσιμων και φιλοαναπτυξιακών 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Για τις δραστηριότητες αυτές, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό 
XX/YYYY [για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης].

2α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου [2024], η Επιτροπή εκτιμά το αναμενόμενο ποσό μη 
χρησιµοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων που αντιστοιχούν σε 
αποδεσμεύσεις το οποίο είναι διαθέσιμο για τη μη επιστρεπτέα στήριξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α του παρόντος άρθρου και το οποίο μπορεί 
να εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης για την ενίσχυση προγραμμάτων με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία υπό μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο 
πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2025.
Η Επιτροπή προτείνει, σε μεμονωμένη βάση, την ενίσχυση των προγραμμάτων που 
προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο, μόνον κατόπιν αξιολόγησης που καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα σχετικά προγράμματα χρειάζονται αύξηση χρηματοδότησης 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν, να 
εγκρίνουν ή να απορρίπτουν μεμονωμένα τις προτάσεις της Επιτροπής για ενίσχυση 
συγκεκριμένων προγραμμάτων που προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου.
Τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των προγραμμάτων που 
προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου χρησιμοποιούνται 
στο σύνολό τους για την εξόφληση της χρηματοδότησης που έχει λάβει η Επιτροπή 
για τους σκοπούς της χρηματοδότησης του Μηχανισμού.

Άρθρο 6
Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης

1. Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν στον Μηχανισμό. 
Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι αυτοί 
χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους, με ανώτατο όριο το 5 % 
του κονδυλίου του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο κράτος μέλος.
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2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν να διατεθεί έως και το 5 % του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους στον Μηχανισμό Τεχνικής Υποστήριξης και 
στο πρόγραμμα InvestEU, ιδίως για μέτρα στήριξης της φερεγγυότητας, καθώς και 
προγράμματα του ΠΔΠ υπό άμεση διαχείριση για τα παιδιά και τους νέους, 
συμπεριλαμβανομένου του Erasmus, για τον πολιτισμό, καθώς και για την έρευνα 
και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» — 
εάν και μόνο εάν το διατιθέμενο ποσό συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 
3, 4 και 4α και ακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 17. Το ποσό που 
διατίθεται εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες των Ταμείων στα οποία 
μεταφέρονται οι πόροι και προς όφελος του οικείου κράτους μέλους. Δεν απαιτείται 
συγχρηματοδότηση για το μεταφερόμενο ποσό. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω 
πόρους σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Άρθρο 7
Υλοποίηση

Ο Μηχανισμός ▌υλοποιείται από την Επιτροπή υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 8
Προσθετικότητα και συμπληρωματική χρηματοδότηση

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού ▌παρέχεται επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και προγραμμάτων της Ένωσης και στη χρηματοδότηση που 
παρέχεται από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος. Έργα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μπορούν να λαμβάνουν στήριξη από άλλα προγράμματα και 
μέσα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Άρθρο 9
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

Όταν απενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, η Επιτροπή υποβάλλει, εντός 3 μηνών, τροποποιημένη πρόταση του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να συνδεθεί ο Μηχανισμός με τη χρηστή οικονομική 
διακυβέρνηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] [ΚΚΔ]. ▌

Άρθρο 9α
Μέτρα για τη σύνδεση του Μηχανισμού με την προστασία του προϋπολογισμού της 

Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου
1. Ο Μηχανισμός είναι διαθέσιμος μόνο για τα κράτη μέλη που έχουν δεσμευτεί να 

σέβονται το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προβαίνει στην αναστολή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή των πιστώσεων πληρωμών προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος 
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δικαίου όταν αυτές επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης.

3. Ειδικότερα, θεωρούνται γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου οι 
οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης:
α) η διακινδύνευση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, 

συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οιωνδήποτε περιορισμών στη 
δυνατότητα ανεξάρτητης άσκησης των δικαστικών καθηκόντων μέσω 
έξωθεν παρέμβασης στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας, λήψης εξαναγκαστικών 
αποφάσεων κατόπιν έξωθεν εντολής, αυθαίρετης αναθεώρησης των κανόνων 
για τον διορισμό ή τους όρους υπηρεσίας του δικαστικού προσωπικού, ή 
μέσω επηρεασμού του δικαστικού προσωπικού καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
υπονομεύει την αμεροληψία του ή παρεμβαίνει στην ανεξαρτησία των 
νομικών εκπροσώπων·

β) η παράλειψη αποτροπής, διόρθωσης και επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετες 
ή παράνομες αποφάσεις εκ μέρους των δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, η άρνηση παροχής 
οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία 
τους ή η παράλειψη διασφάλισης της απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων·

γ) ο περιορισμός της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των 
ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω περιοριστικών δικονομικών κανόνων, 
μη εφαρμογής αποφάσεων ή περιορισμού της αποτελεσματικής έρευνας, της 
δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις του νόμου·

δ) η διακινδύνευση της διοικητικής ικανότητας κράτους μέλους να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του μέλους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων, προτύπων και πολιτικών που 
συνιστούν την κείμενη νομοθεσία της Ένωσης·

ε) τα μέτρα που αποδυναμώνουν την προστασία της εμπιστευτικής 
επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

4. Γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος μπορεί να 
διαπιστωθεί ιδίως όταν επηρεάζονται ή υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η εύρυθμη λειτουργία των αρχών του κράτους μέλους που υλοποιεί τον 

Μηχανισμό, ιδίως στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
ή επιχορήγησης·

β) η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, σε πλαίσιο σεβασμού του 
ανταγωνισμού και των δυνάμεων της αγοράς στην Ένωση, καθώς και η 
αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης στον στόχο της 
πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης·
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γ) η εύρυθμη λειτουργία των αρχών που διενεργούν οικονομικούς ελέγχους, την 
παρακολούθηση και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς λογιστικούς 
ελέγχους, καθώς και η ορθή λειτουργία αποτελεσματικών και διαφανών 
συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης και λογοδοσίας·

δ) η εύρυθμη λειτουργία των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών σε σχέση με 
τη δίωξη απάτης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης, 
διαφθοράς ή άλλων παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την 
υλοποίηση του Μηχανισμού·

ε) ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος από ανεξάρτητα δικαστήρια 
ενεργειών ή παραλείψεων των αρχών που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και 
δ)·

στ) η πρόληψη της απάτης και η επιβολή κυρώσεων για περιπτώσεις απάτης, 
συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής απάτης, της διαφθοράς ή άλλων 
παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την υλοποίηση του 
Μηχανισμού, και η επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων 
στους αποδέκτες από τα εθνικά δικαστήρια ή από τις διοικητικές αρχές·

ζ) η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·
η) η πρόληψη και η επιβολή κυρώσεων για φοροδιαφυγή και φορολογικό 

ανταγωνισμό και η εύρυθμη λειτουργία των αρχών που συμβάλλουν στη 
διοικητική συνεργασία σε φορολογικά θέματα·

θ) η αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία με την OLAF και με την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον το οικείο κράτος μέλος συμμετέχει σε αυτόν 
τον οργανισμό, στο πλαίσιο των ερευνών ή διώξεων που διενεργούν, σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις και με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας·

ι) η ορθή υλοποίηση του προϋπολογισμού του Μηχανισμού έπειτα από 
συστηματική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

5. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4, μπορεί να ληφθεί ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα:

α) απαγόρευση ανάληψης νέων νομικών δεσμεύσεων·
β) αναστολή αναλήψεων υποχρεώσεων·
γ) μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων μέσω δημοσιονομικών 

διορθώσεων·
δ) μείωση της προχρηματοδότησης·
ε) διακοπή των προθεσμιών πληρωμής·
στ) αναστολή των πληρωμών.

Εκτός εάν στην απόφαση έγκρισης των μέτρων προβλέπεται διαφορετικά, η 
επιβολή κατάλληλων μέτρων δεν επηρεάζει την υποχρέωση κράτους μέλους να 
πραγματοποιεί καταβολές σε τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους. Οι περιφερειακές 
και τοπικές δράσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη εξακολουθούν να 
επωφελούνται από τον Μηχανισμό. Σε περίπτωση ελλείψεων σε επίπεδο κράτους 
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μέλους, οι περιφερειακές και τοπικές δράσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη 
εξακολουθούν να επωφελούνται από τον Μηχανισμό.

Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αναλογικά προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη 
διάρκεια και την έκταση της γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου. 
Τα μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, αφορούν συγκεκριμένα τις δράσεις 
της Ένωσης που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω 
έλλειψη.
Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση προς όφελος των τελικών 
αποδεκτών ή δικαιούχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών μέσω 
δικτυακού τόπου ή διαδικτυακής πύλης.

Η Επιτροπή παρέχει επίσης, στον ίδιο δικτυακό τόπο ή στη διαδικτυακή πύλη, 
επαρκή εργαλεία ώστε οι τελικοί αποδέκτες ή δικαιούχοι να ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών που, κατά την 
άποψη των εν λόγω τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων, τους επηρεάζει άμεσα. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 
μόνον εάν συνοδεύονται από αποδεικτικό στοιχείο ότι ο ενδιαφερόμενος τελικός 
αποδέκτης ή δικαιούχος έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους τελικούς αποδέκτες ή 
δικαιούχους, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα τυχόν ποσά που οφείλουν τα κράτη 
μέλη όντως καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους.

6. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται 
οι όροι της παραγράφου 4, αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος 
μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της. Η 
Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την εν λόγω κοινοποίηση και το περιεχόμενό της.

Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην Ένωση, ιδίως τα κεφάλαια του 
κεκτημένου που αφορούν τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη 
δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, τον δημοσιονομικό έλεγχο και τη 
φορολογία, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για την παρακολούθηση της 
προόδου ενός κράτους μέλους.

Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία 
συγκροτείται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία που 
απαιτείται για την αξιολόγησή της, τόσο πριν όσο και μετά τη διαπίστωση.
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Το οικείο κράτος μέλος παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και μπορεί να 
υποβάλει παρατηρήσεις εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός ούτε μεγαλύτερη των τριών μηνών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαπίστωσης. Στις παρατηρήσεις του, το 
κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που ελήφθησαν και τις παρατηρήσεις 
που διατύπωσε το οικείο κράτος μέλος, καθώς και την επάρκεια των 
προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, όταν αποφασίζει αν θα εκδώσει ή όχι 
απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα αναφέρονται στην παράγραφο 5. Η 
Επιτροπή αποφασίζει για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις πληροφορίες που 
λαμβάνει εντός ενδεικτικής προθεσμίας ενός μηνός και, σε κάθε περίπτωση, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω 
πληροφοριών.

Κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας των μέτρων που πρόκειται να 
επιβληθούν, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες και τις 
κατευθύνσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το 
κράτος δικαίου, εκδίδει απόφαση σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 μέσω εκτελεστικής πράξης.

Κατά την έκδοση της απόφασής της, η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση για τη μεταφορά σε 
δημοσιονομικό αποθεματικό ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των μέτρων που 
έχουν εγκριθεί.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 31 παράγραφοι 4 και 6 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν επί της 
πρότασης μεταφοράς εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της και από 
τα δύο θεσμικά όργανα. Η πρόταση μεταφοράς θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εκτός 
εάν, εντός της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ενεργώντας με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
με ειδική πλειοψηφία, την τροποποιήσει ή την απορρίψει. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο τροποποιήσουν την πρόταση μεταφοράς, εφαρμόζεται 
το άρθρο 31 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η απόφαση που αναφέρεται στο όγδοο εδάφιο τίθεται σε ισχύ εάν ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο απορρίψουν την πρόταση μεταφοράς 
εντός της περιόδου που αναφέρεται στο δέκατο εδάφιο.

7. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει στην Επιτροπή 
επίσημη κοινοποίηση που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει ότι η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου έχει 
αποκατασταθεί ή έχει πάψει να υφίσταται.

Κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η 
Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση στο οικείο κράτος μέλος εντός ενδεικτικής 
προθεσμίας ενός μηνός και, σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογου χρονικού 
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διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης κοινοποίησης. Όταν 
παύουν να υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου εξαιτίας των οποίων θεσπίστηκαν τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, η Επιτροπή εκδίδει, χωρίς καθυστέρηση, απόφαση για την άρση των 
μέτρων αυτών εν όλω ή εν μέρει. Κατά την έκδοση της απόφασής της, η Επιτροπή 
υποβάλλει ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση 
για την εν όλω ή εν μέρει άρση του δημοσιονομικού αποθεματικού που αναφέρεται 
στην παράγραφο 6. Εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Χρηματοδοτική συνεισφορά, διαδικασία κατανομής και δάνεια

Άρθρο 10
Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κατανομή 
του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με τη μεθοδολογία που 
περιγράφεται στο παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε κράτους 
μέλους και της σωρευτικής απώλειας του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρήθηκε κατά την 
περίοδο 2020-2021 σε σύγκριση με το 2019.

Για την περίοδο 2021-2022, η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα Ι, με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το σχετικό ποσοστό ανεργίας κάθε κράτους μέλους κατά την 
περίοδο 2015-2019.

Για την περίοδο 2023-2024, η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα Ι, με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και τη σωρευτική απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ που 
παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2020-2021 σε σύγκριση με το 2019 και υπολογίζεται έως 
την 30η Ιουνίου 2022.

Άρθρο 11
Κατανομή χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διαθέτει προς κατανομή το 
ποσό των 337 968 000 000 EUR, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
α). Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλλει αιτήματα μέχρι τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά του, που αναφέρεται στο άρθρο 10, για την υλοποίηση 
των οικείων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

2. Για την περίοδο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, όταν 
υπάρχουν διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου. Για τον σκοπό αυτόν, δημοσιεύει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των 
προσκλήσεων που πρόκειται να διοργανωθούν κατά την εν λόγω περίοδο και 
αναφέρει, σε κάθε πρόσκληση, το ποσό που διατίθεται προς κατανομή. Κάθε κράτος 



RR\1217780EL.docx 35/454 PE655.950v03-00

EL

μέλος μπορεί να προτείνει να λάβει ένα ποσό που να αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, 
στο μερίδιό του από το ποσό που διατίθεται προς κατανομή, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι, για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Άρθρο 12
Δάνεια

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί 
να χορηγεί στο οικείο κράτος μέλος δανειακή στήριξη για την υλοποίηση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς του. 

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την υποβολή σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική 
στιγμή έως τις 31 Αυγούστου 2024. Στην τελευταία περίπτωση, το αίτημα 
συνοδεύεται από αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

3. Στο αίτημα δανείου από κράτος μέλος προσδιορίζονται: 

α) οι λόγοι για τους οποίους ζητείται δανειακή στήριξη, αιτιολογημένοι με βάση 
τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις· 

β) οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 15· 

γ) το αυξημένο κόστος του οικείου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε 
σύγκριση με το ποσό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 ή με τη χρηματοδοτική συνεισφορά που έχει 
κατανεμηθεί στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βάσει του άρθρου 17 
παράγραφος 3 στοιχείο β)·

γ α) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αίτηση δανείου εντάσσεται 
στον συνολικό δημοσιονομικό σχεδιασμό του κράτους μέλους και συνάδει με 
τον γενικό στόχο χρηστών δημοσιονομικών πολιτικών.

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του οικείου κράτους 
μέλους δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου απαιτείται, και της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 10. Ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 6,8 % του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματός του.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις το ποσό της δανειακής στήριξης μπορεί να αυξηθεί.

6. Η δανειακή στήριξη εκταμιεύεται σε δόσεις υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται 
τα ορόσημα και οι στόχοι σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ζ).

7. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με το αίτημα δανειακής στήριξης σύμφωνα 
με το άρθρο 17. Όπου χρειάζεται, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
τροποποιείται αναλόγως.
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Άρθρο 13
Δανειακή σύμβαση

1. Πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης με το οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή 
αξιολογεί κατά πόσον:

α) η αιτιολόγηση του αιτήματος χορήγησης του δανείου και το ύψος του δανείου 
θεωρούνται εύλογα και αληθοφανή σε σχέση με τις πρόσθετες μεταρρυθμίσεις 
και επενδύσεις· και

β) οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

2. Εάν το αίτημα χορήγησης δανείου πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1, και αφού 
εκδοθεί η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
συνάπτει δανειακή σύμβαση με το οικείο κράτος μέλος. Επιπλέον των στοιχείων που 
προβλέπονται στο άρθρο 220 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
δανειακή σύμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το ποσό του δανείου σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του 
ύψους της προχρηματοδοτούμενης δανειακής στήριξης σύμφωνα με το 
άρθρο XX·

β) τη μέση διάρκεια ληκτότητας· το άρθρο 220 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε σχέση με αυτή τη ληκτότητα·

γ) το σύστημα αποτίμησης και την περίοδο διαθεσιμότητας του δανείου·

δ) τον μέγιστο αριθμό δόσεων και ένα σαφές και ακριβές χρονοδιάγραμμα 
εξόφλησης·

ε) τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση της δανειακής στήριξης 
που αφορά τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα, σύμφωνα με 
την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, οι δαπάνες που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων για τα δάνεια 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο βαρύνουν τα δικαιούχα κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή προχωρά στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διαχείριση των δανειοδοτικών 
πράξεων που αφορούν τα δάνεια που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5. Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν δάνειο σύμφωνα με το παρόν άρθρο ανοίγουν ειδικό 
λογαριασμό για τη διαχείριση του χορηγηθέντος δανείου. Επιπλέον, μεταβιβάζουν το 
οφειλόμενο κεφάλαιο και τους τόκους από κάθε άλλο σχετικό δάνειο σε λογαριασμό 
που υποδεικνύει η Επιτροπή, μέσω των ρυθμίσεων που έχουν γίνει σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, είκοσι εργάσιμες ημέρες TARGET2 πριν από την 
αντίστοιχη ημερομηνία λήξης.

Άρθρο 13α
Επανεξετάσεις και αναθεωρήσεις

1. Το αργότερο έως το τέλος του 2022, η Επιτροπή υποβάλλει επανεξέταση της 
εκτέλεσης των πόρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού. 
Η εν λόγω υποχρεωτική επανεξέταση συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από 
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νομοθετική πρόταση αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση των πόρων.

2. Το αργότερο έως το τέλος του 2024, η Επιτροπή υποβάλλει επανεξέταση της 
εκτέλεσης των πόρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού. 
Η εν λόγω υποχρεωτική επανεξέταση συνοδεύεται από τα απαραίτητα μέτρα για 
την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
αξιοποίηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Άρθρο 14
Επιλεξιμότητα

1. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και τους 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα τέσσερα 
έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων μέσω 
μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης. Για την κατάρτιση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τον κανονισμό XX/YYYY [για τη θέσπιση 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης].
Τα μέτρα που ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα και σχετίζονται 
με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης της νόσου COVID-19, είναι 
επιλέξιμα για στήριξη από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπό 
την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλουν στις έξι ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένων των 
ελάχιστων ποσοστών δαπανών που προσδιορίζονται στο άρθρο 3, και στους 
γενικούς και ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 και συνάδουν με τις 
οριζόντιες αρχές που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4α.

2α. Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Μηχανισμού, τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το οικείο 
κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που εγκρίνονται επισήμως από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ όπως εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

2β. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
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και στις επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199917, στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης18, στα σχέδια 
υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη νεολαία, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, στα 
επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων της Ένωσης και στις δράσεις 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης.

2γ. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν με τη στρατηγική της Ένωσης 
για την ισότητα των φύλων 2020-2025, βασίζονται σε εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προγραμματισμένων μέτρων ως προς το φύλο και περιλαμβάνουν βασικές δράσεις 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης στην 
ισότητα των φύλων σε συνδυασμό με μέτρα για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις εθνικές 
στρατηγικές για την ισότητα των φύλων.

2δ. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν είναι επιζήμια για την ενιαία αγορά.
3. Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται από την παρακολούθηση και την εκτίμηση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013, ή 
υπόκειται σε επιτήρηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στο εν λόγω 
κράτος μέλος σε σχέση με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται 
από τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω κανονισμών.

3α. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν θίγουν το δικαίωμα σύναψης 
ή επιβολής συλλογικών συμβάσεων ή ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές και σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό και το 
ενωσιακό δίκαιο και πρακτικές.

Άρθρο 15
Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
προς κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 υποβάλλουν στην Επιτροπή 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

Αφού η Επιτροπή διαθέσει προς κατανομή το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2, το κράτος μέλος, κατά περίπτωση, επικαιροποιεί και υποβάλλει 
στην Επιτροπή το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επικαιροποιημένη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2.

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το οικείο κράτος 
μέλος διαβιβάζεται από κοινού με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ως ενιαίο 
ολοκληρωμένο έγγραφο και κατά κανόνα υποβάλλεται επισήμως το αργότερο έως τις 
30 Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί να υποβληθεί από το κράτος μέλος από 

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα. 
18 […]
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τις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
καθιερώνει πολυεπίπεδο διάλογο, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οι οργανώσεις νεολαίας, και άλλα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό, προκειμένου να συζητήσουν την κατάρτιση 
και την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το προσχέδιο του 
σχεδίου τίθεται υπόψη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των οργανώσεων 
νεολαίας, και άλλων οικείων ενδιαφερόμενων μερών και του ευρέος κοινού για 
διαβούλευση πριν από την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή και οι κοινωνικοί 
εταίροι έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 30 ημέρες για να αντιδράσουν 
εγγράφως, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης.

3. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι δεόντως αιτιολογημένο και 
τεκμηριωμένο. Στο σχέδιο παρατίθενται ιδιαίτερα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) λεπτομερής επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια και τα μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλουν σε καθεμία από τις έξι 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 και συμβάλλουν και 
δεν αντιβαίνουν στους στόχους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

α β) στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Μηχανισμού, επεξήγηση του τρόπου 
με τον οποίο το σχέδιο συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
για το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που εγκρίνονται 
επισήμως από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ όπως 
εγκρίνονται από το Συμβούλιο·

α γ) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει ανισορροπίες ή 
υπερβολικές ανισορροπίες, όπως συνήγαγε η Επιτροπή έπειτα από ενδελεχή 
επανεξέταση, επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι συστάσεις που 
διατυπώθηκαν δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 
συνάδουν με το σχέδιο·

α δ)  λεπτομερής επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο συμμορφώνεται με τα 
ελάχιστα ποσοστά κατανομής για καθεμία από τις έξι ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 3·

α ε) λεπτομερής επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τουλάχιστον το 40 % του 
ποσού που ζητείται για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας, με 
χρήση της μεθοδολογίας παρακολούθησης που παρέχει η Επιτροπή. Πριν από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή εγκρίνει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη την αντίστοιχη μεθοδολογία χρησιμοποιώντας, 
κατά περίπτωση, τα κριτήρια που ορίζει η ταξινόμηση της ΕΕ·

α στ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συμβάλουν σε ψηφιακές δράσεις και εάν αντιπροσωπεύουν ποσό που αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 20 % του συνολικού κατανεμόμενου ποσού του σχεδίου, με βάση 
τη μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση που παρατίθεται στο παράρτημα ...· 
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η μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να 
αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται 
στον πίνακα· οι συντελεστές για τη στήριξη των ψηφιακών στόχων μπορούν να 
αυξηθούν για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
συνοδευτικά μέτρα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τον αντίκτυπό τους στους 
ψηφιακούς στόχους·

α ζ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα δεν αντιβαίνουν στα στρατηγικά 
και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δεν υποκαθιστούν τακτικές 
δαπάνες των εθνικών προϋπολογισμών και σέβονται την αρχή της 
προσθετικότητας και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας 
σύμφωνα με το άρθρο 4α·

α η) αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδει με τις αρχές της στρατηγικής της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 και με την εθνική στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων, εκτίμηση επιπτώσεων ως προς το φύλο και επεξήγηση του τρόπου 
με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να συμβάλουν στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων και της αρχής της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου και της εξάλειψης των διακρίσεων λόγω φύλου ή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από αυτές·

▌

δ) τα προβλεπόμενα σαφή ορόσημα και στόχοι και ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός μέγιστης 
περιόδου τεσσάρων ετών, και των επενδύσεων εντός μέγιστης περιόδου επτά 
ετών·

δ α) αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποτελούν μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων και του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η συνεκτικότητά 
τους, καθώς και τις αναμενόμενες συνέργειες με τα σχέδια, τις στρατηγικές 
και τα προγράμματα που ορίζονται στα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 
14 παράγραφος 2β·

ε) τα προβλεπόμενα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με τη σχετική 
επενδυτική περίοδο και αναφορές στη συμμετοχή ιδιωτικών εταίρων, κατά 
περίπτωση·

ε α) σε περίπτωση που τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης κρατικών 
ενισχύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής19, το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναλύεται κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή για 
τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
και ανταγωνισμού·

στ) το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 
καλύπτονται από το υποβαλλόμενο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ή 

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).



RR\1217780EL.docx 41/454 PE655.950v03-00

EL

αλλιώς «εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας»), με ▌κατάλληλη σαφή αιτιολόγηση επικυρωμένη από 
ανεξάρτητο δημόσιο φορέα και με τεκμηρίωση της αναλογικότητας του 
κόστους προς τον αναμενόμενο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο σύμφωνα 
με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας·

ζ) όπου αρμόζει, πληροφορίες σχετικά με τυχόν υφιστάμενη ή προγραμματισμένη 
ενωσιακή χρηματοδότηση και η σχέση με προηγούμενες ή προγραμματισμένες 
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων ή του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης·

η) τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος όλων των δράσεων πολιτικής·

θ) συνοπτική παρουσίαση του πολυεπίπεδου διαλόγου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 εδάφιο 2, επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη 
οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, των οποίων οι γνώμες μπορούν 
να επισυνάπτονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
κατόπιν αιτήματός τους, καθώς και λεπτομερή στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οροσήμων και στόχων, όσον αφορά τις 
διαβουλεύσεις και τους διαλόγους που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με 
την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

ι) ρυθμίσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων σαφών ποιοτικών και ποσοτικών 
οροσήμων και στόχων και των σχετικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου με τον οποίο το σχέδιο βελτιώνει τις ανά χώρα επιδόσεις στον 
κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων και τον πίνακα αποτελεσμάτων της 
διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών·

ια) όπου αρμόζει, το αίτημα δανειακής στήριξης και τα πρόσθετα ορόσημα που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3, με τα στοιχεία τους· και

ια α) επεξήγηση των σχεδίων, συστημάτων και συγκεκριμένων μέτρων του 
κράτους μέλους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση 
συγκρούσεων συμφερόντων και περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης κατά τη 
χρήση των κονδυλίων που προέρχονται από τον Μηχανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα της Ένωσης και στην ανάκτηση 
των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, στην επιβολή 
κυρώσεων·

ια β) οι ρυθμίσεις που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δεν εμπλέκονται σε καμία δηλωτέα 
φορολογική ρύθμιση βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 σχετικά με τις 
διασυνοριακές ρυθμίσεις·

ιβ) κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να οργανώσει ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών προκειμένου να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να επωφεληθούν από 
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την εμπειρία άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή 
κατά τη διάρκεια του έτους, να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό. Η τεχνική υποστήριξη 
σέβεται πλήρως τους εθνικούς κανόνες και τις εθνικές πρακτικές που αφορούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης δεν μπορούν 
να υπονομεύουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων ή να απειλούν την αυτονομία των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

4α. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, οι εκπρόσωποι των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα προσέρχονται, κατόπιν 
πρόσκλησης, ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
να παρουσιάσουν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή θέτει τις 
σχετικές πληροφορίες στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ταυτόχρονα και επί ίσοις όροις.

Άρθρο 16
Αξιολόγηση της Επιτροπής

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και, κατά 
περίπτωση, της επικαιροποίησής του, όπως έχει υποβληθεί από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, η Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία 
με το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες 
πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν χρειάζεται, προτού 
ή αφότου το υποβάλει επίσημα. Το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή μπορούν να 
συμφωνήσουν να παρατείνουν την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 κατά εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον απαιτείται.

1α. Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συνέργειες που 
δημιουργούνται μεταξύ των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
διαφόρων κρατών μελών και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των εν λόγω σχεδίων 
και άλλων επενδυτικών σχεδίων σε εθνικό επίπεδο.

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά τον 
καθορισμό του ποσού που θα κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το οικείο 
κράτος μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την αιτιολόγηση και 
τα στοιχεία που παρέχει το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3, και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
εκείνων που περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό 
σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα του οικείου κράτους μέλους, στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και στα σχέδια 
υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη νεολαία και, κατά περίπτωση, πληροφορίες από 
την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου, στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στον πίνακα αποτελεσμάτων της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή ζητεί 
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επίσης να διενεργηθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα εκτίμηση των επιπτώσεων 
του σχεδίου ως προς το φύλο ή διενεργεί η ίδια την εκτίμηση αυτή.
Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να συγκεντρώσει τις απόψεις 
τους σχετικά με την κυριότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του εθνικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

3. Η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και, για τον σκοπό αυτόν, 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον όλα τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει με ποσοστό τουλάχιστον 40 % του ποσού του 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας και 
κατά πόσον εφαρμόζεται ορθά η μεθοδολογία παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α ε)·

β) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει με ποσοστό τουλάχιστον 20 % του ποσού του 
σε ψηφιακές δράσεις και κατά πόσον εφαρμόζεται ορθά η μεθοδολογία 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α στ)·

γ) κατά πόσον κάθε μέτρο δεν αντιβαίνει στα στρατηγικά και οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, δεν υποκαθιστά τακτικές δαπάνες των εθνικών 
προϋπολογισμών και σέβεται την αρχή της προσθετικότητας και την αρχή 
της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας σύμφωνα με το άρθρο 4α· 

δ) κατά πόσον το σχέδιο συμμορφώνεται με τα ελάχιστα ποσοστά κατανομής 
για καθεμία από τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που καθορίζονται δυνάμει 
του άρθρου 3· 

ε) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δεν εμπλέκονται σε καμία δηλωτέα φορολογική 
ρύθμιση βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 σχετικά με τις διασυνοριακές 
ρυθμίσεις·

▌

Αποτελεσματικότητα:
στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει σε καθεμία 

από τις έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 και κατά 
πόσον συμβάλλει και δεν αντιβαίνει στους στόχους του άρθρου 4 παράγραφος 
1 στοιχείο β)·

ζ) κατά πόσον έχει πραγματοποιηθεί ο πολυεπίπεδος διάλογος που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και κατά πόσον παρέχονται στα 
αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην 
κατάρτιση και την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

η) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων σαφών ποιοτικών και ποσοτικών 



PE655.950v03-00 44/454 RR\1217780EL.docx

EL

οροσήμων και στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών, και κατά πόσον το 
σχέδιο βελτιώνει τις ανά χώρα επιδόσεις στον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων και τον πίνακα αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών·

θ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει 
διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος·

ι) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει επενδύσεις 
σε διασυνοριακά ή πανευρωπαϊκά έργα που παράγουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των κρατών 
μελών που απορρέουν από τη γεωγραφική τους θέση·

Αποδοτικότητα:
ια) κατά πόσον η αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος για το ποσό του 

εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
είναι εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς τον αναμενόμενο κοινωνικό 
και οικονομικό αντίκτυπο, σύμφωνα με την αρχή της οικονομικής 
αποδοτικότητας·

ιβ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλουν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση 
συγκρούσεων συμφερόντων και περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης κατά τη 
χρήση των κονδυλίων που προέρχονται από τον Μηχανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα της Ένωσης·

Συνάφεια:
ιγ) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που, στο πλαίσιο του πεδίου 

εφαρμογής του Μηχανισμού, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις 
για το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ όπως εγκρίνονται από το 
Συμβούλιο·

ιδ) κατά πόσον το σχέδιο, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει 
ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες, όπως συνήγαγε η Επιτροπή έπειτα 
από ενδελεχή επανεξέταση, είναι συμβατό με τις συστάσεις που 
διατυπώθηκαν δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011·

ιε) κατά πόσον το σχέδιο περιέχει τις ακριβείς πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 15·

Συνοχή:
ιστ) κατά πόσον το σχέδιο αποτελεί μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων και 

επενδύσεων και κατά πόσον οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τη συνοχή και τις 
συνέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2β·

ιζ) κατά πόσον το σχέδιο συνάδει με τις αρχές της στρατηγικής της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 και με την εθνική στρατηγική για την 
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ισότητα των φύλων, κατά πόσον έχει διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων ως 
προς το φύλο και κατά πόσον τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να συμβάλουν 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της αρχής της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και της εξάλειψης των διακρίσεων λόγω φύλου ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτές.

Τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης εφαρμόζονται σύμφωνα με το Παράρτημα II.
4. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος ζητήσει τη χορήγηση δανειακής στήριξης 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον το αίτημα πληροί 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, και ιδίως κατά πόσον οι 
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορά το αίτημα πληρούν τα κριτήρια 
αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 3.

4α. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

5. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων που έχουν διοριστεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 17
Απόφαση της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 
25α, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της επίσημης υποβολής του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν λόγω απόφαση 
περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν 
από το κράτος μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και στόχους που απαιτούνται για την 
εκταμίευση της δόσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που κατανέμεται σύμφωνα 
με το άρθρο 11.

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει δανειακή στήριξη, στην απόφαση καθορίζεται 
επίσης το ποσό της δανειακής στήριξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφοι 
4 και 5, και οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος και καλύπτονται από την εν λόγω δανειακή 
στήριξη, με τα σχετικά πρόσθετα ορόσημα και στόχους. 

3. Το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 καθορίζεται 
ως εξής:

α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά με 
τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 και το ποσό του εκτιμώμενου 
συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εν λόγω κράτος 
μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος ισούται με το συνολικό ποσό της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 10·
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β) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται επαρκώς με τα 
κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού 
κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι μικρότερο από τη 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εν λόγω κράτος μέλος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο 
οικείο κράτος μέλος θα ισούται με το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

β α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά 
με τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3, αλλά έχει λάβει πάνω από τρία 
Β για τα κριτήρια των στοιχείων η), θ), ιβ), ιγ) και ιστ) του άρθρου 16 
παράγραφος 3, το χρηματοδοτικό κονδύλιο μειώνεται κατά 2 % ανά κριτήριο 
από το τρίτο Β και για τα επόμενα, με ανώτατο όριο συνολικής μείωσης το 
6 % της συνολικής χρηματοδοτικής κατανομής·

γ) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται επαρκώς με 
τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει αίτημα τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη προετοιμασία 
της πρότασης στους επόμενους κύκλους.

4. Στην απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζονται επίσης:

α) η χρηματοδοτική συνεισφορά που θα καταβληθεί μόνο σε δόσεις αφού το 
κράτος μέλος έχει επιτύχει ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους 
που έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας·

α α) η χρηματοδοτική συνεισφορά και, κατά περίπτωση, το ποσό της δανειακής 
στήριξης που καταβάλλεται με τη μορφή προχρηματοδότησης σύμφωνα με το 
άρθρο 11α κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

β) η περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών έργων και το ποσό του 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· 

γ) η περίοδος υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ως εξής: 

(1) όσον αφορά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η επενδυτική περίοδος εντός 
της οποίας πρέπει να υλοποιηθεί το επενδυτικό έργο λήγει το αργότερο 
επτά έτη μετά την έκδοση της απόφασης·

(2) όσον αφορά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, η προθεσμία εντός 
της οποίας πρέπει να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις λήγει το αργότερο 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της απόφασης·

δ) οι ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των σαφών 
ποιοτικών και ποσοτικών οροσήμων και, κατά περίπτωση, των μέτρων που 
απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το άρθρο -19·

ε) οι σχετικοί δείκτες για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων οροσήμων και 
στόχων, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας υπολογισμού της 
συμμόρφωσης με τους στόχους δαπανών για το κλίμα και το περιβάλλον, που 
αναφέρονται στο άρθρο 15· και
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στ) οι ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά 
δεδομένα και εκθέσεις τεκμηρίωσης·

ζ) κατά περίπτωση, το ποσό του δανείου που πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις και 
τα πρόσθετα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την εκταμίευση της 
δανειακής στήριξης.

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
κοινοποιεί δεόντως αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός δύο μηνών από την υποβολή της 
πρότασης από το κράτος μέλος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει επίσης 
σύσταση προς το κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
σύμφωνα με τον κανονισμό XX/ΥΥΥ [για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης] 
προκειμένου να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού. Κατόπιν 
πρόκλησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή παρουσιάζεται ενώπιον 
των αρμόδιων επιτροπών, για να εξηγήσει την αρνητική αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή θέτει τις σχετικές πληροφορίες στη 
διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ταυτόχρονα και επί 
ίσοις όροις.

6. Οι ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αναφέρονται στο στοιχείο δ), οι 
σχετικοί δείκτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, που 
αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι ρυθμίσεις για την παροχή πρόσβασης της Επιτροπής 
στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, που αναφέρονται στο στοιχείο στ), και, κατά 
περίπτωση, τα πρόσθετα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την εκταμίευση 
της δανειακής στήριξης, που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου, περιγράφονται περαιτέρω σε μια επιχειρησιακή ρύθμιση που 
συμφωνείται μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και της Επιτροπής μετά την έκδοση 
της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το εγκριθέν 
σχέδιο και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρησιακής συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφοι 6, διατίθενται από 
την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ταυτόχρονα και επί 
ίσοις όροις, αμέσως μετά την έγκριση της απόφασης και τη δημοσίευσή της στον 
ιστότοπο της Επιτροπής. Η Επιτροπή διευκρινίζει, μέσω της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο 
των επιχειρησιακών συμφωνιών με σκοπό να προάγονται η συνοχή και η 
συγκρισιμότητα των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών 
μελών και να παρέχονται τυποποιημένα δεδομένα για τον πίνακα αποτελεσμάτων 
για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, που αναφέρεται στο άρθρο 21α.

7. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25α.

Άρθρο 18
Τροποποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του κράτους μέλους

1. Εάν η επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ενός κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι εφικτή, 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από το οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών 
περιστάσεων, ή εάν το οικείο κράτος μέλος έχει προσδιορίσει σημαντικά πρόσθετα 
μέτρα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που είναι επιλέξιμα για στήριξη σύμφωνα 
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με τον παρόντα κανονισμό ή εάν το οικείο κράτος μέλος σκοπεύει να βελτιώσει 
σημαντικά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17, το 
οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αιτιολογημένο αίτημα 
τροποποίησης ή αντικατάστασης των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφοι 1 και 2. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει 
τροποποιημένο ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το κράτος μέλος μπορεί 
να ζητεί, ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να χρησιμοποιήσει το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τον κανονισμό XX/YYYY [για τη θέσπιση 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης] με σκοπό την τροποποίηση ή την αντικατάσταση 
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του 
αιτήματος.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του, αφού δώσει 
στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
περιόδου ενός μηνός από την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της Επιτροπής. 
Κατόπιν πρόκλησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή προσέρχεται 
ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών, για να εξηγήσει την αρνητική αξιολόγηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

3α. Τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν, κατά περίπτωση, μέσω επικαιροποίησης, τα οικεία 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τον επικαιροποιημένο στόχο για το κλίμα 
για το 2030 που προβλέπεται στον κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
επικαιροποιημένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 και λαμβάνει νέα απόφαση σύμφωνα με το 
άρθρο 17 εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του αιτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Χρηματοοικονομικές διατάξεις

Άρθρο -19
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1. Κατά την υλοποίηση του Μηχανισμού, τα κράτη μέλη, ως δικαιούχοι ή 
δανειολήπτες κονδυλίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και ιδίως 
για να διασφαλίσουν ότι κάθε μέτρο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
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2. Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 
παράγραφος 1 προβλέπουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών:

α) να ελέγχουν τακτικά ότι η παρεχόμενη χρηματοδότηση έχει χρησιμοποιηθεί 
ορθά σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες και ότι κάθε μέτρο για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει εφαρμοστεί ορθά σύμφωνα με 
όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του ενωσιακού και 
του εθνικού δικαίου·

β) να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, και να 
κινούν νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων 
κονδυλίων, μεταξύ άλλων σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο ελήφθη για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

γ) να εξασφαλίζουν ότι το αίτημα καταβολής συνοδεύεται από:

i) διαχειριστική δήλωση ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζονταν, ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν με το αίτημα 
καταβολής είναι πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες και ότι τα εφαρμοζόμενα 
συστήματα ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ότι η διαχείριση των 
κονδυλίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους 
κανόνες, και ειδικότερα τους κανόνες σχετικά με την αποφυγή της 
σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, τη διαφθορά και τη 
διπλή χρηματοδότηση σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης· και 

ii) λεπτομερή περιγραφή των λογιστικών ελέγχων, κατάλληλη αιτιολόγηση των 
εκτιμήσεων κόστους όπως επικυρώθηκαν από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, οικονομικές καταστάσεις και άλλες σχετικές 
πληροφορίες, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν, ιδίως όσον αφορά τα επενδυτικά έργα, 
συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και των τυχόν 
διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν·

δ) για τους σκοπούς των λογιστικών και λοιπών ελέγχων της χρήσης των 
κονδυλίων που σχετίζονται με μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
να συγκεντρώνουν σε ηλεκτρονική μορφή σε μια ενιαία βάση δεδομένων που 
παρέχει παρόμοιο επίπεδο πρόσβασης στους οργανισμούς διερεύνησης και 
λογιστικού ελέγχου της Ένωσης, χωρίς δημιουργία περιττού διοικητικού 
φόρτου, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

i) όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων·

ii) όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο τελικός 
αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων·
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iii) όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του 
πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αποδέκτη των 
κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20·

iv) κατάλογο τυχόν μέτρων για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών 
έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθώς και το 
συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης, με αναφορά του ποσού των 
κονδυλίων που εκταμιεύτηκαν από τον Μηχανισμό και από άλλα ενωσιακά 
ταμεία·

ε) να εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακούν τα δικαιώματά τους, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, και να 
επιβάλλουν παρόμοιες υποχρεώσεις σε όλους τους τελικούς αποδέκτες των 
κονδυλίων που εκταμιεύονται για τα μέτρα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και 
επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, ή σε όλα τα άλλα πρόσωπα ή οντότητες που εμπλέκονται 
στην υλοποίησή τους·

στ) να τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 132 του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

στ α) να τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού. 
Κατά συνέπεια, τα έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
φυλάσσονται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία κατά 
την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή. Τα έγγραφα που 
αφορούν τις πράξεις φυλάσσονται σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του 
έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο περατώνονται οριστικά οι εν λόγω 
πράξεις. Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, η προθεσμία αναστέλλεται 
μέχρι να μην υφίσταται πλέον δυνατότητα δικαστικής προσφυγής·

ζ) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε δικαιολογητικά 
έγγραφα, διαγράφονται, όπου είναι δυνατό, εφόσον δεν είναι απαραίτητα για 
τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ή για τους 
λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους. Όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων 
κίνησης εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

3. Τα κράτη μέλη είναι οι εταίροι υλοποίησης και εντοπίζουν, συλλέγουν και 
αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες της χρηματοδότησης για 

20 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της 
οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και 
της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
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έργα που καλύπτονται από τον Μηχανισμό.

Η Επιτροπή παραμένει υπόλογη έναντι της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής και παρουσιάζει τον Μηχανισμό 
ως ειδική διαδικασία απαλλαγής σε χωριστό κεφάλαιο της έκθεσης αξιολόγησης 
της απαλλαγής της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 ΣΛΕΕ.

4. Τα κονδύλια της Ένωσης που εκταμιεύονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
υπόκεινται στον εξωτερικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ.

5. Η Επιτροπή, η OLAF, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εξουσιοδοτούνται ρητά από τα κράτη μέλη, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, να 
ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Η OLAF μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, με στόχο τη διαπίστωση απάτης, 
διαφθοράς ή άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης σε σχέση με στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού.

Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα 
καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. 
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αναπτύσσει ή προσαρμόζει τα υφιστάμενα 
συστήματα ΤΠ για τη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις, που επιτρέπει την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την 
αναφορά παρατυπιών ή απάτης.

6. Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 
παράγραφος 1 προβλέπουν επίσης το δικαίωμα της Επιτροπής να μειώσει 
αναλογικά τη στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού και να ανακτήσει κάθε ποσό 
που οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης ή να ζητήσει την πρόωρη 
αποπληρωμή του δανείου, σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης 
συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή αθέτησης 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, να μειωθεί 
ή να εξοφληθεί πρόωρα, η Επιτροπή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και 
λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης 
συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή της 
αθέτησης υποχρεώσεων. Το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του πριν από την πραγματοποίηση της μείωσης ή πριν ζητηθεί η 
πρόωρη εξόφληση.

Άρθρο 19
Δέσμευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Η απόφαση ▌που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 συνιστά ατομική νομική 
δέσμευση κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία μπορεί να 
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βασίζεται σε συνολικές δεσμεύσεις. Κατά περίπτωση, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
μπορούν να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.

1α. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις μπορούν να βασίζονται σε συνολικές δεσμεύσεις και, 
κατά περίπτωση, να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.

Άρθρο 19α
Κανόνες σχετικά με τις πληρωμές, την αναστολή και την ακύρωση των 

χρηματοδοτικών συνεισφορών

2. Η καταβολή των χρηματοδοτικών συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος δυνάμει του 
παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
και ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Οι αποφάσεις ▌που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25α.

2α. Το 2021, με την επιφύλαξη της έγκρισης από την Επιτροπή της νομικής δέσμευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και όταν 
ζητηθεί από ένα κράτος μέλος μαζί με την υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, η Επιτροπή καταβάλλει προχρηματοδότηση ποσού έως και 20 % 
της νομικής δέσμευσης με τη μορφή μη επιστρεπτέας στήριξης και, κατά 
περίπτωση, έως και 20 % της δανειακής στήριξης με τη μορφή δανείου, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού. Κατά παρέκκλιση 
από το άρθρο 116 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί την αντίστοιχη καταβολή εντός δύο μηνών από την έγκριση από την 
Επιτροπή της νομικής δέσμευσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος 
κανονισμού.

Σε περιπτώσεις προχρηματοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 2α, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές και, κατά περίπτωση, η δανειακή στήριξη που 
καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α) προσαρμόζονται 
αναλόγως.

Εάν το ποσό της προχρηματοδότησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς με τη 
μορφή μη επιστρεπτέας στήριξης που καταβλήθηκε το 2021 δυνάμει της 
παραγράφου 1 υπερβαίνει το 20 % της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 έως τις 30 Ιουνίου 2022, η 
επόμενη εκταμίευση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19α παράγραφος 3 και, 
εάν απαιτείται, οι εκταμιεύσεις έπειτα από αυτήν, μειώνονται μέχρι να υπάρξει 
συμψηφισμός με το πλεονάζον ποσό. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπόλοιπες 
εκταμιεύσεις, το πλεονάζον ποσό επιστρέφεται.

2β. Οι συμβάσεις και οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1 προβλέπουν επίσης το δικαίωμα της Επιτροπής να 
μειώσει αναλογικά τη στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού και να ανακτήσει κάθε 
ποσό που οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης ή να ζητήσει την πρόωρη 
αποπληρωμή του δανείου, σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης 
συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης οι οποίες δεν 
έχουν διορθωθεί από τα κράτη μέλη, ή σοβαρής αθέτησης υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις και αποφάσεις.
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Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, να μειωθεί 
ή να εξοφληθεί πρόωρα, η Επιτροπή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και 
λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης 
συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή της 
αθέτησης υποχρεώσεων. Το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του πριν από την πραγματοποίηση της μείωσης ή πριν ζητηθεί η 
πρόωρη εξόφληση.

3. Λαμβανομένης υπόψη της προχρηματοδότησης βάσει του άρθρου 19 
παράγραφος 2α, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή μεριδίου 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αντιστοιχεί στην υλοποίηση των στόχων και 
οροσήμων και, κατά περίπτωση, για την καταβολή της δόσης του δανείου. Τέτοια 
αιτήματα καταβολής ▌υποβάλλονται, κατά περίπτωση, από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η εκταμίευση 
των κονδυλίων αντιστοιχεί στο επίπεδο υλοποίησης των συμφωνηθέντων 
οροσήμων και στόχων. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες, 
συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων που έχουν διοριστεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Εάν η Επιτροπή καταλήξει σε θετική αξιολόγηση, εκδίδει απόφαση με την οποία 
εγκρίνεται η εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε απόφαση πληρωμής θα 
πρέπει να εκταμιεύεται μόνο εάν έχουν υλοποιηθεί τα σχετικά ορόσημα και στόχοι, 
γεγονός που δείχνει μετρήσιμη πρόοδο.

4. Σε περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά, το 
σχετικό τμήμα της αίτησης καταβολής αναστέλλεται. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί 
να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της 
αξιολόγησης της Επιτροπής.

Η αναστολή αίρεται μόνο όταν το κράτος μέλος έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ικανοποιητική επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 116 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, 
η προθεσμία καταβολής αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής 
έκβασης στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 
ή από την ημερομηνία κοινοποίησης της άρσης αναστολής σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 4. 

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός έξι μηνών 
από την αναστολή, η Επιτροπή μειώνει αναλογικά το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
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κανονισμού, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της.

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει σημειώσει 
απτή πρόοδο ως προς οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους, η 
Επιτροπή καταγγέλλει τις συμβάσεις ή ακυρώνει τις αποφάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και αποδεσμεύει το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς με την 
επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού. 
Οποιαδήποτε προχρηματοδότηση έχει χορηγηθεί δυνάμει της παραγράφου 2α του 
παρόντος άρθρου ανακτάται στο ακέραιο.
Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την ακύρωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
και, κατά περίπτωση, για την ανάκτηση της προχρηματοδότησης, αφού δώσει στο 
οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της αξιολόγησής της σχετικά με την απουσία απτής 
προόδου.

7α. Εάν προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις, η έκδοση της απόφασης που επιτρέπει την 
εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 19α παράγραφος 
3 μπορεί να αναβληθεί για τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην πρόσθετη 
δανειακή στήριξη σύμφωνα με τις διατάξεις της δανειακής σύμβασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 και της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση

Άρθρο 20
Υποβολή εκθέσεων από το κράτος μέλος στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει 
ανά τρίμηνο έκθεση προόδου ως προς την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής ρύθμισης που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 6, και ως προς την υλοποίηση των επιμέρους προτεινόμενων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και όσον αφορά τους σχετικούς δείκτες και τις συστάσεις της 
Επιτροπής στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, εάν το κράτος μέλος είχε 
υποβάλει σχετικό αίτημα. Για τον σκοπό αυτόν, οι τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων προόδου προς την ολοκλήρωση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια και λογοδοσία, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα σχετικά θεσμικά όργανα και ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσέρχονται ενώπιον των 
αρμόδιων επιτροπών για να συζητήσουν τα μέτρα που προβλέπονται και πρόκειται να 
ληφθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται από τα 
κράτη μέλη ταυτόχρονα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
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Σε εξαμηνιαία βάση ζητείται από ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα, όπως ορίζονται στην 
οδηγία του Συμβουλίου 2011/85/ΕΕ22, να συμπληρώσουν και να αξιολογήσουν τις εν λόγω 
εκθέσεις, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών, δεδομένων και 
προβλέψεων, καθώς και στις επιδόσεις και τη γενική πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Άρθρο 20
Διάλογος σχετικά με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

1. Για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ειδικότερα 
δε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και 
για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, οι αρμόδιες επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να καλούν εκπροσώπους του Συμβουλίου 
και των προπαρασκευαστικών οργάνων του, της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, 
της Ευρωομάδας να προσέλθουν ενώπιόν τους για να συζητηθούν όλα τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τα μέτρα που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου ΧΧΧ[EURI].

2. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η αρμόδια επιτροπή ή οι 
αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να καλούν 
εκπροσώπους του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνοι για το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα, να 
προσέλθουν ενώπιον των επιτροπών για να παρουσιάσουν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τα μέτρα που προβλέπονται και πρόκειται να ληφθούν σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

3. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
ταυτόχρονα, όλες τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίες 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της 
εντολής τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες μπορούν να διαβιβάζονται με την επιφύλαξη συγκεκριμένων 
υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

4. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο ή σε 
οποιοδήποτε από τα προπαρασκευαστικά όργανά του στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού ή της εφαρμογής του τίθενται ταυτόχρονα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με την επιφύλαξη ρυθμίσεων εμπιστευτικότητας, εάν είναι 
απαραίτητο. Τα σχετικά συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιούνται 
στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου κοινοποιούνται στις αρμόδιες 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 21
Πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επικοινωνία σχετικά 

με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ταυτόχρονα 
και επί ίσοις όροις, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως έχουν εγκριθεί 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17, και 

22 Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα 
δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41).
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οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να θέσει στη διάθεσή τους, με εμπιστευτικό τρόπο, 
πληροφορίες από τις οποίες έχουν εξαλειφθεί στοιχεία. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, οι εκπρόσωποι των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα 
σχετικά θεσμικά όργανα και ενδιαφερόμενα μέρη, κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσέρχονται ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών για να 
συζητήσουν τα μέτρα που προβλέπονται και πρόκειται να ληφθούν σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται από τα κράτη μέλη 
ταυτόχρονα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες επικοινωνίας για να εξασφαλίσει την 
προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική στήριξη που 
προβλέπεται στο σχετικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τη χρήση 
σήμανσης της Ένωσης με εμφανή τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει την προβολή των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, αναφέροντας σαφώς ότι τα υποστηριζόμενα έργα σημαίνονται 
εμφανώς ως «πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη».

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση των οροσήμων και στόχων των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και σχετικά με τη 
συμπληρωματικότητα των σχεδίων προς τα υφιστάμενα προγράμματα της 
Ένωσης.

2β. Ανά εξάμηνο, η Επιτροπή διαβιβάζει λεπτομερή έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει έναντι τρίτων μερών για τους σκοπούς χρηματοδότησης του 
Μηχανισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει ένα σαφές και αξιόπιστο σχέδιο εξόφλησης, 
χωρίς προσφυγή στο ΠΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 7. Οι ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
βάσει προσυμφωνηθείσας αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 21
Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα (στο εξής: πίνακας αποτελεσμάτων), ο οποίος συμπληρώνει, χωρίς 
να τροποποιεί, τον υφιστάμενο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων με δείκτες που 
πλαισιώνονται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και 
τον υφιστάμενο πίνακα αποτελεσμάτων της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει την κατάσταση ως προς 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχουν συμφωνηθεί στο 
πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους, και 
την κατάσταση ως προς την εκταμίευση των δόσεων στα κράτη μέλη που 
συνδέονται με την ικανοποιητική υλοποίηση των σαφών οροσήμων και στόχων.
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2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτυπώνει την πρόοδο που σημειώνουν τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε καθεμία από τις έξι προτεραιότητες που ορίζουν 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3. Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει βασικούς δείκτες όσον αφορά τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και τους ειδικούς 
στόχους του άρθρου 4 καθώς και τους οριζόντιους στόχους του άρθρου 4α, μεταξύ 
άλλων κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, βάσει των οποίων 
αξιολογείται η πρόοδος που σημειώνουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
σε καθεμία από τις έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες του άρθρου 3 που ορίζουν το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και μια σύνοψη της 
διαδικασίας παρακολούθησης όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα 
ποσοστά δαπανών για τους κλιματικούς και τους λοιπούς περιβαλλοντικούς 
στόχους.

4. Στον πίνακα αποτελεσμάτων αναφέρονται ο βαθμός εκπλήρωσης των σχετικών 
οροσήμων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και οι διαπιστωθείσες 
ελλείψεις στην υλοποίησή τους, καθώς και οι συστάσεις της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση των αντίστοιχων ελλείψεων.

5. Ο πίνακας αποτελεσμάτων προσδιορίζει ρυθμίσεις και ένα χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και για την εκταμίευση 
των δόσεων που συνδέεται με την ικανοποιητική υλοποίηση των σαφών οροσήμων 
και στόχων.

6. Ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμεύει ως βάση για μια μόνιμη ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, η οποία υλοποιείται με τη μορφή 
διαρθρωμένου διαλόγου που οργανώνεται σε τακτική βάση.

7. Ο πίνακας αποτελεσμάτων επικαιροποιείται συνεχώς και δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο της Επιτροπής. Αναφέρει την κατάσταση των αιτήσεων πληρωμής, των 
πληρωμών, των αναστολών και των ακυρώσεων των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών.

8. Η Επιτροπή παρουσιάζει τον πίνακα αποτελεσμάτων σε ακρόαση που 
διοργανώνουν οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

9. Κατά την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
βασίζεται στο μέτρο του δυνατού σε πίνακες βάσει πολλαπλών δεικτών για την 
παρακολούθηση της κοινωνικής και της οικονομικής διάστασης της 
ανθεκτικότητας και σε πίνακες για την παρακολούθηση της πράσινης και της 
ψηφιακής διάστασης της ανθεκτικότητας, σύμφωνα με το παράρτημα της έκθεσης 
στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών του 2020 με τίτλο «Χάραξη της πορείας προς 
μια πιο ανθεκτική Ευρώπη».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Συμπληρωματικότητα, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Άρθρο 22
Συντονισμός και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη, σε βαθμό ανάλογο με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, 
προάγουν συνέργειες και εξασφαλίζουν αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του Μηχανισμού 
που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και μέσων, 
συμπεριλαμβανομένου του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, και ιδίως με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ένωσης και με τη χρηματοδότηση που παρέχεται από 
τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή από άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος. Για τον σκοπό αυτόν:

α) εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα, συνέργεια, συνοχή και συνέπεια μεταξύ 
των διάφορων μέσων σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό 
επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της 
Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά την υλοποίηση·

β) βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς συντονισμού για την αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών· και

γ) εξασφαλίζουν στενή συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων για την υλοποίηση, τον 
έλεγχο και την εποπτεία σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 23
Παρακολούθηση της υλοποίησης

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του Μηχανισμού και μετρά την επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην 
υποβολή εκθέσεων ως προς την πρόοδο, καθώς και για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του Μηχανισμού ως προς την επίτευξη του γενικού και του ειδικού 
στόχου, παρατίθενται στο παράρτημα III. Η παρακολούθηση της υλοποίησης είναι 
στοχευμένη και αναλογική προς τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού. 

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματα 
συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο, με ανάλυση ανά 
φύλο και ανά εισοδηματικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται αναλογικές 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους τελικούς δικαιούχους και τους αποδέκτες 
χρηματοδότησης της Ένωσης.

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως τις αποφάσεις της 
Επιτροπής όσον αφορά τις δαπάνες. Η Επιτροπή παρέχει πλήρη πρόσβαση στο 
αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
τριμηνιαία βάση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα εγκεκριμένα σχέδια, τις 
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εγκεκριμένες τροποποιήσεις των σχεδίων αυτών, τις αιτήσεις καταβολής που έχουν 
υποβληθεί, τις αποφάσεις καταβολής που έχουν εγκριθεί, την αναστολή καταβολών, 
την ακύρωση καταβολών και την ανάκτηση κονδυλίων. Σε τριμηνιαία βάση, η 
Επιτροπή παρουσιάζει επισκόπηση αυτών των πληροφοριών σε ακρόαση που 
διοργανώνουν οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2α β. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τριμηνιαία βάση 
καταρτίζοντας μια δημόσια διαθέσιμη βάση ανοιχτών δεδομένων με τους τελικούς 
δικαιούχους των κονδυλίων από τον Μηχανισμό. Οι ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
βάσει προσυμφωνηθείσας αυστηρής εμπιστευτικότητας.

2α γ. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τριμηνιαία βάση, 
στο πλαίσιο δημόσιων ακροάσεων, σχετικά με την υλοποίηση του Μηχανισμού στα 
κράτη μέλη. Η εν λόγω έκθεση περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
ποσά που δεσμεύονται και καταβάλλονται στα κράτη μέλη, την κατάσταση ως προς 
την υλοποίηση των συμφωνηθέντων οροσήμων, καθώς και όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για την εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας και δημοσιοποίησης σε 
σχέση με τον Μηχανισμό. 

2α δ. Η Επιτροπή θεσπίζει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο παρακολούθησης για τα 
ολοκληρωμένα έργα.

Άρθρο 24
Εξαμηνιαία έκθεση

1. Η Επιτροπή υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό.

2. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των οικείων κρατών 
μελών στο πλαίσιο του Μηχανισμού.

3. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή 
του προϋπολογισμού· ▌

β) τη συνεισφορά των ποσών που συγκεντρώθηκαν μέσω του Μέσου Ανάκαμψης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού·

β α) λεπτομέρειες σχετικά με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν για το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης όσον αφορά την κατάρτιση, την αναθεώρηση, την υλοποίηση 
και τη βελτίωση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

β β) την κατάσταση ως προς την υλοποίηση των στόχων και των οροσήμων για 
κάθε κράτος μέλος, τα ποσά που έχουν δεσμευτεί και έχουν καταβληθεί σε 
κάθε κράτος μέλος και συνολικά, τις αιτήσεις καταβολής που έχουν 
υποβληθεί, τις αποφάσεις καταβολής που έχουν εγκριθεί, την αναστολή ή 
ακύρωση καταβολών, την ανάκτηση κονδυλίων, τους αποδέκτες των 
κονδυλίων και άλλες σχετικές πληροφορίες που διασφαλίζουν την πλήρη 
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διαφάνεια και λογοδοσία καθώς και τη συμπληρωματικότητα των σχεδίων με 
υφιστάμενα προγράμματα της Ένωσης·

β γ) ένα τμήμα για κάθε κράτος μέλος, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς ο 
τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η τήρηση της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 61 του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

β δ) το ποσοστό του Μηχανισμού που συμβάλλει στους στόχους της Ένωσης για 
το κλίμα και το περιβάλλον·

β ε) έναν κατάλογο με τους αποδέκτες και τους τελικούς δικαιούχους των 
κονδυλίων από τον Μηχανισμό.

4. Η έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ως μέρος 
των ενοποιημένων εκθέσεων δημοσιονομικής ευθύνης και αποτελεί μέρος της 
ειδικής διαδικασίας απαλλαγής ως χωριστό κεφάλαιο της έκθεσης αξιολόγησης της 
απαλλαγής της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 25
Αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση του Μηχανισμού

1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ανεξάρτητη έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του, καθώς και ανεξάρτητη έκθεση εκ των 
υστέρων αξιολόγησης το αργότερο 12 μήνες μετά το τέλος του 2027.

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο έχουν επιτευχθεί 
οι στόχοι, η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία. Θα εξετάζεται επίσης κατά πόσον παραμένουν επίκαιροι όλοι οι στόχοι και 
δράσεις.

3. Όπου αρμόζει, η αξιολόγηση συνοδεύεται από πρόταση για τροποποιήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια συνολική αξιολόγηση 
του μέσου που θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

Άρθρο 25α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 17 και 19 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 17 και 19 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
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που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 17 και 19 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Επικοινωνία και τελικές διατάξεις

Άρθρο 26
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την προέλευση και 
διασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, με τη χρήση σήμανσης 
της Ένωσης με εμφανή τρόπο, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές 
στοχευμένες πληροφορίες σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του κοινού. Οι αποδέκτες 
διασφαλίζουν την προβολή των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, χρησιμοποιώντας στα υποστηριζόμενα έργα τη σήμανση 
«πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη» με εμφανή τρόπο.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τον 
Μηχανισμό που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο μέσο που θεσπίζεται 
με τον παρόντα κανονισμό συνεισφέρουν επίσης στην εταιρική επικοινωνία ως προς 
τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές σχετίζονται με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2α. Κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, οι αποδέκτες 
ενωσιακής χρηματοδότησης και η Επιτροπή εξασφαλίζουν την τακτική ενημέρωση 
και συμμετοχή των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής όσον αφορά τα έργα στα οικεία κράτη μέλη.

▌Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη 
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Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς (δηλαδή της μη 

επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης) ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του Μηχανισμού

Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 
10. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη τα εξής:

• πληθυσμός
• το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
• το μέσο ποσοστό ανεργίας κατά τα τελευταία 5 έτη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της 

ΕΕ (2015-2019)·
• τη σωρευτική μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά την περίοδο 2020-2021, δηλαδή 

την αλλαγή στο πραγματικό ΑΕΠ έως το 2021 σε σύγκριση με το 2019.
Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση πόρων: 

• στο αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 150 % του 
μέσου όρου της ΕΕ

• στην απόκλιση του ποσοστού ανεργίας μιας ορισμένης χώρας από τον μέσο όρο της 
ΕΕ τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 150 % του μέσου όρου της ΕΕ

• προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατά κανόνα μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών 
εργασίας των πλουσιότερων κρατών μελών (με κατά κεφαλήν ΑΕΕ άνω του μέσου 
όρου της ΕΕ), στην απόκλιση του ποσοστού ανεργίας των χωρών αυτών από τον μέσο 
όρο της ΕΕ τίθεται ανώτατο όριο 75 %.

Για τα έτη 2021 και 2022, η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ενός κράτους μέλους στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού ( ) ορίζεται ως εξής:

ΜΧΣi(2021-2022) = αi × 0,6 × (ΧΣ)

Για τα έτη 2023 και 2024, η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ενός κράτους μέλους στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού (ΜΧΣi) ορίζεται ως εξής:

ΜΧΣi(2023-2024) = betai × [ 0,4(ΧΣ) + αδέσμευτο ποσό (2021-2022)

όπου:

ΧΣ (χρηματοδοτική στήριξη) είναι το διαθέσιμο οικονομικό κονδύλιο στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)· και 𝛼𝑖 είναι η κλείδα 
κατανομής του κράτους μέλους i, που ορίζεται ως εξής:
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και 1,5 ≥ 𝛢𝑖/𝛢𝛦𝛦 και 0,75 ≥ 𝛢𝑖/𝛢𝛦𝛦 για κράτη μέλη με 𝛢𝛦𝛱𝜅𝜅
𝑖 > 100% ∗  𝛢𝛦𝛱𝜅𝜅

𝜇έ𝜎𝜊

όπου:

 είναι η κλείδα κατανομής της χώρας i,

𝛢𝛦𝛱𝜅𝜅
𝑖  είναι το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας i το 2019,

𝛢𝛦𝛱𝜅𝜅
𝜇έ𝜎𝜊 είναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των κρατών 

μελών της ΕΕ-27 το 2019,

𝜋𝜆𝜂𝜃𝑖 είναι ο συνολικός πληθυσμός της χώρας i το 2019,

𝜋𝜆𝜂𝜃𝛦𝛦 είναι ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,

𝛢𝑖 είναι το μέσο ποσοστό ανεργίας της χώρας i για την περίοδο 2015-2019, 

𝛢𝛦𝛦 είναι το μέσο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-27 κατά την περίοδο 2015-2019

ΧΣ (χρηματοδοτική στήριξη) είναι το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)· και

betai είναι η κλείδα κατανομής του κράτους μέλους i, που ορίζεται ως εξής:

με 1,

και  και 0,75  για κράτη μέλη με 

όπου:

 είναι η κλείδα κατανομής της χώρας i,

 είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας i το 2019,

 είναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών μελών της ΕΕ-27 
το 2019,

 είναι ο συνολικός πληθυσμός της χώρας i το 2019,

 είναι ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,

 είναι η σωρευτική απώλεια στο πραγματικό ΑΕΠ της χώρας i κατά 
την περίοδο 2020-2021,

 είναι η σωρευτική απώλεια στο πραγματικό ΑΕΠ των κρατών 
μελών της ΕΕ-27 κατά την περίοδο 2020-2021.
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Η κλείδα κατανομής για την περίοδο από το 2023 έως το 2024 υπολογίζεται έως τις 
30 Ιουνίου 2022 με βάση τα στοιχεία της Eurostat.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας καταλήγει στο ακόλουθο μερίδιο και ποσό για τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά ανά κράτος μέλος.

Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ανά 
κράτος μέλος

Μερίδιο 
% του 
συνόλου

Ποσό (εκατομμύρια, 
τιμές 2018)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167

HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905

RO 4,36 13505

SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196

SE 1,24 3849

Σύνολο 100,00 310000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Οδηγίες αξιολόγησης για τον Μηχανισμό

1. Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης είναι να αποτελέσουν, σε 
συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό, τη βάση προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογεί –κατά 
τρόπο διαφανή και δίκαιο– τις προτάσεις σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και να καθορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα 
με τους στόχους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν κυρίως τη βάση για την 
εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο άρθρο 17 παράγραφος 3 αντιστοίχως.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση έχουν σκοπό:

α) να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης 
των προτάσεων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται από 
τα κράτη μέλη·

β) να παράσχουν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και να 
προβλέψουν τη θέσπιση ενός συστήματος βαθμολόγησης με σκοπό τη 
διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας· και

γ) να καθορίσουν τη σχέση ανάμεσα στην αξιολόγηση που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και στον 
προσδιορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα καθορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα επιλεγμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν εργαλείο που διευκολύνει την αξιολόγηση, από την 
Επιτροπή, των προτάσεων για σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως υποβάλλονται από 
τα κράτη μέλη, και διασφαλίζει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στηρίζουν 
μεταρρυθμίσεις και δημόσιες επενδύσεις που είναι επίκαιρες, τηρούν την αρχή της 
προσθετικότητας της ενωσιακής χρηματοδότησης και δημιουργούν πραγματική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των κρατών μελών.

2. Κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
▌και, για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον όλα τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει με ποσοστό τουλάχιστον 40 % του ποσού του 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας και 
κατά πόσον εφαρμόζεται ορθά η μεθοδολογία παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α ε)·
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β) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει με ποσοστό τουλάχιστον 20 % του ποσού του 
σε ψηφιακές δράσεις και κατά πόσον εφαρμόζεται ορθά η μεθοδολογία 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α στ)·

γ) κατά πόσον κάθε μέτρο δεν αντιβαίνει στα στρατηγικά και οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, δεν υποκαθιστά τακτικές δαπάνες των εθνικών 
προϋπολογισμών και σέβεται την αρχή της προσθετικότητας και την αρχή 
της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας σύμφωνα με το άρθρο 4α (νέο)·

δ) κατά πόσον το σχέδιο συμμορφώνεται με τα ελάχιστα ποσοστά κατανομής 
για καθεμία από τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που καθορίζονται δυνάμει 
του άρθρου 3·

ε) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δεν εμπλέκονται σε καμία δηλωτέα φορολογική 
ρύθμιση βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 σχετικά με τις διασυνοριακές 
ρυθμίσεις·

Αποτελεσματικότητα:

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει σε καθεμία 
από τις έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 και κατά 
πόσον συμβάλλει και δεν αντιβαίνει στους στόχους του άρθρου 4 παράγραφος 
1 στοιχείο β)·

ζ) κατά πόσον έχει πραγματοποιηθεί ο πολυεπίπεδος διάλογος που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και κατά πόσον παρέχονται στα 
αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην 
κατάρτιση και την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

η) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, των προτεινόμενων 
σαφών ποιοτικών και ποσοτικών οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών, και κατά πόσον το σχέδιο βελτιώνει τις ανά χώρα επιδόσεις 
στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων και τον πίνακα αποτελεσμάτων της 
διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών·

θ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει 
διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος·

ι) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει επενδύσεις 
σε διασυνοριακά ή πανευρωπαϊκά έργα που παράγουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των κρατών 
μελών που απορρέουν από τη γεωγραφική τους θέση·

Αποδοτικότητα:

ια) κατά πόσον η αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος για το ποσό του 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
είναι εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς τον κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο, σύμφωνα με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας·
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ιβ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλουν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση 
συγκρούσεων συμφερόντων και περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης κατά τη 
χρήση των κονδυλίων που προέρχονται από τον εν λόγω Μηχανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα της Ένωσης·

Συνάφεια:

ιγ) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που, στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής του Μηχανισμού, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις 
για το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ όπως εγκρίνονται από το 
Συμβούλιο·

ιδ) κατά πόσον το σχέδιο, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει 
ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες, όπως συνήγαγε η Επιτροπή έπειτα 
από ενδελεχή επανεξέταση, είναι συμβατό με τις συστάσεις που 
διατυπώθηκαν δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011·

ιε) κατά πόσον το σχέδιο περιέχει τις ακριβείς πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 15·

Συνοχή:
ιστ) κατά πόσον το σχέδιο αποτελεί μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων και 

επενδύσεων και κατά πόσον οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τη συνοχή και τις 
συνέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2β·

ιζ) κατά πόσον το σχέδιο συνάδει με τις αρχές της στρατηγικής της Ένωσης για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 και με την εθνική στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων, κατά πόσον έχει διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων ως 
προς το φύλο και κατά πόσον τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να συμβάλουν 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της αρχής της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και της εξάλειψης των διακρίσεων λόγω φύλου ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτές.

▌Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή βαθμολογεί τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη βάσει καθενός από τα κριτήρια 
αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, προκειμένου να εκτιμηθούν η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια και η συνοχή των σχεδίων με σκοπό τον 
καθορισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3.

Για λόγους απλούστευσης και αποτελεσματικότητας, το σύστημα βαθμολόγησης θα έχει 
βαθμούς από το Α έως το Γ, όπως ορίζεται παρακάτω:

▌
Βαθμολογία για τα στοιχεία α) έως ε)
Α - Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν
Γ - Τα κριτήρια δεν εκπληρώθηκαν
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Βαθμολογία για τα στοιχεία στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ), ιζ)
Α - Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό / Επαρκείς ρυθμίσεις για αποτελεσματική 
υλοποίηση όσον αφορά το στοιχείο η)
Β - Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν σε μέτριο βαθμό / Ελάχιστες ρυθμίσεις για αποτελεσματική 
υλοποίηση όσον αφορά το στοιχείο η)
Γ - Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν σε μικρό βαθμό / Ανεπαρκείς ρυθμίσεις για αποτελεσματική 
υλοποίηση όσον αφορά το στοιχείο η)
Για το κριτήριο ι) χρησιμοποιείται μόνο η βαθμολογία Α ή Β και δεν δίνεται βαθμολογία για 
κράτη μέλη που έχουν αντικειμενικούς περιορισμούς που απορρέουν από τη γεωγραφική 
τους θέση.

▌3. Προσδιορισμός της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο πλαίσιο του μέσου του 
προϋπολογισμού για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3, η Επιτροπή καθορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνεται από το οικείο κράτος μέλος, όπως αυτό αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια 
του άρθρου 17 παράγραφος 3. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόζει τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται επαρκώς με τα 
κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού 
κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εν λόγω κράτος μέλος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο 
οικείο κράτος μέλος θα ισούται με το συνολικό ποσό της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 10·

β) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται επαρκώς με τα 
κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού 
κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι μικρότερο από τη 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εν λόγω κράτος μέλος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο 
οικείο κράτος μέλος θα ισούται με το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

β α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά 
με τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3, αλλά έχει λάβει πάνω από τρία 
Β για τα κριτήρια των στοιχείων η), θ), ιβ), ιγ) και ιστ) του άρθρου 16 
παράγραφος 3, το χρηματοδοτικό κονδύλιο μειώνεται κατά 2% ανά κριτήριο 
από το τρίτο Β και για τα επόμενα, με ανώτατο όριο συνολικής μείωσης το 
6% της συνολικής χρηματοδοτικής κατανομής·

γ) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται επαρκώς με 
τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος εδαφίου ισχύουν οι ακόλουθοι τύποι: 

– για το α) παραπάνω: εάν Κ𝑖 ≥ ΜΧΣ𝑖 το κράτος μέλος 𝑖 λαμβάνει ΜΧΣ𝑖

– για το β) παραπάνω: εάν Κ𝑖 < ΜΧΣ𝑖 το κράτος μέλος 𝑖 λαμβάνει Κ𝑖 
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– όπου:
– το i δηλώνει το εκάστοτε κράτος μέλος 
– ΜΧΣ είναι η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εκάστοτε κράτος μέλος 
– Κ είναι το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης 

και ανθεκτικότητας 

Κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και με βάση 
τις βαθμολογίες:

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια 
αξιολόγησης:

εάν η τελική βαθμολογία για τα κριτήρια α) έως ιζ) περιλαμβάνει βαθμολογίες με:
 
- A στα κριτήρια α) έως στ)
 
και στα υπόλοιπα κριτήρια:
 
- μόνο Α
 
ή 
 
- περισσότερα Α απ’ ό,τι Β και κανένα Γ

Εάν το σχέδιο έχει λάβει πάνω από τρία Β για τα κριτήρια των στοιχείων η), θ), ιβ), ιγ) και 
ιστ) του άρθρου 16 παράγραφος 3, το χρηματοδοτικό κονδύλιο μειώνεται κατά 2 % ανά 
κριτήριο από το τρίτο Β και για τα επόμενα, με ανώτατο όριο συνολικής μείωσης το 6% 
της συνολικής χρηματοδοτικής κατανομής.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια 
αξιολόγησης:
 
εάν η τελική βαθμολογία για τα κριτήρια α) έως ιζ) περιλαμβάνει βαθμολογίες με:
 
- όχι A στα κριτήρια α) έως στ) 
 
και στα υπόλοιπα κριτήρια:
 
- περισσότερα Β απ’ ό,τι Α
 
ή 
 
- τουλάχιστον ένα Γ 



PE655.950v03-00 72/454 RR\1217780EL.docx

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Δείκτες 

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 μετριέται με βάση τους ακόλουθους 
δείκτες, αναλυμένους ανά κράτος μέλος και ανά τομέα παρέμβασης. 

Οι δείκτες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και/ή ποιοτικών δεδομένων.

 Δείκτες εκροών:

α) αριθμός εγκεκριμένων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ▌·
β) συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο σχέδιο ανάκαμψης 

και ανθεκτικότητας· 
 Δείκτες αποτελεσμάτων:

γ) αριθμός σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υλοποιήθηκαν· Δείκτες 

αντικτύπου που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό

δ) στόχοι που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και οι 
οποίοι έχουν επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, χάρη στη συνολική χρηματοδοτική 
στήριξη (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δανειακής στήριξης) που 
χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 25 αναλαμβάνεται από την Επιτροπή 
μεταξύ άλλων με σκοπό τον προσδιορισμό των συνδέσεων μεταξύ της συνολικής 
χρηματοδοτικής στήριξης (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δανειακής στήριξης) 
από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της υλοποίησης των σχετικών μέτρων 
στο οικείο κράτος μέλος με σκοπό την ενίσχυση της ανάκαμψης, της ανθεκτικότητας, της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνοχής.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dragoș Pîslaru

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 28 Μαΐου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, η οποία αντικαθιστά την αποσυρθείσα πρόταση της Επιτροπής για το 
Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων. Η νέα πρόταση βασίζεται στο πιο πρόσφατο κείμενο 
σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων και ευθυγραμμίζεται στενά με τις 
κατευθύνσεις πολιτικής που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι στόχοι 
της αναθεωρήθηκαν και ο τρόπος λειτουργίας του Μηχανισμού προσαρμόστηκε, ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19. Σε αυτό το 
νέο πλαίσιο έχουν ζωτική σημασία ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάκαμψης και η 
διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών 
οικονομιών και κοινωνιών.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αποτελεί βασικό πρόγραμμα του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του αναθεωρημένου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου. Ο Μηχανισμός εντάσσεται επίσης σε δέσμη μέτρων που 
αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, όπως η 
«Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού».

Ο Μηχανισμός έχει σκοπό την παροχή οικονομικής στήριξης μεγάλης κλίμακας για την 
ενίσχυση του σχεδιασμού και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη. Γενικός στόχος του είναι η προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω μέτρων που επιτρέπουν στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ανακάμψουν ταχύτερα και με πιο βιώσιμο τρόπο, και να 
γίνουν πιο ανθεκτικά, με τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της 
κρίσης, και τη στήριξη της πράσινης και της ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από μια ευρύτερη οπτική γωνία, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα 
συμβάλει επίσης στην εφαρμογή των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών στο 
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πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα παρέχεται κατόπιν αιτήματος που υποβάλλει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σε οικειοθελή βάση. Η στήριξη αυτή θα παρέχεται υπό μη 
επιστρεπτέα μορφή υπό άμεση διαχείριση και υπό μορφή δανείων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
περιλαμβάνουν συνεκτική δέσμη μέτρων για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδυτικών προγραμμάτων, και συνάδουν με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, καθώς και με τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών κονδυλίων. Τα εν λόγω σχέδια θα 
αποτελέσουν παράρτημα του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα υποβληθούν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής τους. 

Παράλληλα με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Επιτροπή πρότεινε επίσης 
κανονισμό για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης που θα παρέχει στήριξη για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας και των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη, ενώ επίσης θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που 
απευθύνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και είναι πεπεισμένος ότι ο εν λόγω 
Μηχανισμός θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάκαμψη και την ανανέωση της Ένωσης. 
Τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός πυλώνα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού αυτού, 
αφιερωμένου στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί για την επόμενη 
γενιά, ιδίως για τους νέους και τα παιδιά. Αυτό αντικατοπτρίζει τη σταθερή προσήλωση του 
συντάκτη στην ιδέα ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι 
ένα μέσο προσανατολισμένο προς το μέλλον, με γνώμονα το όφελος της επόμενης γενιάς.

Η παρούσα γνωμοδότηση βασίζεται στη γνωμοδότηση με θέμα «Θέσπιση του Προγράμματος 
Στήριξης Μεταρρυθμίσεων» (2018/0213(COD)), την οποία ενέκρινε η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 26 Μαΐου 2020. Συνεπώς, ενσωματώνει όλες 
τις τροπολογίες που είναι επίσης συναφείς με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, ο συντάκτης επιθυμεί να προτείνει επιπρόσθετες αλλαγές οι οποίες επισημαίνουν 
τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την 
ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και κοινωνική προστασία, καθώς και πρόσβαση σε 
αυτές, να προστατευτούν οι ευάλωτες ομάδες και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής όλων των 
πολιτών. Κατά την άποψή του, οι μεταρρυθμίσεις που θα επιδιωχθούν θα μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν ευρεία στήριξη εάν τα κράτη μέλη εξετάσουν το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας υποβολής αιτημάτων για χρηματοδοτική στήριξη από τον Μηχανισμό, να 
πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα εθνικά 
κοινοβούλια.

Ο συντάκτης προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Μηχανισμού (άρθρο 3) 
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συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, π.χ. μέτρα για την εκπαίδευση, τη 
διά βίου μάθηση και την κατάρτιση· μέτρα για ένα καλύτερο μέλλον όσον αφορά τα παιδιά 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τη νεολαία, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρία· μέτρα για τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση της ισότητας 
των φύλων· μέτρα προώθησης των συνθηκών για την ενίσχυση των επιχειρηματικών 
ευκαιριών και δεξιοτήτων· μέτρα για την εφαρμογή της δράσης για το κλίμα· μέτρα για τη 
βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων οργανισμών να εγγυώνται τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων και των διασυνοριακών εργαζομένων· μέτρα για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, και για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας· μέτρα 
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των 
συστημάτων δημόσιας υγείας.

Ο συντάκτης προτείνει επίσης μια τροπολογία που αφορά ειδικά την κατάσταση των κρατών 
μελών που αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες καθώς και των κρατών μέλη εκτός της 
ζώνης του ευρώ τα οποία υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τη διαρθρωτική 
ανάπτυξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι 
αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα άρθρα 2 και 8 της Συνθήκης 
προβλέπουν ότι η ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών αποτελεί αξία της 
Ένωσης και ότι, σε όλες τις δράσεις της, 
η Ένωση θα πρέπει επιδιώκει την 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Ως εκ τούτου, η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης 
της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές και 
τους κανονισμούς της Ένωσης.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) 
και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών), αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου εντάσσονται επίσης 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη, με σκοπό 
τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης 
και ανάπτυξης, την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και κοινωνικής προστασίας, 
καθώς και πρόσβασης σε αυτές, την 
προστασία των ευάλωτων ομάδων και τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής για όλους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό και το κοινωνικό ζήτημα 
έχουν ενισχυθεί από τη νόσο COVID-19, 
ιδίως για τις γυναίκες και τα κορίτσια 
λόγω των υφιστάμενων ανισοτήτων. Η 
τρέχουσα πανδημία COVID-19, καθώς και 
η προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών, χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων και συστημάτων κοινωνικής 
πρόνοιας βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές που 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο ζωής 
βοηθά τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα σε κλυδωνισμούς και 
να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς. Οι 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο 
βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής, οικολογικής και διοικητικής 
ανθεκτικότητάς τους θα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να επανέλθουν οι οικονομίες 
σε βιώσιμη πορεία ανάκαμψης και να 
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αποφευχθεί η περαιτέρω διεύρυνση των 
αποκλίσεων στην Ένωση και οι 
δευτερογενείς συνέπειες από τους 
κλυδωνισμούς μεταξύ των κρατών μελών 
ή εντός της Ένωσης συνολικά, οι οποίες 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν, με 
συνεπακόλουθες προκλήσεις για τη 
σύγκλιση και τη συνοχή.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας των κρατών μελών 
διασφαλίζουν ότι στις κοινωνίες και 
στους πολίτες παρέχονται οι 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τα 
οικονομικά οφέλη που είναι αναγκαία για 
μια αξιοπρεπή ζωή, ενώ καλύπτονται οι 
ακόλουθοι τομείς παρέμβασης: 
κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγαση, 
απασχόληση, δικαιοσύνη και κοινωνικές 
υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες. Τα 
συστήματα αυτά διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στην επίτευξη κοινωνικής 
βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην 
προώθηση της ισότητας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Λόγω της 
κρίσης της νόσου COVID-19, τα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατών μελών βρίσκονται σε μια άνευ 
προηγουμένου κατάσταση καταπόνησης 
και πίεσης, επειδή δεν ήταν σχεδιασμένα 
ώστε να καλύπτουν την αυξανόμενη 
κοινωνική ζήτηση σε επείγουσες 
υγειονομικές και οικονομικές συνθήκες. 
Τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας θα 
πρέπει να ενισχυθούν κατά τρόπο ώστε να 
μπορούν να αποδίδουν και να παρέχουν 
βοήθεια σε ολόκληρο τον πληθυσμό, 
ιδίως σε καταστάσεις κρίσης ή 
συστημικών κλυδωνισμών.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Οι οικονομικές συνέπειες της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 
μείωσαν δραματικά τα δημοσιονομικά 
περιθώρια ελιγμών πολλών κρατών 
μελών, γεγονός που υπονομεύει τη 
δυνατότητά τους να υλοποιούν 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις και 
επενδυτικές προτεραιότητες. Ενώ το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αντιπροσωπεύει το 
ενωσιακό πλαίσιο για τον καθορισμό 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων και 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, η ανάγκη 
για ανάκαμψη και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας, η οποία τονίστηκε από 
την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, 
υπερβαίνει το πεδίο της οικονομικής 
πολιτικής και πρέπει να αποκτήσει 
κατάλληλη προτεραιότητα όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών και κοινωνιών, ενισχύουν την 
ικανότητα προσαρμογής, απελευθερώνουν 
το αναπτυξιακό δυναμικό χωρίς 
αποκλεισμούς και προσαρμόζονται στις 
τεχνολογικές εξελίξεις είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
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Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Ακόμη και πριν από την κρίση λόγω της 
νόσου COVID-19, οι οικονομίες και οι 
κοινωνίες στην Ένωση βρίσκονταν σε 
διαδικασία βαθιάς αλλαγής λόγω της 
κλιματικής αλλαγής, των 
περιβαλλοντικών, ψηφιακών και 
δημογραφικών προκλήσεων και του 
κενού των κοινωνικών επενδύσεων. Αυτό 
είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον απόηχο της 
κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, ώστε 
να ανοίξει ο δρόμος για ταχεία ανάκαμψη. 
Η κοινωνική βιωσιμότητα και ένταξη 
πρέπει να αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης 
ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι γυναίκες ήταν στην πρώτη 
γραμμή της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19, καθώς αποτελούν την 
πλειονότητα των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας σε όλη την Ένωση, και 
η εξισορρόπηση μεταξύ των μη 
αμειβόμενων καθηκόντων φροντίδας και 
των επαγγελματικών καθηκόντων γινόταν 
ολοένα και πιο δύσκολη στην περίπτωση 
των μονογονεϊκών οικογενειών, το 85 % 
των οποίων είναι οικογένειες γυναικών. 
Οι επενδύσεις σε εύρωστες υποδομές 
φροντίδας είναι απαραίτητες για τη 
διασφάλιση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, και της 
οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, 
καθώς και για την ανάπτυξη ανθεκτικών 
κοινωνιών, την καταπολέμηση των 
επισφαλών συνθηκών σε έναν 
γυναικοκρατούμενο τομέα, την ενίσχυση 
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, 
όπως και την πρόληψη της φτώχειας και 
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του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, η 
επένδυση αυτή έχει θετικό αντίκτυπο στο 
ΑΕγχΠ, καθώς επιτρέπει σε περισσότερες 
γυναίκες να διεξάγουν αμειβόμενη 
εργασία.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η οικονομική και 
κοινωνική ανάκαμψη και να ενισχυθεί το 
μακροπρόθεσμο βιώσιμο αναπτυξιακό 
δυναμικό, να ενισχυθεί η κοινωνική 
ανθεκτικότητα και συνοχή, και να 
αποφευχθεί η αύξηση των ανισοτήτων 
και της φτώχειας. Η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε πράσινες και ψηφιακές 
τεχνολογίες, ικανότητες και διαδικασίες 
που αποσκοπούν στη στήριξη της 
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, στην 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των 
οικοδομών και σε άλλους βασικούς τομείς 
της οικονομίας είναι σημαντική για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη 
δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, καθώς και τη 
δημιουργία ανθεκτικών αγορών εργασίας. 
Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της Ένωσης και στη 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί ένας μηχανισμός που 
επιτρέπει τη διανομή άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης σε αυτά μέσω 
ενός καινοτόμου εργαλείου. Για τον σκοπό 
αυτόν, με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να θεσπιστεί Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός), ο οποίος θα παρέχει 
αποτελεσματική και σημαντική οικονομική 
στήριξη για την ενίσχυση της υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις της 
Επιτροπής οι οποίες εκδίδονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 
σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα κράτη 
μέλη, ιδίως ενόψει των στόχων της νέας 
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που 
παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των 
αρχών του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ των 
Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης και 
να επωφελείται από την εμπειρία που 
έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
διασφαλίζει συνέργειες και να λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς το μέσο InvestEU, 
ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
κατανέμουν στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ένα ποσό που θα 
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παραδίδεται μέσω του μέσου InvestEU 
για τη στήριξη της φερεγγυότητας 
εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στα 
κράτη μέλη, καθώς και των δράσεων 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και 
αξιολόγησης αυτών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και στην 
επίτευξη μιας δίκαιης μετάβασης που δεν 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο, καθώς 
και του συνολικού στόχου της διάθεσης 
του 37 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα, χωρίς να 
προορίζονται κονδύλια για μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την πορεία προς 
μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση το 2050. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι το θεματολόγιο 
για το 2030 απαιτεί μια προσέγγιση 
ολιστικής και διατομεακής πολιτικής 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις 
αντιμετωπίζονται συνολικά, η κοινωνική 
βιωσιμότητα πρέπει να αποτελεί εξίσου 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Λαμβάνοντας υπόψη τον ΕΠΚΔ 
ως κοινωνική στρατηγική της Ευρώπης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, την ψηφιοποίηση και τη 
δημογραφική αλλαγή, καθώς και η 
ανάκαμψη από την κρίση λόγω της νόσου 
COVID-19, είναι από κοινωνική άποψη 
δίκαιες, ο Μηχανισμός θα συμβάλει στην 
υλοποίηση των 20 αρχών του και στην 
επίτευξη των στόχων και των οροσήμων 
για την κοινωνική πρόοδο.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, με 
σκοπό την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρμογής, θα πρέπει να ανατεθεί στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αναστέλλει, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, την 
προθεσμία για την έγκριση των 
αποφάσεων σχετικά με προτάσεις για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και 
να αναστέλλει καταβολές στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού αυτού, σε περίπτωση 
σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση με 
συναφείς περιπτώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης 
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] 
(…). Θα πρέπει επίσης να ανατίθεται στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αίρει τις εν λόγω 

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά 
την αναστολή ή την άρση της αναστολής 
αναφορικά με την προθεσμία για την 
έγκριση των αποφάσεων σχετικά με 
προτάσεις για σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και καταβολές πληρωμών, 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού αυτού, σε περίπτωση 
σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση με 
συναφείς περιπτώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης 
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] 
(…). Η απόφαση αναστολής των 
καταβολών πληρωμών δεν θα πρέπει να 
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αναστολές, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, για τις 
ίδιες συναφείς περιπτώσεις.

εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι είναι 
ενεργή η γενική ρήτρα διαφυγής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η 
Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το πεδίο εφαρμογής του 
Μηχανισμού θα πρέπει να αφορά τομείς 
πολιτικής που σχετίζονται με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την 
επιχειρηματικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, τη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, 
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τις 
δεξιότητες, τις πολιτικές για τα παιδιά 
και τη νεολαία, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τα 
δημόσια συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και τις πολιτικές που 
συνάδουν με τον ΕΠΚΔ οι οποίες 
συμβάλλουν στην εφαρμογή των αρχών 
του, όπως η κοινωνική προστασία, οι 
υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και οι 
επενδύσεις, η ισότητα των φύλων και η 
ενσωμάτωση των πολιτών με αναπηρία, ο 
κοινωνικός διάλογος που ενισχύει τα 
δημοκρατικά συστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
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αποτελεσματικών και ανεξάρτητων 
δικαστικών συστημάτων, καθώς και η 
πολυφωνία και η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, και η συμβολή στους στόχους 
των πολιτικών της Ένωσης, στους ΣΒΑ 
των Ηνωμένων Εθνών, στους στόχους 
του ΕΠΚΔ και σε αυτούς της συμφωνίας 
του Παρισιού, στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς, στις ανθεκτικές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές, στις 
ανθεκτικές αγορές εργασίας, στην 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων και στην ενίσχυση των 
διοικητικών και θεσμικών ικανοτήτων. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, 
ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, 
και τη στήριξη της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην 
Ευρώπη έως το 2050, ώστε να 
αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 
των οικονομιών της Ένωσης στον απόηχο 
της κρίσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της ισότητας των φύλων, καθώς και την 
καινοτόμο και βιώσιμη αναβιομηχάνιση 
και υποδομή, τις μεταρρυθμίσεις των 
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων και 
αναβάθμισης των υπαρχουσών 
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δεξιοτήτων, αλλά και την υποστήριξη για 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη που δεν 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η θέσπιση του ευρώ ως 
νομίσματός τους.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 
των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Αυτός ο ειδικός στόχος θα πρέπει να 
επιδιώκεται σε στενή συνεργασία με τα 
οικεία κράτη μέλη.

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη 
με σκοπό την ενίσχυση των έργων που 
προωθούν την ανάπτυξή τους, των 
επενδύσεων σε παραγωγικούς και 
στρατηγικούς τομείς, και την ανάληψη 
διαρθρωτικού ρόλου στην παροχή 
καθολικών και δωρεάν και δημόσιων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Αυτός ο 
ειδικός στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται με 
τον δέοντα σεβασμό για τις 
συγκεκριμένες αναπτυξιακές στρατηγικές 
των οικείων κρατών μελών, με 
ουσιαστική συμβολή στην άμεση 
αντιμετώπιση του αντικτύπου της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 και με 
μέριμνα ώστε οι δημόσιες επενδύσεις να 
διαδραματίζουν διαρθρωτικό ρόλο στην 
εξασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής των κρατών μελών και της 
Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. 
Προκειμένου οι επιδιωκόμενες 
μεταρρυθμίσεις να χαίρουν ευρείας 
στήριξης, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να επωφεληθούν από τον Μηχανισμό θα 
πρέπει, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατάρτισης των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, να διαβουλευθούν με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους 
δήμους, καθώς και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης, τους ΣΒΑ των 
Ηνωμένων Εθνών, τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού και την αρχή «εφόσον δεν 
βλάπτει σοβαρά», καθώς και με τις 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
όσες σχετίζονται με κοινωνικές και 
εργασιακές πολιτικές, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τους ειδικούς κοινωνικούς 
δείκτες που έχουν προσδιοριστεί για κάθε 
κράτος μέλος, με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα, τα σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, καθώς και με τα σύμφωνα 
εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο 
των ενωσιακών κονδυλίων. Το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ειδικούς 
κοινωνικούς δείκτες που πρέπει να 
επιτευχθούν και εκτίμηση επιπτώσεων ως 
προς το φύλο σύμφωνα με τους στόχους 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025. Το σχέδιο, 
για να προαγάγει τις δράσεις που 
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εμπίπτουν στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του 
ψηφιακού θεματολογίου, της Εγγύησης 
για τα Παιδιά και των Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία, καθώς και των αρχών του 
ΕΠΚΔ, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
μέτρα που είναι συναφή και συμβάλλουν 
άμεσα στους έξι τομείς πολιτικής οι 
οποίοι προσδιορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Τα μέτρα θα πρέπει να 
καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη των 
στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά την κατάρτιση των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και ότι δίνεται η 
ευκαιρία στους τελευταίους να 
καταθέσουν τα σχόλιά τους σε πρώιμο 
στάδιο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί 
να συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 

(18) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να μπορούν να 
συζητήσουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
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διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη.

και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, την 
έκταση της διαβούλευσης με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και με 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ 
άλλων τους κοινωνικούς εταίρους και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί πριν 
από την υποβολή του σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στις 
αρχές του ΕΠΚΔ και στους ΣΒΑ των 
Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως στο 
αναπτυξιακό δυναμικό, στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, 
καθώς και στους κοινωνικούς δείκτες 
προς βελτίωση σύμφωνα με τις αρχές του 
ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών· θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
μέτρα που σχετίζονται και συμβάλλουν 
άμεσα στην πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και, κατά περίπτωση, 
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εκτίμηση του αντικτύπου της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης όσον αφορά 
την απώλεια θέσεων εργασίας και την 
έλλειψη κοινωνικής προστασίας, καθώς 
και κατάλληλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών· 
και θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 
επεξήγηση της συνέπειας του 
προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με τις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να 
υποδεικνύει επίσης πώς αναμένεται να 
συμβάλει το σχέδιο στην ισότητα των 
φύλων και στην ισόρροπη για τα φύλα 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να 
επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών καθ’ όλη 
τη διαδικασία.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος και 
με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. Η Επιτροπή θα σέβεται πλήρως 
την εθνική ανάληψη ευθύνης για τη 
διαδικασία και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνει 
υπόψη την αιτιολόγηση και τα στοιχεία 
που παρέχονται από το οικείο κράτος 
μέλος, και θα αξιολογεί κατά πόσον το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
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επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες και τους νέους, και στην 
υλοποίηση της στρατηγικής αυτονομίας 
της Ένωσης και των δεσμεύσεων της 
Ένωσης και των κρατών μελών, ιδίως 
της συμφωνίας του Παρισιού, των ΣΒΑ 
των Ηνωμένων Εθνών και του ΕΠΚΔ, 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, και στη μείωση του 
χάσματος υποδομών· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία, 
την απασχόληση και την κοινωνική 
πρόοδο· κατά πόσον το προτεινόμενο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν 
συνεκτικές δράσεις· και κατά πόσον οι 
ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο 
κράτος μέλος αναμένεται να διασφαλίσουν 
την αποτελεσματική υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους.

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους. Όταν η εν 
λόγω εμπειρογνωμοσύνη αφορά πολιτικές 
που σχετίζονται με την εργασία, οι 
κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται και 
ενδεχομένως συμμετέχουν. Δεν θα πρέπει 
να ζητείται τεχνική βοήθεια σε τομείς που 
εμπίπτουν πλήρως ή εν μέρει στο πεδίο 
αρμοδιότητας των κοινωνικών εταίρων, 
εκτός εάν οι κοινωνικοί εταίροι 
συμφωνούν. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
δεν μπορούν να υπονομεύσουν τον ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων ή να απειλήσουν 
την αυτονομία των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
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κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 6,8 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογεί το αίτημα δανειακής στήριξης 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία του 
αιτήματος.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Όταν τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών ορόσημων και στόχων, δεν 
είναι πλέον εφικτά, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, μεταξύ άλλων όταν οι 
μεταβολές των κοινωνικών και 
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οικονομικών δεικτών επηρεάζουν 
αισθητά το αρχικό σχέδιο που 
υποβάλλεται από το οικείο κράτος μέλος 
λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, το 
οικείο κράτος μέλος δύναται να υποβάλει 
αιτιολογημένο αίτημα στην Επιτροπή με 
σκοπό την τροποποίηση ή 
αντικατάσταση της απόφασής της. Για 
τον σκοπό αυτόν, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προτείνει 
τροποποιήσεις του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, και να κάνει χρήση 
του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να 
αναστείλει τη χορηγηθείσα 
χρηματοδότηση σε ένα κράτος μέλος σε 
περίπτωση ανεπάρκειας όσον αφορά το 
κράτος δικαίου, οι δράσεις περιφερειακού 
και τοπικού επιπέδου που είναι επιλέξιμες 
θα πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται 
από τον μηχανισμό.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32γ) Τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες, τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ και τα κράτη 
μέλη που υφίστανται σημαντικές 
καθυστερήσεις ως προς τη διαρθρωτική 
ανάπτυξη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προτείνουν στα οικεία σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 
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που οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι επικοινωνιακές 
δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση προβολής της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού, 
διαδίδονται επαρκώς στο κατάλληλο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε 
διάφορα μέσα, χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με 
την καταβολή της χρηματοδοτικής 
στήριξης εφόσον πληρούνται τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι θα πρέπει να 
ασκούνται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με τη σχετική διαδικασία 
εξέτασης13. Μετά την έκδοση 

(39) Η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
όσον αφορά τη θέσπιση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα 
υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη και την 
αντίστοιχη χρηματοδοτική συνεισφορά 
που θα τους διατεθεί. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν 
ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, το οικείο κράτος 
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εκτελεστικής πράξης, το οικείο κράτος 
μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 εγκρίνονται 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 
της ΕΕ.

μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης. 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 εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης 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, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καθώς 
και η πολυφωνία και η ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

________________________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
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εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
μέσω της δημιουργίας καλύτερου 
μέλλοντος για την επόμενη γενιά, της 
βελτίωσης της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της προώθησης 
μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την 
ανάπτυξη και της ενίσχυσης της 
εσωτερικής αγοράς, αναφέρεται στους 
ακόλουθους έξι τομείς πολιτικής:

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πράσινη μετάβαση, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ψηφιακό μετασχηματισμό, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων του 
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ψηφιακού θεματολογίου·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οικονομική συνοχή, 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων των 
ενωσιακών στρατηγικών για τη 
βιομηχανία και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κοινωνική συνοχή, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων του ΕΠΚΔ·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) θεσμική ανθεκτικότητα και 
ανάπτυξη ικανοτήτων·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πολιτικές για την επόμενη γενιά, 
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λαμβανομένων υπόψη των στόχων των 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της 
Εγγύησης για τα Παιδιά.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού τηρείται πλήρως το άρθρο 
152 της Συνθήκης, και τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού σέβονται τις εθνικές 
πρακτικές και τους εθνικούς οργανισμούς 
για τη διαμόρφωση των μισθών. Ο παρών 
κανονισμός τηρεί το άρθρο 28 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ’ αναλογία, 
δεν θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, 
σύναψης και εφαρμογής συλλογικών 
συμβάσεων και το δικαίωμα συλλογικής 
δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
τις εθνικές πρακτικές.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
συμβολή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στους έξι τομείς πολιτικής 
που αναφέρονται στο άρθρο 3, με σκοπό 
την προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης με τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
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αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, τη 
στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, τη συνεισφορά στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, 
την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας μετά την κρίση λόγω της νόσου 
COVID-19, την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Μηχανισμός συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων των πολιτικών της 
Ένωσης, των δεσμεύσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού 
και στην ενίσχυση της εσωτερικής 
αγοράς, του ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ των 
Ηνωμένων Εθνών, μέσω της εφαρμογής 
μέτρων όπως:

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τη μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη Ένωση έως το 2050, μια δίκαιη 
μετάβαση με στήριξη για τις περιφέρειες 
που πλήττονται περισσότερο, τη βιώσιμη 
κινητικότητα και τις υποδομές, την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας, 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
και της αποδοτικότητας των πόρων, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
επίτευξη ενεργειακής διαφοροποίησης 
και τη διασφάλιση της ενεργειακής 
ασφάλειας, τα μέτρα για τον γεωργικό 
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τομέα, την αλιεία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη αγροτικών και διασυνοριακών 
περιοχών·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την ψηφιοποίηση και την 
επέκταση του ρόλου των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, οι οποίες 
προωθούν τις ψηφιακές υποδομές, 
βελτιώνουν την πρόσβαση στην ψηφιακή 
εργασία και προωθούν την ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για την οικοδόμηση ανθεκτικών 
αγορών εργασίας με αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας, την ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς, την προώθηση των 
επενδύσεων και τη στήριξη της 
διαδικασίας ανοδικής οικονομικής και 
κοινωνικής σύγκλισης, τα μέτρα για την 
τόνωση των επιχειρηματικών ευκαιριών 
και δεξιοτήτων, τη δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 
για καινοτόμο και βιώσιμη 
επανεκβιομηχάνιση, τις επενδύσεις στον 
βιομηχανικό τομέα, την εδραίωση της 
παραγωγικής και στρατηγικής 
ικανότητας της Ένωσης, την ανάπτυξη 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων και τη 
στήριξη των κρατών μελών που δεν έχουν 
ως νόμισμα το ευρώ στις προσπάθειές 
τους να υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα·
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για την κοινωνική ένταξη, την 
ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και 
προστασίας, τον κοινωνικό διάλογο, την 
ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών, τις 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, την ένταξη 
των ατόμων με αναπηρία, την ισότητα 
των φύλων, την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, την κατάλληλη άδεια για 
οικογενειακούς λόγους και τις ευέλικτες 
εργασιακές ρυθμίσεις, και την αύξηση 
της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 
διασφάλισης ίσων ευκαιριών και 
επαγγελματικής εξέλιξης·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) για την ενίσχυση της διοικητικής 
και θεσμικής ικανότητας των κρατών 
μελών και των αντίστοιχων 
περιφερειακών και τοπικών αρχών τους 
σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας, για 
τη βελτίωση των συστημάτων δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης 
ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων, της 
ανάπτυξης ποιοτικών και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών φροντίδας και 
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κατ’ οίκον φροντίδας, των 
ασφαλέστερων, υψηλότερης ποιότητας 
και περισσότερο προσβάσιμων 
γηροκομείων και κέντρων περίθαλψης, 
του ιατρικού εξοπλισμού και των 
προσβάσιμων ιατρικών υπηρεσιών για 
όλους τους πολίτες, των μέτρων για τη 
βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων 
ιδρυμάτων να εγγυώνται τα δικαιώματα 
των μετακινούμενων και διασυνοριακών 
εργαζομένων, καθώς και ότι οι τελευταίοι 
διαθέτουν ασφαλείς και ισότιμες 
εργασιακές συνθήκες, μισθούς σύμφωνα 
με τον νόμο και όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες, για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων, την 
ενίσχυση των αποτελεσματικών και 
ανεξάρτητων δικαστικών συστημάτων, 
και την προώθηση της πολυφωνίας και 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων και για τον 
πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη διά βίου 
μάθηση και την ΕΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
και δράσεων αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων, της καλύτερης πρόβλεψης 
των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, των 
πολιτικών για τα παιδιά και τη νεολαία, 
των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης 
για όλους, των συνταξιοδοτικών 
μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στη 
βιωσιμότητα και την επάρκεια των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για τους 
εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολούμενους, καθώς και των 
ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες 
ως προς την κατοχύρωση 
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συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι 
προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού 
στόχου πραγματοποιούνται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με 
παράλληλη συνεκτίμηση του γεγονότος 
ότι οι οικονομικές διαφορές, η κοινωνική 
ανισότητα και η ανεπαρκής κοινωνική 
προστασία έχουν δευτερογενείς 
επιπτώσεις που υπονομεύουν τη συνολική 
σταθερότητα της Ένωσης. Οι 
προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού 
στόχου πραγματοποιούνται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως 
νόμισμα το ευρώ, τα οποία υφίστανται 
σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τη 
διαρθρωτική ανάπτυξη, μπορούν να 
προτείνουν σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που αντιμετωπίζουν τα 
δικά τους προβλήματα.



PE655.950v03-00 106/454 RR\1217780EL.docx

EL

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις που ξεκίνησαν από τα κράτη 
μέλη μετά την 1η Φεβρουαρίου 2020 είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
στον βαθμό που αφορούν τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού, και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι επιλέξιμες 
δράσεις για τεχνική υποστήριξη δυνάμει 
του άρθρου 7 του κανονισμού ... [σχετικά 
με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, 
2020/0103 (COD)]. Όταν ένα κράτος 
μέλος δεν κάνει χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης, η εν λόγω 
χρηματοδότηση μπορεί να διατεθεί από 
την Επιτροπή για προτάσεις που 
συντάσσονται έπειτα από διαβούλευση με 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
προωθηθεί μια ανοικτή συζήτηση για τη 
στήριξη δράσεων με σκοπό την τόνωση 
της έρευνας, του δημόσιου διαλόγου και 
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κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες 
για την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιδράσεων της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την αναστολή της 
προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την αναστολή 
των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 27α σχετικά με την απόφαση για 
την αναστολή της προθεσμίας για την 
έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για 
την αναστολή των καταβολών πληρωμών, 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η απόφαση αναστολής των 
καταβολών πληρωμών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στις 
αιτήσεις καταβολής πληρωμής που 
υποβάλλονται μετά την ημερομηνία της 
απόφασης αναστολής.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η απόφαση αναστολής των 
καταβολών πληρωμών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται με 
την προϋπόθεση ότι είναι ενεργή η γενική 
ρήτρα διαφυγής.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 27α σχετικά 
με την απόφαση για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών πληρωμών που αναφέρεται 
στην προηγούμενη παράγραφο. Οι 
σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
πληρωμών ξεκινούν και πάλι την επομένη 
της άρσης της αναστολής.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που Επιτροπή 
αποφασίσει να αναστείλει τη χορηγηθείσα 
χρηματοδότηση στο κράτος μέλος λόγω 
ανεπάρκειας όσον αφορά το κράτος 
δικαίου, οι δράσεις περιφερειακού και 
τοπικού επιπέδου που είναι επιλέξιμες 
συνεχίζουν να επωφελούνται από τον 
Μηχανισμό.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τη 
διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου 
απαιτείται, και της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 10. Ο μέγιστος 
όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος 
δεν υπερβαίνει το 4,7 % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματός του.

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τη 
διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου 
απαιτείται, και της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 10. Ο μέγιστος 
όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος 
δεν υπερβαίνει το 6,8 % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματός του.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) υφίσταται επεξήγηση του τρόπου 
με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου 
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αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις 
αδυναμίες σχετικά με τις αξίες που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) υφίσταται επεξήγηση του τρόπου 
με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου 
λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις που 
ελήφθησαν από μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τοπικές ή περιφερειακές αρχές του 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης. Για την κατάρτιση 
των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη δύνανται 
να χρησιμοποιούν το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης σύμφωνα με τον κανονισμό 
XX/YYYY [για τη θέσπιση Μέσου 
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Τεχνικής Υποστήριξης].

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να αποτυπώνεται η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
και των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, 
τουλάχιστον το 37 % του ποσού κάθε 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην ενσωμάτωση δράσεων 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και 
στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 
Η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, θεσπίζει τη σχετική μεθοδολογία 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να εκπληρώσουν την απαίτηση αυτή.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Προκειμένου να αποτυπώνεται ο 
ΕΠΚΔ ως στρατηγική κοινωνικής 
προόδου της Ευρώπης, σημαντικό μέρος 
του ποσού κάθε σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
υλοποίηση των στόχων του ΕΠΚΔ. Η 
Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, θεσπίζει τη σχετική μεθοδολογία 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να εκπληρώσουν την απαίτηση αυτή.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Προκειμένου να αποτυπώνεται ο 
μελλοντοστραφής χαρακτήρας του μέσου 
ανάκαμψης «Next Generation EU» και να 
αναγνωρίζεται η σημασία του 
θεματολογίου ψηφιακών δεξιοτήτων, της 
Εγγύησης για τα Παιδιά και των 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία, κάθε σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 
κινδύνου μακροχρόνιων επιπτώσεων στις 
προοπτικές των νέων στην αγορά 
εργασίας και στη συνολική ευημερία 
τους, μέσω λύσεων και απαντήσεων για 
την ποιοτική απασχόληση, την 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες, που 
απευθύνονται ειδικά στους νέους.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν τους τομείς 
πολιτικής οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 
3, καθώς και την εδαφική, κοινωνική και 
οικονομική συνοχή, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις επενδυτικές 
ανάγκες και προκλήσεις που συνδέονται 
με τις περιφερειακές και τοπικές 
ανισότητες. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλουν στη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, στη 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050 και στην κοινωνική 
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Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

βιωσιμότητα μέσω της εφαρμογής του 
ΕΠΚΔ και των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

______________________________ ________________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

22 […] 22 […]

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας καταρτίζονται έπειτα 
από διαβούλευση με τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) XX/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α·
____________________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) XX/xx του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της XX, για τον καθορισμό 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΕΕ L 
...).

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, ο Μηχανισμός 
μπορεί να συμβάλει στην έγκριση 
ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων για 
ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες, 
καθώς και στη δημιουργία 
αποτελεσματικού πλαισίου 
χρηματοδότησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή 
ανταγωνιστικότητα για τις περιφέρειες 
στην Ένωση.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
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να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους. Τα εν λόγω προσχέδια 
υποβάλλονται στους κοινωνικούς 
εταίρους για διαβούλευση το αργότερο 
τον Φεβρουάριο πριν από την προθεσμία 
του Απριλίου για την επίσημη υποβολή 
του σχεδίου στην Επιτροπή, παρέχοντας 
στους κοινωνικούς εταίρους προθεσμία 
τουλάχιστον 30 ημερών για να 
αντιδράσουν γραπτώς.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
πιθανόν να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, ιδίως αυτές που σχετίζονται με 
τις κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, την κοινωνική πρόοδο 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μειώνει το χάσμα υποδομών, 
μετριάζει τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της κρίσης, σε σχέση με τις 
πλέον ευάλωτες ομάδες και τη νεολαία 
και τον οικονομικό αντίκτυπο για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και βελτιώνει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
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συνοχή και σύγκλιση, καθώς και τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έκταση των διαβουλεύσεων με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· η γραπτή συνεισφορά 
των κοινωνικών εταίρων υποβάλλεται 
επιπλέον του σχεδίου·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις 
που απορρέουν από αυτές·

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στους έξι πυλώνες που 
ορίζονται στο άρθρο 3·

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τους κοινωνικούς δείκτες που 
πρέπει να επιτευχθούν με το προτεινόμενο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και τη συμβολή στην υλοποίηση του 
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ΕΠΚΔ και την επίτευξη των ΣΒΑ των 
Ηνωμένων Εθνών·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) εκτίμηση, κατά περίπτωση, του 
αντικτύπου της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης όσον αφορά την 
απώλεια ή τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, καθώς και των κατάλληλων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών, ιδίως σε περιοχές 
που θα υποστούν σημαντικές αλλαγές 
στον τομέα της ενέργειας·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα σέβονται τις αρχές της 
διαλειτουργικότητας, της ενεργειακής 
απόδοσης, της προστασίας των 
δεδομένων, της προώθησης της 
ψηφιακής ισότητας, της ψηφιακής 
προσβασιμότητας, των ανοικτών λύσεων 
λογισμικού και υλισμικού και των 
προσωπικών δεδομένων·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επεξήγηση της συνοχής του 
σχεδίου με τα σχετικά έγγραφα που 
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εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του τελευταίου 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) αναλυτική επεξήγηση του τρόπου 
με τον οποίο τα μέτρα αναμένεται να 
εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 37 % 
του ποσού που ζητείται για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και 
στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
βάσει της μεθοδολογίας που παρέχεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
14 παράγραφος 1·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ στ) αναλυτική επεξήγηση του τρόπου 
με τον οποίο τα μέτρα αναμένεται να 
εξασφαλίσουν ότι σημαντικό μέρος του 
ποσού που ζητείται για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων βάσει της μεθοδολογίας 
που παρέχεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1·

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ζ) εκτίμηση επιπτώσεων του σχεδίου 
με βάση το φύλο, σύμφωνα με τους 
στόχους που περιγράφονται στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων, 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων, ιδίως μέσω της 
διασφάλισης της δημιουργίας ποιοτικών 
θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, της 
μείωσης του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων και της πρόσβασης 
γυναικών επιχειρηματιών σε πιστώσεις, 
καθώς και μέσω μέτρων πρόληψης και 
καταπολέμησης της έμφυλης βίας και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ η) διαβεβαίωση της απουσίας τυχόν 
συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά 
την υλοποίηση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης για όλα τα μέτρα δημοσίων 
επενδύσεων που περιέχονται στο σχέδιο·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ θ) απόδειξη ότι οι προβλεπόμενες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
συμμορφώνονται με την αρχή «εφόσον 
δεν βλάπτουν σοβαρά»·
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων οροσήμων και στόχων και 
των σχετικών δεικτών·

ι) ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων οροσήμων και στόχων και 
των σχετικών δεικτών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο βελτιώνει τις ανά χώρα 
επιδόσεις σύμφωνα με τον κοινωνικό 
πίνακα αποτελεσμάτων·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) διαβεβαίωση ότι η οικονομική 
βοήθεια παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις 
που τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις και που δεν έχουν την έδρα 
τους σε δικαιοδοσίες οι οποίες 
αναφέρονται στο παράρτημα I των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά 
με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας,

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 
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ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό 
κανονισμό.

ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό 
κανονισμό. Η τεχνική υποστήριξη σέβεται 
πλήρως τους εθνικούς κανόνες και τις 
εθνικές πρακτικές που αφορούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι 
δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης 
δεν μπορούν να υπονομεύσουν τον ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων ή να απειλήσουν 
την αυτονομία των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να 
ζητηθεί τεχνική βοήθεια σε τομείς που 
εμπίπτουν πλήρως ή εν μέρει στο πεδίο 
αρμοδιότητας των κοινωνικών εταίρων, 
εκτός εάν οι κοινωνικοί εταίροι παρέχουν 
τη συναίνεσή τους.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στις 
οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές 
ανάγκες. Για τον σκοπό αυτόν λαμβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
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προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος, ιδίως όσες 
σχετίζονται με κοινωνικές ή εργασιακές 
πολιτικές, ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτές·

διαγράφεται

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
επίτευξη των δεσμεύσεων της Ένωσης 
και των κρατών μελών της, ιδίως των 
κλιματικών στόχων της Ένωσης για την 
επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης 
Ένωσης έως το 2050, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών 
της στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, καθώς και για την εφαρμογή 
των αρχών του ΕΠΚΔ, της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 
και των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών·
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει 
διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος·

γ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει 
διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος 
και κατά πόσο το 37 % του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στο πεδίο 
εφαρμογής και στους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4·

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 

ε) κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
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αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση·

αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την κοινωνική συνοχή·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις·

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει 
συνεκτικά μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν 
συνεκτικές δράσεις·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, οροσήμων και 
στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών.

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, οροσήμων και 
στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών, 
οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
πρόοδο στους τομείς που καλύπτονται 
από τον κοινωνικό πίνακα επιδόσεων·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
ανάπτυξη βασικών υποδομών, ιδίως στα 
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κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ είναι χαμηλότερο του μέσου όρου 
της ΕΕ και το επίπεδο δημοσίου χρέους 
είναι βιώσιμο·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) κατά πόσον σημαντικό μέρος του 
ποσού που ζητείται για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων βάσει της μεθοδολογίας 
που παρέχεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία της επίσημης υποβολής του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
από το κράτος μέλος, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 27α, αξιολογώντας 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
στην εν λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει 
δανειακή στήριξη, στην απόφαση 
καθορίζεται επίσης το ποσό της δανειακής 
στήριξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφοι 4 και 5, και οι πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά έργα που 
πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος και καλύπτονται από την εν λόγω 
δανειακή στήριξη, με τα σχετικά πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους.

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει 
δανειακή στήριξη, στην απόφαση της 
Επιτροπής καθορίζεται επίσης το ποσό της 
δανειακής στήριξης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5, και οι 
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά 
έργα που πρέπει να υλοποιηθούν από το 
κράτος μέλος και καλύπτονται από την εν 
λόγω δανειακή στήριξη, με τα σχετικά 
πρόσθετα ορόσημα και στόχους.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η επίτευξη του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι 
εφικτή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από το 
οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών 
περιστάσεων, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης ή 

1. Εάν η επίτευξη του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι 
εφικτή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, επίσης 
όταν οι μεταβολές των κοινωνικών και 
οικονομικών δεικτών επηρεάζουν 
σημαντικά την αρχική πρόταση από το 
οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών 
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αντικατάστασης των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος 
μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιημένο 
ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

περιστάσεων, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης ή 
αντικατάστασης των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος 
μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιημένο 
ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Το 
κράτος μέλος μπορεί να κάνει χρήση του 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης για τον 
σκοπό αυτό και δύναται να υποβάλει 
αίτημα τεχνικής υποστήριξης ανά πάσα 
στιγμή.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην εκτελεστική πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1. 
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιχειρησιακή 
ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Η Επιτροπή μπορεί να 
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εμπειρογνώμονες. επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή ακυρώνει το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, αφού δώσει 
στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων της.

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή ενδέχεται να καταστήσει 
διαθέσιμο το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς για τις περιφερειακές και τις 
τοπικές αρχές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων οι 
οποίες αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αφού 
δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση 
των συμπερασμάτων της.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Σε περίπτωση αναστολής των 
κονδυλίων λόγω ελλείψεων όσον αφορά 
το κράτος δικαίου, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι επιλέξιμες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εξακολουθούν να 
επωφελούνται από τον Μηχανισμό.
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Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ακυρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς καθίσταται διαθέσιμο για τις 
περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων οι 
οποίες αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς αφού δώσει στο οικείο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της αξιολόγησής της 
σχετικά με την απουσία απτής προόδου.

Το οικείο κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα 
να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με 
την απουσία απτής προόδου.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
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Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
εξαμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ του 
Μηχανισμού, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και άλλων προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Η 
έκθεση διαβιβάζεται ταυτόχρονα και 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και την αξιολόγησή τους, 
όπως έχουν εγκριθεί στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 17, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι επικοινωνιακές δραστηριότητες της 
Επιτροπής οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση χρήσης της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού, 
διαδίδονται επαρκώς στα κατάλληλα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21a
Πίνακας αποτελεσμάτων για την 

ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα
1. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα 
αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα (εφεξής «πίνακας 
αποτελεσμάτων»), ο οποίος αποτυπώνει 
την κατάσταση ως προς την υλοποίηση 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
που έχουν συμφωνηθεί μέσω των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κάθε 
κράτους μέλους.
2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνει βασικούς δείκτες, μεταξύ 
άλλων σε κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο, βάσει των 
οποίων αξιολογείται η πρόοδος που 
σημειώνουν τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σε κάθε έναν από τους 
έξι τομείς που ορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
3. Στον πίνακα αποτελεσμάτων 
αναφέρονται ο βαθμός εκπλήρωσης των 
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σχετικών οροσήμων των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και οι 
διαπιστωθείσες ελλείψεις στην υλοποίησή 
τους, καθώς και οι συστάσεις της 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση των 
αντίστοιχων ελλείψεων.
4. Στον πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοψίζονται επίσης οι κύριες συστάσεις 
που απευθύνονται στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Για τα σχέδια 
κοινωνικής προόδου, ο πίνακας 
αποτελεσμάτων βασίζεται σε και θα 
συμπληρώνει τον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
5. Ο πίνακας αποτελεσμάτων 
χρησιμεύει ως βάση για μια μόνιμη 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, η οποία πρόκειται να 
υλοποιηθεί με τη μορφή διαρθρωμένου 
διαλόγου που θα οργανώνεται σε τακτική 
βάση.
6. Ο πίνακας αποτελεσμάτων 
επικαιροποιείται συνεχώς και 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της 
Επιτροπής. Αναφέρει την κατάσταση των 
αιτήσεων πληρωμής, των πληρωμών, 
των αναστολών και των ακυρώσεων των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών.
7. Η Επιτροπή παρουσιάζει τον 
πίνακα αποτελεσμάτων σε ακρόαση που 
διοργανώνουν οι αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Τριμηνιαία έκθεση
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα 
τριμηνιαία έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

2. Η τριμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Η τριμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη χρήση του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης για την κατάρτιση, την 
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εφαρμογή, την αναθεώρηση και τη 
βελτίωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· 

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) πληροφορίες σχετικά με την 
έκταση των διαβουλεύσεων με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, πριν από την 
υποβολή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τον βαθμό στον οποίο έχουν 
εκπληρωθεί οι διατάξεις του άρθρου 16 
παράγραφος 3 στοιχείο β α).

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών ανεξάρτητη έκθεση 

1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών ανεξάρτητη έκθεση 
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αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή 
του, καθώς και ανεξάρτητη έκθεση εκ των 
υστέρων αξιολόγησης το αργότερο τρία 
έτη μετά το τέλος του 2027.

αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή 
του, καθώς και ανεξάρτητη έκθεση εκ των 
υστέρων αξιολόγησης που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου, το αργότερο τρία έτη 
μετά το τέλος του 2027.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες στο 
κοινό, μεταξύ άλλων μέσω των μέσων 
ενημέρωσης χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού



PE655.950v03-00 136/454 RR\1217780EL.docx

EL

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενημερωτικές και επικοινωνιακές δράσεις 
της Επιτροπής οι οποίες αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση χρήσης της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού, 
διαδίδονται επαρκώς στα κατάλληλα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπολογίας
1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
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2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
επτά ετών από ... [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των επτά ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 
εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 
κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Μόλις εκδώσει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή 
την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
ανάπτυξη βασικών υποδομών, ιδίως στα 
κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ είναι χαμηλότερο του μέσου όρου 
της Ένωσης και το επίπεδο δημοσίου 
χρέους είναι βιώσιμο.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2.4 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2.4 – περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει σε ένα 
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καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά,

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2.4 – περίπτωση 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
υιοθέτηση ολοκληρωμένων επενδυτικών 
σχεδίων για ψηφιακές υποδομές και 
δεξιότητες, καθώς και στη δημιουργία 
αποτελεσματικού πλαισίου 
χρηματοδότησης για αυτά, γεγονός που 
αναμένεται να εξασφαλίσει την 
υψηλότερη δυνατή ανταγωνιστικότητα 
για τις περιφέρειες της Ένωσης.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Pascal Canfin

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 
είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της και την 
ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της, 
η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει τους 
ακόλουθους στόχους στο άρθρο 191 της 
Συνθήκης: διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και συνετή και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων·

Τροπολογία 2



RR\1217780EL.docx 143/454 PE655.950v03-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για 
το συμπέρασμα του Συμβουλίου της 
21ης Ιουλίου 2020 που μείωσε σημαντικά 
τη χρηματοδότηση που προορίζεται για 
την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
μέσω προγραμμάτων της Ένωσης και 
χρηματοδοτικών μέσων από τη δέσμη 
μέτρων για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να 
επικαιροποιηθεί προοδευτικά μέσω της 
χρήσης εναρμονισμένων δεικτών, ώστε 
να δοθεί καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
σχετικά με το πού χρειάζονται 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις για τη στήριξη της μετάβασης 
προς μια ευρωπαϊκή κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με στόχο να συμπεριληφθούν 
όλοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών (UNSDGs) και οι 
στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας στην αξιολόγησή της. Τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
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παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Χρόνο με τον χρόνο, η 
ατμόσφαιρα θερμαίνεται και το κλίμα 
αλλάζει. Από τα οκτώ εκατομμύρια είδη 
του πλανήτη, το ένα εκατομμύριο 
κινδυνεύει με εξαφάνιση. Τα δάση και οι 
ωκεανοί ρυπαίνονται και 
καταστρέφονται. Η απάντηση σε αυτές 
τις προκλήσεις είναι η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία1α. Αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την 
ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της 
Ένωσης, καθώς και στην προστασία της 
υγείας και της ευημερίας των πολιτών 
από κινδύνους και επιπτώσεις που 
σχετίζονται με το περιβάλλον. Η 
αποτελεσματική εφαρμογή της θα 
απαιτήσει τη διοχέτευση των δημόσιων 
δαπανών και των ιδιωτικών επενδύσεων 
σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό προς 
έξυπνες λύσεις τόσο για το κλίμα όσο και 
για το περιβάλλον και την οικονομία της 
Ένωσης.
_________________
1α COM(2019) 640 final

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



RR\1217780EL.docx 145/454 PE655.950v03-00

EL

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως 
εκ τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19 καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών, 
περιβαλλοντικά βιώσιμων και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές 
δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και να ανακάμπτουν ταχύτερα από 
αυτές. Οι μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
ανθεκτικότητας και της βιώσιμης 
μετάβασης των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αξιοποίηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάκαμψης, για 
την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες σε βιώσιμη πορεία 
ανάκαμψης και να αποφευχθεί η περαιτέρω 
διεύρυνση των αποκλίσεων στην Ένωση.

Τροπολογία 6
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ανθεκτικότητας των 
εγχώριων οικονομιών, ενισχύουν την 
ικανότητα προσαρμογής, την ικανότητα 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, την 
κυκλική και πράσινη μετάβαση και 
απελευθερώνουν το αναπτυξιακό δυναμικό 
και επιτυγχάνουν την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάκαμψης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη. Χαιρετίζει 
τις πέντε αρχές υψηλού επιπέδου για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που 
εισήγαγε η ομάδα τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση (TEG).
_________________

1α 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι (6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
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συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών 
και σε άλλους βασικούς τομείς της 
οικονομίας είναι σημαντική για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα συμβάλει 
επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
της Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Για τον λόγο 
αυτό, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν 
οι επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και η 
ανθεκτικότητα της Ένωσης και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο βιώσιμο 
αναπτυξιακό δυναμικό. Η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε βιώσιμες, κυκλικές και 
κλιματικά ουδέτερες και ψηφιακές 
τεχνολογίες, ικανότητες και διαδικασίες 
που αποσκοπούν στην επίτευξη των 
στόχων μηδενικών καθαρών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση 
έως το 2050, στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ανάπτυξη 
μοντέλων κυκλικής οικονομίας και σε 
άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και υγείας για να αντιμετωπιστούν 
μελλοντικές πανδημίες, 
συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων 
για τα εθνικά και περιφερειακά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και 
για να βελτιωθεί η γενική υγεία στις 
κοινωνίες, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός 
να είναι υγιέστερος και λιγότερο 
ευάλωτος σε υγειονομικές απειλές και να 
δοθεί ώθηση στη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, είναι 
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σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 
απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και με σκοπό την επίτευξη διαρκούς 
αντικτύπου στην παραγωγικότητα και την 
ανθεκτικότητα της οικονομίας των κρατών 
μελών.

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 
απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και με σκοπό την επίτευξη διαρκούς 
αντικτύπου στην παραγωγικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της 
οικονομίας των κρατών μελών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη, ενόψει της επίτευξης των 
στόχων της νέας στρατηγικής βιώσιμης 
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εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

ανάπτυξης που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. Ο Μηχανισμός θα 
πρέπει να είναι πλήρης και να επωφελείται 
από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη από τη χρήση 
άλλων μέσων και προγραμμάτων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 και για 
τη διασφάλιση της βιώσιμης και 
πράσινης ανάκαμψης. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
στηρίζει έργα που σέβονται την αρχή της 
προσθετικότητας της χρηματοδότησης 
της Ένωσης και δημιουργούν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο 
Μηχανισμός δεν θα πρέπει να 
υποκαθιστά τακτικές εθνικές δαπάνες και 
δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στα 
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στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί επενδυτικά 
σχέδια τρίτων χωρών. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, και στην επίτευξη ενός 
στόχου δαπανών για το κλίμα της τάξης 
του 30 % και ενός στόχου δαπανών 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα της τάξης 
του 10 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Ως γενική αρχή, 
όλες οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να 
συνάδουν με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού. Η ταξινόμηση 
της ΕΕ που κατοχυρώνεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης των εν λόγω στόχων.

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
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σ. 13).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
μετάβασης προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, αλλά και 
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι 
δύο αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση, την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 
μας. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, με 
σκοπό την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρμογής, θα πρέπει να ανατεθεί στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αναστέλλει, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, την 
προθεσμία για την έγκριση των 
αποφάσεων σχετικά με προτάσεις για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 

διαγράφεται
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και να αναστέλλει καταβολές στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού αυτού, σε περίπτωση 
σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση 
με συναφείς περιπτώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης 
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] 
(…). Θα πρέπει επίσης να ανατίθεται στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αίρει τις εν λόγω 
αναστολές, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, για τις 
ίδιες συναφείς περιπτώσεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην 
Ευρώπη έως το 2050, ώστε να 
αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 
των οικονομιών της Ένωσης στον απόηχο 
της κρίσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και να προωθήσει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η συμβολή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στους έξι 
τομείς πολιτικής που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
μέσω της προώθησης της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και η 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων των 
πολιτικών της Ένωσης, των UNSDGs, 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και της συμφωνίας του 
Παρισιού, καθώς και η συμβολή στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Για τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συμβάλει στη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, την 
προώθηση της ψηφιακής μετάβασης 
καθώς και τη στήριξη της δίκαιης και 
χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης προς μια 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, αποδοτική από 
άποψη χρήσης πόρων και ενέργειας και 
κυκλική οικονομία, στην οποία θα έχουν 
μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050, 
ώστε να αποκαταστήσει το βιώσιμο 
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αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει την ισόρροπη ως προς το φύλο 
δημιουργία θέσεων εργασίας και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει 
τις δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων και να 
υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
και κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή 
οικονομία έως το αργότερο το 2050 και 
την ψηφιακή της μετάβαση. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ως τη νέα στρατηγική της 
Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, τους UNSDGs και το 
ψηφιακό θεματολόγιο. Τα μέτρα θα πρέπει 
να καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη 
των στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης και της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στον 
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κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί 
να συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη.

(18) Το Συμβούλιο, σε στενή 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θα πρέπει να μπορεί να 
συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας, της κλιματικής 
μετάβασης και της προσαρμογής στην 
Ένωση, προκειμένου αυτή να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την κατάρτιση και την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη και 
στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα 
εθνικά σχέδια μετάβασης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
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θα πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το 
σύνολο μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και 
ιδίως στο δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική, κοινωνική ανθεκτικότητα και 
στην υποστήριξη για τη μετάβαση προς 
μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη 
ευρωπαϊκή οικονομία το αργότερο έως το 
2050 και την ψηφιακή της μετάβαση·θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του επικαιροποιημένου 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ο Μηχανισμός συμβάλλει αποτελεσματικά 
στην πράσινη μετάβαση, τα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, ιδίως τον υπέρτατο στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050 το αργότερο, και να 
συμμορφώνονται με την αρχή «εφόσον 
δεν βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται 
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στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να ενισχύσει αποτελεσματικά 
το δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, να μετριάσει τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της κρίσης και να συμβάλει στην 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και να στηρίξει τη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία 
έως το 2050 το αργότερο και την 
ψηφιακή της μετάβαση, για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
επικαιροποιημένου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· κατά πόσον το σχέδιο συνάδει 
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του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

με τις δεσμεύσεις της Ένωσης που 
απορρέουν από τη Συμφωνία του 
Παρισιού, ιδίως με τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζονται στον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2020/XXX για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ο «ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)] και περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
σχέδιο αποκλείει δραστηριότητες που δεν 
συμμορφώνονται με την αρχή «εφόσον 
δεν βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη 
εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
η ταξινόμηση της ΕΕ που κατοχυρώνεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852. Η θετική 
αξιολόγηση ενός σχεδίου από την 
Επιτροπή θα πρέπει να εξαρτάται από 
την αποτελεσματική συμβολή του σχεδίου 
στην πράσινη μετάβαση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους.

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους. Η ειδική 
ομάδα για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα της Επιτροπής θα πρέπει 
να βοηθά τα κράτη μέλη στην κατάρτιση 
και την επεξεργασία των αντίστοιχων 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα 
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης, ιδίως τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας, 
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χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που 
παρέχει η ταξινόμηση της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 
στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 
Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το εν 
λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει 
να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης.

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 
στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 
Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το εν 
λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει 
να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης 
της ΕΕ που κατοχυρώνεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και της αρχής 
«εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» που 
αναφέρεται στον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά τη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη και κλιματικά 
ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία έως το 
2050 το αργότερο και την ψηφιακή της 
μετάβαση, και, ως εκ τούτου, από το 
γεγονός ότι το κόστος του σχεδίου είναι 
υψηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατέθηκε ή θα διατεθεί 
μέσω της μη επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η 
υποβολή του αιτήματος δανείου θα πρέπει 
να μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζί με την 
υποβολή του σχεδίου. Σε περίπτωση που 
το αίτημα δανείου υποβληθεί σε 
διαφορετική χρονική στιγμή, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αναθεωρημένο σχέδιο με 
πρόσθετα χρονικά προσδιορισμένα και 
επιστημονικά τεκμηριωμένα ορόσημα και 
στόχους. Για να διασφαλιστεί η 
εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ζητήσουν δανειακή 
στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού.

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει τη συμβολή του 
Μηχανισμού στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και 
τη βιωσιμότητα, ιδίως των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζονται στον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2020/ΧΧΧ για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ο «ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)] και των προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για το 
κλίμα και την ενέργεια (ΕΣΕΚ).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
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διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13 . Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 

διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13 . Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το 
οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν για ορισμένες 
επιχειρησιακές ρυθμίσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς 
πτυχές της υλοποίησης όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα 
ορόσημα και τους στόχους, καθώς και την 
πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
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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 
της ΕΕ.

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 
της ΕΕ.

_________________ _________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 
και ιδίως τη μετάβαση προς την επίτευξη 
των επικαιροποιημένων στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα το 2030 και τη 
συμμόρφωση με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
έως το 2050 σύμφωνα με τον [κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/ΧΧΧ για τη θέσπιση πλαισίου 
με στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)], την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
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καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη, 
ισόρροπη ως προς το φύλο και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση 
και τις επενδύσεις και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών και τη συμβολή στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης, τον μετριασμό 
των κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων της κρίσης και τη στήριξη της 
μετάβασης προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας της Ένωσης έως το 2050 
το αργότερο και της ψηφιακής μετάβασης, 
ώστε να συνεισφέρει στην αποκατάσταση 
του αναπτυξιακού δυναμικού των 
οικονομιών της Ένωσης, να ενισχύσει τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας μετά την 
κρίση της νόσου COVID-19, και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τηρούν 
την αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852. Επιπλέον, οι 
δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εμπίπτουν στους ειδικούς τομείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίοι 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852 συμμορφώνονται με τα τεχνικά 
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κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού.
Για να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
και να είναι απόλυτα συμβατά με αυτούς 
τους στόχους, τουλάχιστον το 37% των 
κονδυλίων του Μηχανισμού 
διοχετεύονται σε δράσεις για το κλίμα. Το 
10 % των κονδυλίων του Μηχανισμού 
διοχετεύονται σε δράσεις για τη 
βιοποικιλότητα, ένα μέρος των οποίων 
μπορεί να επικαλύπτεται με επενδύσεις 
που διοχετεύονται σε δράσεις για το 
κλίμα. Ο συνδυασμός των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα έχει ως αποτέλεσμα να 
διατίθεται τουλάχιστον το 40 % του 
συνολικού προϋπολογισμού του 
Μηχανισμού.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Μηχανισμός δεν αντιβαίνει στα 
στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
παρέχεται στήριξη σε έργα που αποτελούν 
μέρος στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση
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1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του 
κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για [...] [ΚΚΔ], το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
εκδίδει απόφαση με εκτελεστική πράξη 
για την αναστολή της προθεσμίας για την 
έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για 
την αναστολή των καταβολών στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.
Η απόφαση αναστολής των καταβολών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις καταβολής 
που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής.
Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Σε περίπτωση αναστολής των 
καταβολών, εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 9 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...].
2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης22 
, και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο των κονδυλίων της Ένωσης.

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τους 
γενικούς και ειδικούς στόχους του 
Μηχανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 του παρόντος κανονισμού και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
σχετικών ειδικών ανά χώρα προκλήσεων 
και προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ιδίως εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν 
από τους στόχους της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον, ιδίως τη 
μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας της Ένωσης έως το 2050 
σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/ΧΧΧ για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)] και 
την ψηφιακή μετάβαση. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν 
επίσης με τις πληροφορίες που έχουν 
συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών, 
καθώς και στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους, βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/199921, στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης22, και στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα 
επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο 
των κονδυλίων της Ένωσης.

Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με μια πορεία 
που αποσκοπεί στην επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου της συμφωνίας 
του Παρισιού για τη θερμοκρασία, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, και 
ιδίως την ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με 
την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 
1,5°C.
Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υποστηρίζουν μόνο 
δραστηριότητες που δεν προκαλούν 
σημαντική ζημία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, οι δραστηριότητες οι οποίες 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που εμπίπτουν στους ειδικούς τομείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίοι 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852 συμμορφώνονται με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας στα κράτη 
μέλη το αργότερο έως το 2050 και θα 
συνάδουν πλήρως με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
τουλάχιστον το 37 % του ποσού κάθε 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
διοχετεύεται στη χρηματοδότηση 
δράσεων για το κλίμα. Το 10 % του ποσού 
κάθε σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας διοχετεύεται σε δράσεις 
για τη βιοποικιλότητα, ένα μέρος των 
οποίων μπορεί να επικαλύπτεται με 
επενδύσεις που προορίζονται για δράσεις 
για το κλίμα. Ο συνδυασμός των δαπανών 
που σχετίζονται με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα έχει ως αποτέλεσμα να 
διατίθεται τουλάχιστον του 40 % του 
συνολικού ποσού κάθε σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

_________________ _________________

21. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

21. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

22. […] 22. […]

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν μέτρα 
που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και υγείας ενόψει μελλοντικών 
πανδημιών και με σκοπό να βελτιωθεί η 
γενική υγεία στις κοινωνίες, ώστε να 
επιτευχθεί ένας γενικός στόχος υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή καταρτίζει 
σημειώσεις τεχνικής καθοδήγησης 
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των 
κριτηρίων «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρονται στο άρθρο 17 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, των 
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω 
κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού 
στον Μηχανισμό που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν χρηματοδοτούν 
επενδύσεις που οδηγούν σε εγκλωβισμό 
στοιχείων ενεργητικού που υπονομεύουν 
την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 
το κλίμα και το περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβάνουν 
επενδύσεις που συνδέονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την 
καύση ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι δεόντως 
αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο. Στο 
σχέδιο παρατίθενται ιδιαίτερα τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι δεόντως 
αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο. Στο 
σχέδιο παρατίθενται ιδιαίτερα τα 
ακόλουθα στοιχεία, τα οποία είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των όρων επιλεξιμότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 14 :

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το δυναμικό βιώσιμης 
ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονομική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
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μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση, καθώς και 
του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο θα 
μειώσει σημαντικά το επενδυτικό κενό 
που παρεμποδίζει την επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης. Στις περιπτώσεις όπου ο 
Μηχανισμός χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη μιας εταιρείας που 
δραστηριοποιείται σε τομέα υψηλής 
έντασης άνθρακα, τα κράτη μέλη θα 
γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η 
εταιρεία προτίθεται να ευθυγραμμίσει το 
επιχειρηματικό της μοντέλο με τη 
Συμφωνία του Παρισιού και τους 
σχετικούς κλιματικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
δημοσιοποίησης σχεδίων μετάβασης από 
την εταιρεία.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις 
που απορρέουν από αυτές·

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης και συγκεκριμένα του 
τρόπου με τον οποίο συνεισφέρουν σε 
καθένα από τα κατωτέρω:
i) στη μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της Ένωσης για την 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
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«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)]·
ii) στην τήρηση της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 
και στη συμβατότητα με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω 
κανονισμού·
iii) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, 
παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο, με βάση 
τα κριτήρια που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852·
iv) στη σημαντική μείωση του εθνικού 
επενδυτικού κενού που παρεμποδίζει την 
επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης·
v) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της Ένωσης για τη 
βιωσιμότητα, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ· και
vi) στη συμβολή στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από τη μετάβαση·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συνεισφέρουν στην ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτή·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συμβάλουν στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, και συγκεκριμένα της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
Συμφωνίας του Παρισιού, των ΕΣΕΚ και 
των επικαιροποιήσεών τους βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, των σχεδίων 
δίκαιης εδαφικής μετάβασης στο πλαίσιο 
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο άλλων ταμείων της Ένωσης·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συμβάλουν στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και υγείας 
ενόψει μελλοντικών πανδημιών και για να 
βελτιωθεί η δημόσια υγεία στις κοινωνίες 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της υψηλής 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να αποφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
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αξία·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο 
για την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων, του 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης και του 
εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το 
κλίμα του οικείου κράτους μέλους και, 
κατά περίπτωση, πληροφοριών από την 
τεχνική υποστήριξη που παρέχεται μέσω 
του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης και 
συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο 
συνεισφέρουν σε καθένα από τα 
κατωτέρω:
i) στη μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
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για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της Ένωσης για την 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)]·
στην τήρηση της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 
και στη συμβατότητα με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω 
κανονισμού·
iii) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 
τέταρτο εδάφιο, με βάση τα κριτήρια που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852·
iv) στη σημαντική μείωση του εθνικού 
επενδυτικού κενού που παρεμποδίζει την 
επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης·
v) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της Ένωσης για τη 
βιωσιμότητα, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ· και
vi) στη συμβολή στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από τη μετάβαση·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην ψηφιακή μετάβαση 
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ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτή·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) κατά πόσον το σχέδιο περιέχει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και υγείας ενόψει μελλοντικών 
πανδημιών και με στόχο να βελτιωθεί η 
γενική υγεία στις κοινωνίες, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) κατά πόσον οι διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και οι διάλογοι που έχουν 
προγραμματιστεί σε σχέση με την 
υλοποίηση του μηχανισμού, εξασφαλίζουν 
ότι όλα τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη θα 
έχουν ουσιαστικές ευκαιρίες να 
συμμετάσχουν στην κατάρτιση και την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 48

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) συμμόρφωση του κράτους μέλους 
με τις αξίες της Ένωσης που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της 
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Τροπολογία 49

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το αργότερο ... [έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 26α για τη συμπλήρωση του 
στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου 
με τον καθορισμό μεθοδολογίας για τον 
προσδιορισμό των δαπανών για την 
ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα 
και των περιβαλλοντικών δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για 
τη βιοποικιλότητα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Η 
μεθοδολογία βασίζεται στο σύστημα 
ταξινόμησης της ΕΕ που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και 
χρησιμοποιεί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
που έχει θεσπίσει η Επιτροπή σύμφωνα 
με τα άρθρα 10, παράγραφος 3 και 11, 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
καθώς και με τις αρχές που ορίζονται στο 
άρθρο 15, παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852.
Το αργότερο έξι μήνες μετά την έκδοση 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου αναθεωρείται με 
σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που ορίζονται στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852.
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Τροπολογία 50

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις 
αξιολογήσεις που διενεργούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της 
επίσημης υποβολής του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή 
αξιολογήσει θετικά το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, στην εν λόγω 
απόφαση περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις 
και τα επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα 
σχετικά ορόσημα και στόχους, και η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 2.

7. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26α.

Τροπολογία 53
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην εκτελεστική πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το 
οικείο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να αποκρύψει ευαίσθητες ή 
εμπιστευτικές πληροφορίες, η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έβλαπτε το 
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του κράτους μέλους. δημόσιο συμφέρον του κράτους μέλους.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες χρηματοδότησης της 
Ένωσης.

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αξιόπιστο, ανεξάρτητο, 
αποτελεσματικό και έγκαιρο, και 
δημοσιοποιούνται. Για τον σκοπό αυτόν 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες 
χρηματοδότησης της Ένωσης.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, επισημαίνοντας με 
σαφή τρόπο τη χρηματοδότηση ως 
χρηματοδότηση της Ένωσης και 
παρέχοντας συνεκτικές, αποτελεσματικές 
και αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες 
σε πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού. Οι αποδέκτες 
διασφαλίζουν την προβολή των δαπανών 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, χρησιμοποιώντας στα 
υποστηριζόμενα έργα τη σήμανση 
«πρωτοβουλία της ΕΕ για την 
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ανάκαμψη» με εμφανή τρόπο.

Τροπολογία 57

Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26a
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό 
διάστημα επτά ετών από … [ημέρα 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
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5. Μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή 
την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφος 3 και του άρθρου 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στη μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία 
έως το 2050 το αργότερο, και ιδίως τη 
συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης για τη 
βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ και 
τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης 
που ορίζονται στον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)] και 
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τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτήν τη μετάβαση·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές.

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ένωσης ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτούς.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην καθιέρωση συστημάτων 
φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και στον οικολογικό 
προσανατολισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων, με σκοπό τη 
συμβολή στην επίτευξη του συνολικού 
στόχου για κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη 
έως το 2050,

– Η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην επίτευξη των κλιματικών 
και περιβαλλοντικών στόχων της 
Ένωσης, και ιδίως του στόχου της 
μετάβασης προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων κλιματικών στόχων 
της Ένωσης για το 2030 και τη 
συμμόρφωση με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
το αργότερο έως το 2050 σύμφωνα με τον 
[κανονισμό 2020/XXX για τη θέσπιση 
πλαισίου για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
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«Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)] και 
στο πλαίσιο συνεκτίμησης των στόχων 
που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ και των 
κριτηρίων που ορίζονται στην 
ταξινόμηση της ΕΕ·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων·

διαγράφεται

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
πράσινη και/ή την ψηφιακή μετάβαση,

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ένωσης και ιδίως από τη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία 
έως το 2050 το αργότερο,

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – 
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περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων συνάδει με μια πορεία που 
αποσκοπεί στην επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου της συμφωνίας 
του Παρισιού για τη θερμοκρασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, και 
ιδίως την ειδική έκθεση της IPCC 
σχετικά με την υπερθέρμανση του 
πλανήτη κατά 1,5°C.
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων συνάδει με την αρχή «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο.

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο.

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα 
μέτρα που προτείνονται με το σχέδιο είναι 
πιθανόν να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων που σχετίζονται με τους 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 4.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2α Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
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ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτήν.
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων συνάδει με την καθιέρωση 
συστημάτων φιλικών προς το κλίμα και 
το περιβάλλον, καθώς και στον 
οικολογικό προσανατολισμό της 
οικονομίας μας, με σκοπό τη συμβολή 
στην επίτευξη του συνολικού στόχου για 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050 
το αργότερο·
και
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό οικονομικών της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·
και
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
ψηφιακή μετάβαση
και
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξης, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
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και εδαφικής συνοχής. στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, στην τόνωση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα αποφεύγονται 
τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω 
μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον,

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του δυναμικού 
βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας του 
οικείου κράτους μέλους, και ειδικότερα 
των ΜΜΕ, στην τόνωση της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και στον μετριασμό των 
δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης και 
στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ενώ παράλληλα αποφεύγονται τυχόν 
δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων 
για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που ορίζονται στην 
ταξινόμηση της ΕΕ.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη μείωση της 
ευπάθειας που παρουσιάζει η οικονομία 
του κράτους μέλους σε κλυδωνισμούς,

– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη μείωση της 
ευπάθειας που παρουσιάζει η οικονομία 
του κράτους μέλους σε κλυδωνισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής ή με άλλους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους·
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: François-Xavier Bellamy

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στον απόηχο της πανδημίας της νόσου COVID-19, των μέτρων απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας και της σοβαρής οικονομικής κρίσης την οποία προκάλεσε η κατάσταση αυτή, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισαν να δρομολογήσουν 
το μέσο «Next Generation EU» (NGEU), ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης. Η λύση αυτή 
καθαυτή εδράζεται σε ένα πρόβλημα: χρηματοδοτείται από κοινό χρέος, καθώς η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να δανείζεται σημαντικά ποσά στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές· ωστόσο, το χρέος αυτό εκδίδεται χωρίς να έχει θεσπιστεί 
συγκεκριμένο καθεστώς αποπληρωμής. Το ΠΔΠ δεν είναι κατάλληλο για μια τέτοια 
δημοσιονομική επιβάρυνση στο μέλλον και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά 
άλλους πόρους για την αποπληρωμή του εν λόγω χρέους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
το σχέδιο NGEU βασίζεται σε σημαντική επιβάρυνση και ανεπίλυτες δυσχέρειες που 
μετακυλίονται στην επόμενη γενιά.

Ο ρόλος μας ως Κοινοβουλίου είναι τώρα να διασφαλίσουμε ότι, τουλάχιστον, τα χρήματα 
αυτών των δανείων θα επενδυθούν στη δημιουργία μελλοντικής αξίας και ευημερίας, ώστε να 
δοθεί στην επόμενη γενιά η μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση για την αποπληρωμή αυτού του 
χρέους. Αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο για οποιαδήποτε δημόσια δαπάνη, ούτε φαίνεται ως 
επείγουσα ανάγκη ενόψει της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο: ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του εν λόγω σχεδίου 
ανάκαμψης, είναι απολύτως επιτακτική η ανάληψη σαφούς δέσμευσης έναντι των 
μελλοντικών γενεών.

Για αυτόν τον λόγο, ως συντάκτης γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE σχετικά με το 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά τον καθορισμό των κανόνων που διέπουν 
τις δαπάνες των κονδυλίων του NGEU, ενέταξα αυτή τη σαφή αρχή στον ίδιο τον ορισμό του 
εν λόγω εργαλείου: «Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιορίζεται σε 
επενδύσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή μελλοντικού εισοδήματος, ώστε να δοθεί στη 
μελλοντική γενιά η δυνατότητα για την εξόφλησή του». Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
αυτή η χρηματοδότηση θα προσανατολιστεί στις σχετικές επενδύσεις, η γνωμοδότησή μας 
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αναφέρει ρητά αυτό το σημείο σε όλα τα πεδία όπου καθορίζονται κριτήρια για την 
αποδέσμευση των κονδυλίων προς όφελος των εθνικών προγραμμάτων ανάκαμψης, καθώς 
και στο παράρτημα που θα καθορίσει τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο διακανονισμό όσον αφορά το NGEU. Για τον 
ίδιο σκοπό, στη γνωμοδότησή μας διασφαλίζεται ότι τυχόν αναξιοποίητο τμήμα των 
κονδυλίων θα διοχετευθεί εξολοκλήρου στη μείωση του συνολικού χρέους.

Στην εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρονται επίσης και άλλα βασικά σημεία. Φαίνεται 
απαραίτητο να συμφωνήσουμε τι νοείται ως «ανθεκτικότητα», δεδομένου ότι αποτελεί το 
αντικείμενο του μηχανισμού. Η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 κατέδειξε σε ποιον βαθμό 
εξαρτώμαστε από τρίτες χώρες, ακόμη και σε κρίσιμους τομείς για την ασφάλειά μας, την 
κυριαρχία και την ικανότητά μας να ξεπερνάμε τους κλυδωνισμούς και τις κρίσεις. Προτείνω 
ο ορισμός της ανθεκτικότητας να προϋποθέτει την ικανότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
βιομηχανίας και γεωργίας να παράγει τα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες για τη διασφάλιση 
της σταθερότητας των κρατών και των κοινωνιών μας. Αυτό μας υποχρεώνει να βελτιώσουμε 
σημαντικά τη στρατηγική μας αυτονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· η έννοια αυτή προστέθηκε 
ως ουσιαστική κατευθυντήρια γραμμή για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για να αποφευχθεί η σπατάλη δημόσιων δαπανών, επιμείναμε στην απαραίτητη 
συνεκτικότητα μεταξύ των νέων προγραμμάτων και των ήδη υφιστάμενων βασικών 
στρατηγικών της ΕΕ.Τα κονδύλια θα πρέπει επίσης να αξιοποιούνται με ασφάλεια μέσω της 
πλήρους διαφάνειας ως προς τους δικαιούχους: αυτή η σαφής δέσμευση συνδέεται με την 
αρχή της δημοκρατίας και την οφείλουμε στους πολίτες των χωρών μας.

Τέλος, δεδομένου του αυστηρού χρονοδιαγράμματος, της επείγουσας κατάστασης, και 
προκειμένου να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τις δύο αρμόδιες επί της ουσίας 
επιτροπές, εστίασα την εργασία μου στα άρθρα που σχετίζονται με τη συντρέχουσα 
αρμοδιότητα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19 καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές βιώσιμες 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. Οι 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο 
βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
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διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση, παράλληλα με τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε πράσινες και ψηφιακές 
τεχνολογίες, ικανότητες και διαδικασίες 
που αποσκοπούν στη στήριξη της 
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, στην 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των 
οικοδομών και σε άλλους βασικούς τομείς 
της οικονομίας είναι σημαντική για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα συμβάλει 
επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
της Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Οι επενδύσεις σε πράσινες και 
ψηφιακές τεχνολογίες, στην καινοτομία 
και την έρευνα, σε ικανότητες και 
διαδικασίες, καθώς και σε κοινωνικές 
επενδύσεις, που αποσκοπούν στη στήριξη 
της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, 
στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, 
της ασφάλειας και του υγιούς εσωτερικού 
περιβάλλοντος των κτιρίων, 
συμπεριλαμβανομένων της ανακαίνισης 
και της ενσωμάτωσης καινοτόμων 
λύσεων, και σε άλλους βασικούς τομείς 
της οικονομίας, καθώς και η ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης, την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
το 2050 και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. 
Τέτοιες επενδύσεις θα συμβάλουν επίσης 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
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της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας κατά την κρίση λόγω της 
νόσου COVID-19 ανέδειξαν τη σημασία 
της ψηφιακής μετάβασης, ωστόσο 
ενέτειναν επίσης την ψηφιακή ανισότητα 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε 
ψηφιακή τεχνολογία ή με λίγες ψηφιακές 
δεξιότητες. Η ανάκαμψη μετά την 
πανδημία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μέτρα τα οποία θα αποσκοπούν στη 
διόρθωση αυτών των προβλημάτων, 
ιδίως μέτρα που θα ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων, και τα οποία θα έχουν 
στόχο την προώθηση της ψηφιακής 
ισότητας καθώς και τη στήριξη ανοικτών 
λύσεων λογισμικού και υλισμικού και τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η 
ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει επίσης να 
είναι πράσινη: η αυξανόμενη ζήτηση για 
ηλεκτρική ενέργεια που ενισχύθηκε από 
την ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα, θα 
πρέπει να ικανοποιηθεί κατά τρόπο 
βιώσιμο, βασισμένο σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 
απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και με σκοπό την επίτευξη διαρκούς 
αντικτύπου στην παραγωγικότητα και την 
ανθεκτικότητα της οικονομίας των κρατών 
μελών.

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων από τα κράτη μέλη, μεταξύ 
άλλων ως απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
με δυνατότητα κινητοποίησης και 
ιδιωτικών επενδύσεων και με σκοπό την 
επίτευξη διαρκούς αντικτύπου στην 
παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα 
της οικονομίας των κρατών μελών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη και την 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η 
οποία έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση 
λόγω της νόσου COVID-19, και με σκοπό 
την αύξηση της ανθεκτικότητάς της για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη, με 
δυνατότητα κινητοποίησης και ιδιωτικών 
επενδύσεων παράλληλα με τη διατήρηση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης και 
να επωφελείται από την εμπειρία που 
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έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών δράσεων και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Για τον 
σκοπό αυτό, τα μέτρα που στηρίζουν μια 
δίκαιη πράσινη μετάβαση και 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους 
θα πρέπει να αναλογούν σε ποσό που 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37 % των 
κονδυλίων του σχεδίου, τα δε μέτρα που 
σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση θα 
πρέπει να αναλογούν σε ποσό τουλάχιστον 
20 % των κονδυλίων του σχεδίου. Τα 
κριτήρια και το πλαίσιο της ΕΕ όσον 
αφορά την ταξινόμηση θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των 
δεσμεύσεων για τη δίκαιη πράσινη 
μετάβαση.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
άλλων δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με την 
αρχή της προφύλαξης της μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας («εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά»), όπως αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a.
__________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση της δίκαιης 
πράσινης μετάβασης και του ανοικτού, 
βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού 
χωρίς αποκλεισμούς και της στήριξης 
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πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

μιας σταθερής στρατηγικής για τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, καθώς και μια 
βιομηχανική στρατηγική, που θα 
διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 
επανεκκίνηση, την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και στον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, καθώς 
και στη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς της.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην 
Ευρώπη έως το 2050, ώστε να 
αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 
των οικονομιών της Ένωσης στον απόηχο 
της κρίσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και να προωθήσει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της δίκαιης πράσινης 
μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη και 
ισορροπημένη ως προς το φύλο ανάπτυξη, 
παράλληλα με τη διασφάλιση των 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού της ενιαίας 
αγοράς και της στρατηγικής αυτονομίας 
της Ένωσης και με την αύξηση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης.

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει 
τις δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο κάθε κράτους 
μέλους θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων με συνεκτικό 
τρόπο και με δυνατότητα κινητοποίησης 
και ιδιωτικών επενδύσεων. Τα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδουν και να διασφαλίζουν 
συνέργειες με τα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα, τα σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, καθώς και με τα σύμφωνα 
εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο 
των ενωσιακών κονδυλίων, καθώς επίσης 
να συνάδουν με τις προτεραιότητες και 
τους στόχους άλλων ενωσιακών 
κονδυλίων και προγραμμάτων, με τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και 
με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για να 
προαγάγουν τις δράσεις που εμπίπτουν 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, του ψηφιακού 
θεματολογίου, καθώς και της 
στρατηγικής για τη βιομηχανία και τις 
ΜΜΕ, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
μέτρα που είναι συναφή με την δίκαιη 
πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να καθιστούν δυνατή την ταχεία 
επίτευξη των στόχων και των συνεισφορών 
που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για 
την ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
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Ένωσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου, υπό μορφή 
χωριστού παραρτήματος του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Για να 
διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους στις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους.

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου, μαζί με το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Για 
να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους στις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
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συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την δίκαιη πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με κάθε οικείο κράτος μέλος. 
Η Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην δίκαιη πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτές· κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται 
να έχει διαρκή αντίκτυπο στο οικείο 
κράτος μέλος· κατά πόσον το σχέδιο 
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επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση του αναπτυξιακού 
δυναμικού, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
αναμένεται να συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στην 
ειδική σύσταση για το οικείο κράτος 
μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει 
εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον 
η αιτιολόγηση που παρέχεται από το 
κράτος μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον έχουν 
πραγματοποιηθεί οι προσήκουσες 
διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς· κατά πόσον τα 
κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις αξίες 
της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ [κράτος δικαίου]· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων, που είναι 
ικανά να κινητοποιήσουν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις και που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Τροπολογία 14
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 
στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 
Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το εν 
λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει 
να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης.

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 
στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 
Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το εν 
λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει 
να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί 
ικανοποιητικά οποιοδήποτε από τα 
κριτήρια αξιολόγησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, και, ως εκ 
τούτου, από το γεγονός ότι το κόστος του 
σχεδίου είναι υψηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατέθηκε 
ή θα διατεθεί μέσω της μη επιστρεπτέας 
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αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

συνεισφοράς. Η υποβολή του αιτήματος 
δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
εντός της περιόδου υλοποίησης, όταν οι 
αντικειμενικές περιστάσεις το 
δικαιολογούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει το αιτιολογημένο αίτημα και 
να λάβει νέα απόφαση εντός τεσσάρων 
μηνών.

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του 
σχεδίου τους ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας εντός της περιόδου 
υλοποίησης, όταν οι αντικειμενικές 
περιστάσεις το δικαιολογούν. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αξιολογήσει το 
αιτιολογημένο αίτημα και να λάβει νέα 
απόφαση εντός δύο μηνών.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες 
επικοινωνίας από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες 
επικοινωνίας από την Επιτροπή και το 
οικείο κράτος μέλος κατά περίπτωση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ.. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να εγκρίνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Για να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
σχεδίων με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ώστε να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
προσήκουσες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα 
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λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 εγκρίνονται 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 
της ΕΕ.

με τις αρχές που ορίζει η διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το 
οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν για ορισμένες 
επιχειρησιακές ρυθμίσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς 
πτυχές της υλοποίησης όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα 
ορόσημα και τους στόχους, καθώς και την 
πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
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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 
της ΕΕ.

__________________ __________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ως «ανθεκτικότητα» νοείται η 
ικανότητα αντιμετώπισης οικονομικών, 
κοινωνικών και οικολογικών 
κλυδωνισμών και επίμονων 
διαρθρωτικών αλλαγών που ανακύπτουν 
από κάθε είδους κρίση κατά τρόπο 
δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, 
και διατήρησης της κοινωνικής 
ευημερίας, με τη εξασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις τεχνολογίες 
που απαιτούνται για τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, προκειμένου να ξεπεραστεί η 
κρίση χωρίς να υπονομευτεί η 
κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές, και 
με παράλληλη διασφάλιση μιας ανοικτής 
και ισχυρής ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. ως αρχή της «μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης» νοείται το να 
διασφαλίζεται ότι κανένα μέτρο ή 
επένδυση που περιλαμβάνεται στα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν 
βλάπτει σοβαρά οποιονδήποτε από τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852 σύμφωνα με το άρθρο 17 του εν 
λόγω κανονισμού·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την δίκαιη πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τις ΜΜΕ 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, τη στρατηγική αυτονομία 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
βιομηχανικής αυτονομίας της, ιδίως σε 
μελλοντοστραφείς τομείς τεχνολογιών 
αιχμής, την υγεία, την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες 
αγορές, την ανθεκτικότητα, την 
παραγωγικότητα, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις δεξιότητες, το 
ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, 
την έρευνα και την πρωτοποριακή 
καινοτομία σε στρατηγικούς τομείς, τις 
κοινωνικές υποδομές και υποδομές 
ζωτικής σημασίας, την ενέργεια, 
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συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, της ανανεώσιμης ενέργειας 
και της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
ποιοτική απασχόληση και τις επενδύσεις 
και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 
μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας έχουν θετικό 
μακροχρόνιο αντίκτυπο στην οικονομική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα, τη 
βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη 
ευημερία και ανταγωνιστικότητα των 
κρατών μελών, προς το συμφέρον των 
μελλοντικών γενεών, ιδίως δεδομένου ότι 
ο μηχανισμός παράγει ανάπτυξη και 
εισόδημα για τα κράτη μέλη και την 
Ένωση που θα επωφεληθούν από το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης («Next 
Generation EU») και τα καθεστώτα 
αποπληρωμής του.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιώσιμης 
οικονομικής ευημερίας της Ένωσης, η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης και της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας με 
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οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης, ώστε να 
συνεισφέρει στην αποκατάσταση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών 
της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, και να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη τόσο της δίκαιης πράσινης 
μετάβασης όσο και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, την προώθηση της 
ψηφιακής αυτονομίας, την επιδίωξη 
βασικών στρατηγικών, συγκεκριμένα 
όσον αφορά σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEIs), της 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη, της στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ, την κυκλική 
οικονομία, την έρευνα και την 
καινοτομία, τις μελλοντοστραφείς 
τεχνολογίες.
Κατά αυτόν τον τρόπο, ο γενικός στόχος 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης 
και των βιομηχανικών οικοσυστημάτων 
και των στρατηγικών αλυσίδων αξίας 
της, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ιδίως με την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των νέων και των 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και 
με τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες 
χώρες σε στρατηγικούς τομείς, μεταξύ 
άλλων με την έξυπνη επανεγκατάσταση 
και τη στήριξη βιομηχανιών που έχουν 
αποδειχθεί κρίσιμης σημασίας μετά την 
κρίση της νόσου COVID-19, ενώ διατηρεί 
την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων, 
διασφαλίζει μακροπρόθεσμη 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
στήριξης την οποία και διατηρεί εντός 
της Ένωσης, προωθεί την 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, 
αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς και παράλληλα μειώνει την 
εξάρτηση από τρίτες χώρες σε 
στρατηγικούς τομείς.

Τροπολογία 24
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και οι σχετικές δαπάνες 
συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τη Συμφωνία του Παρισιού 
για το κλίμα και τηρούν την αρχή της «μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης».

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
και των τοπικών κοινοτήτων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 



PE655.950v03-00 212/454 RR\1217780EL.docx

EL

κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης 
και των κρατών μελών, ιδίως για τη 
στήριξη των ΜΜΕ και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, την δίκαιη πράσινη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης, καθώς και με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ιδίως εκείνες που είναι συναφείς ή 
απορρέουν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
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συνάδουν επίσης με τον στόχο της 
δυνατότητας πραγματοποίησης 
επενδύσεων σε μελλοντοστραφή 
περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογίες και 
υποδομές που διασφαλίζουν 
μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στις 
παγκόσμιες αγορές και ενισχύουν τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και 
δημιουργούν συνέργειες με όλα τα 
σχετικά ταμεία και προγράμματα της 
Ένωσης.

__________________ __________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

22 […] 22 […]

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλει στη δίκαιη 
πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τουλάχιστον το 37 % 
των διατιθέμενων κονδυλίων του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στη λήψη μέτρων για τη 
στήριξη της δίκαιης πράσινης 
μετάβασης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
για την ταξινόμηση, και τουλάχιστον το 
20 % των διατιθέμενων κονδυλίων του 
σχεδίου συμβάλλει στη λήψη μέτρων για 
τη στήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις 
και προτεραιότητες που εντοπίστηκαν 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

διαγράφεται

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των 
βασικών στρατηγικών της Ένωσης και 
ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και την ανταγωνιστικότητα, το 
αναπτυξιακό δυναμικό, ιδίως όσον αφορά 
τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα και τις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας, την ποιότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών, τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως την 
απασχολησιμότητα των νέων, και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του οικείου κράτους μέλους, μετριάζει τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης και βελτιώνει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
σύγκλιση, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 



RR\1217780EL.docx 215/454 PE655.950v03-00

EL

τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις 
που απορρέουν από αυτές·

τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην δίκαιη πράσινη 
μετάβαση και στην επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ και να 
καταδείξουν τη συνοχή τους με τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
(ΕΣΕΚ)·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
στον δίκαιο ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που προκύπτουν από την ενσωμάτωση 
της ψηφιακής προσβασιμότητας, με 
έμφαση στη βιομηχανία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 
οικοσυστημάτων, υποστηρίζοντας την 
έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας σε 
τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η 
τεχνολογία 5G, η οικονομία των 
δεδομένων, το ψηφιακό χάσμα, η 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης 
των εργαζομένων·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο ενισχύει τις στρατηγικές 
της Ένωσης όσον αφορά τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(IPCEIs), για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για μια 
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κυκλική οικονομία, για την έρευνα και 
την καινοτομία σε βασικές τεχνολογίες, 
και για στρατηγικούς τομείς που μπορεί 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και άλλους μελλοντοστραφείς 
τομείς τεχνολογίας αιχμής·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο είναι αλληλένδετο και 
συνεκτικό με τα βασικά ταμεία και 
προγράμματα της Ένωσης, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
τα διαρθρωτικά ταμεία, το διαστημικό 
πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας, το InvestEU·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο επενδύει σε 
μακροπρόθεσμες οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές βιώσιμες 
δραστηριότητες, τεχνολογίες και 
βιομηχανίες δημιουργώντας ευκαιρίες για 
τις μελλοντικές γενιές·

Τροπολογία 35



RR\1217780EL.docx 217/454 PE655.950v03-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) περιγραφή των μέτρων με τα 
οποία εξασφαλίζεται η προβολή της 
χρηματοδότησης της ΕΕ και η διαφάνεια 
ως προς τους δικαιούχους σύμφωνα με το 
άρθρο 26·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις 
και προτεραιότητες που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
που καλύπτονται από το υποβαλλόμενο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ή 
αλλιώς «εκτιμώμενο συνολικό κόστος του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας»), 
με την κατάλληλη αιτιολόγηση και με 
τεκμηρίωση της αναλογικότητάς του προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την απασχόληση·

στ) το εκτιμώμενο κόστος ανά μονάδα 
και συνολικό κόστος των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδύσεων που καλύπτονται από 
το υποβαλλόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (ή αλλιώς «εκτιμώμενα 
κόστη του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας»), με την κατάλληλη 
αιτιολόγηση και με τεκμηρίωση της 
αναλογικότητάς του προς τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο στην οικονομία και την 
απασχόληση·

Τροπολογία 38
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
δίκαιη πράσινη μετάβαση και στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, για τον σκοπό 
αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) κατά πόσον τα μέτρα που 
προτείνονται στο σχέδιο θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, και 
κατά πόσον το σχέδιο συνάδει με το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχεία β), γ) 
και γ α)·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στις στρατηγικές της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχείο γ β)·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) κατά πόσον το σχέδιο συνδέεται 
και συνάδει με τα προγράμματα της 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 15 
στοιχείο γ γ)·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα 
ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή της 
χρηματοδότησης της ΕΕ και η διαφάνεια 
ως προς τους δικαιούχους·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) κατά πόσον το σχέδιο θα έχει ως 
στόχο τον επικείμενο οικονομικό κύκλο 
και θα επικεντρώνεται στις 
δραστηριότητες, στις τεχνολογίες και 
στους κλάδους που παράγουν 
μακροπρόθεσμα οφέλη·
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα καθώς και στις 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις·

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
δημόσιων επενδυτικών έργων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 27, εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία της επίσημης υποβολής του 
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ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
από το κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή 
αξιολογήσει θετικά ή εν μέρει θετικά το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
στην εν λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται 
επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο 
κράτος μέλος.

γ) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται 
επαρκώς με οποιοδήποτε από τα κριτήρια 
του άρθρου 16 παράγραφος 3, δεν 
κατανέμεται καμία χρηματοδοτική 
συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος και 
εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμμορφώνεται εν μέρει 
ή μόνο με ορισμένα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 
3, η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος 
καθορίζεται από την Επιτροπή έως το 
ποσό του εκτιμώμενου κόστους των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η περιγραφή των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδυτικών έργων και το ποσό 
του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

β) η περιγραφή των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδυτικών έργων στο πλαίσιο 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τα ποσά των 
αντίστοιχων εκτιμώμενων δαπανών·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της 
πρότασης από το κράτος μέλος.

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, η απόφαση συνοδεύεται 
από δεόντως αιτιολογημένη αξιολόγηση 
και κοινοποιείται εντός δύο μηνών από 
την υποβολή από το κράτος μέλος. Το 
οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
άλλο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιήσει τον Μηχανισμό Τεχνικής 
Υποστήριξης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 2.

7. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός 
τεσσάρων μηνών από την επίσημη 
υποβολή του αιτήματος.

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός 
δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του 
αιτήματος.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός τεσσάρων 
μηνών από την επίσημη υποβολή του, 
αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός περιόδου ενός μηνός από την 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων της 
Επιτροπής.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός δύο μηνών από 
την επίσημη υποβολή του, αφού δώσει στο 
οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
περιόδου ενός μηνός από την κοινοποίηση 
των συμπερασμάτων της Επιτροπής.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
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ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην εκτελεστική πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση. Εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 17, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το οικείο 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να αποκρύψει ευαίσθητες ή 
εμπιστευτικές πληροφορίες, η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έβλαπτε το 
δημόσιο συμφέρον του κράτους μέλους.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διεξαγάγει κατάλληλο 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και του αντικτύπου της 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού, η ετήσια έκθεση 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ως μέρος των 
ενοποιημένων εκθέσεων δημοσιονομικής 
ευθύνης και αποτελεί μέρος της ετήσιας 
διαδικασίας απαλλαγής ως χωριστό 
κεφάλαιο της έκθεσης απαλλαγής της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

1. Τα κράτη μέλη και άλλοι 
αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης 
αναγνωρίζουν την προέλευση και με 
συνέπεια διασφαλίζουν την προβολή της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, προβάλλοντας το 
έμβλημα της Ένωσης μαζί με την 
αναφορά «Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» για τη στήριξη των 
δράσεων, τόσο εντός όσο και εκτός του 
διαδικτύου, και παρέχοντας συνεκτικές, 
αποτελεσματικές και αναλογικές 
στοχευμένες πληροφορίες σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
σχετικά με το μέσο που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
συνεισφέρουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία ως προς τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές σχετίζονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, 
προκειμένου να ενισχύσει την ενημέρωση 
των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως 
των ΜΜΕ, και των δημόσιων διοικήσεων 
σχετικά με τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που παρέχονται από το μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
συνεισφέρουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία ως προς τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές σχετίζονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει σύστημα ψηφιακής 
παρακολούθησης, το οποίο διασφαλίζει 
πλήρη δημόσια διαφάνεια μέσω μιας 
ψηφιακής, εύκολα προσβάσιμης 
πλατφόρμας με δυνατότητα αναζήτησης, 
στην οποία απαριθμούνται όλοι οι 
δικαιούχοι χρηματοδότησης που 
προκύπτει από εθνικά σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, όπου τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 Άρθρο 27
Διαδικασία επιτροπολογίας Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος άρθρου.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 και στο 
άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 και στο άρθρο 19 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης των 
αρμοδιοτήτων που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ήδη ισχύουν.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή 
την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 17 και 19 
τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών 
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μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α. κατά πόσον τα μέτρα που 
προτείνονται στο σχέδιο θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 4, και εάν το σχέδιο συνάδει με 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 3·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
υποδεικνύονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

διαγράφεται

Τροπολογία 64
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον οι επενδύσεις που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο τηρούν την 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης» και τις απαιτήσεις «ελάχιστων 
διασφαλίσεων»·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, 
στα βιομηχανικά οικοσυστήματα και στις 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, παράλληλα με τη 
διασφάλιση των ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς και της 
στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις·

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις, οι 
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οποίες συνάδουν επίσης με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
απευθύνονται στα οικεία κράτη μέλη ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που εγκρίθηκαν 
επισήμως από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και που 
μπορούν να κινητοποιήσουν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατά πόσον πραγματοποιούνται 
κατάλληλες διαβουλεύσεις με όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
σύμφωνα με το άρθρο 15·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην καθιέρωση συστημάτων 
φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και στον οικολογικό 
προσανατολισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων, με σκοπό τη συμβολή 
στην επίτευξη του συνολικού στόχου για 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050,

— Η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην καθιέρωση συστημάτων 
κλιματικά ουδέτερων και φιλικών προς το 
περιβάλλον, καθώς και στον οικολογικό 
προσανατολισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων και την ενεργειακή 
απόδοση και την απόδοση ως προς τη 
χρήση των πόρων αυτών των τομέων, με 
σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη του 
συνολικού στόχου για κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη έως το 2050, τηρώντας 
παράλληλα την τεχνολογική 
ουδετερότητα,

Τροπολογία 69
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 
εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή και

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
οικονομικών ή κοινωνικών τομέων,

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
οικονομικών ή κοινωνικών τομέων, να 
στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη 
τεχνολογίας σε τομείς όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη, η τεχνολογία 5G και η 
οικονομία των δεδομένων, να συμβάλει 
στην ψηφιακή προσβασιμότητα και να 
μειώσει το ψηφιακό χάσμα·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – 
εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή και

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
πράσινη και/ή την ψηφιακή μετάβαση,

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό,

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο.

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να έχει μακροχρόνιο 
θετικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, ιδίως για τις 
ΜΜΕ, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
στη στρατηγική αυτονομία και τη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης, στα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα και στις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας και να έχει θετικό 
μακροχρόνιο αντίκτυπο στην οικονομική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα, τη 
βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη του κράτους μέλους ώστε να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για τις 
μελλοντικές γενιές, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
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της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, στην τόνωση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα αποφεύγονται 
τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω 
μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον,

— Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις, στην ενίσχυση των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων και των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας της 
οικονομίας του οικείου κράτους μέλους, 
στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και στον μετριασμό των 
δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης, ενώ 
παράλληλα αποφεύγονται τυχόν δυσμενείς 
επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων για το 
κλίμα και το περιβάλλον,

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα έχει ως στόχο τον 
επικείμενο οικονομικό κύκλο και θα 
επικεντρώνεται στις δραστηριότητες, 
στις τεχνολογίες και στους κλάδους που 
παράγουν μακροπρόθεσμα οφέλη·
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
στην ενίσχυση της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης σε βασικές 
αλυσίδες αξίας,

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει ως 
στόχο επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα 
έργα που δημιουργούν ανάπτυξη και 
εισόδημα για τα κράτη μέλη και την 
Ένωση που θα επωφεληθούν από το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης («Next 
Generation EU») και τα καθεστώτα 
αποπληρωμής του προς το συμφέρον των 
μελλοντικών γενεών,

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμμορφώνεται εν μέρει 
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ή μόνο με ορισμένα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 
3, η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος δεν 
υπερβαίνει το συνολικό ποσό του 
εκτιμώμενου κόστους των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Roberts Zīle

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μεγάλης κλίμακας, 
προκειμένου οι οικονομίες των κρατών μελών να καταστούν ανθεκτικότερες και να 
προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον.

Ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει τη σημασία του τομέα των μεταφορών κατά την πανδημία 
COVID-19. Η κρίση αυτή κατέδειξε τη σημασία της καλής λειτουργίας των εμπορευματικών 
μεταφορών για την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και το ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι 
καίριας σημασίας για τους εργαζομένους σε τομείς απαραίτητους για την άμβλυνση της 
κρίσης. Κατά συνέπεια, η αύξηση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφορών είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Επιπλέον, o εισηγητής υπενθυμίζει ότι ο 
τομέας των μεταφορών και του τουρισμού συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρότερα 
πληγέντων από την πανδημία COVID-19 και, ως εκ τούτου, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η ταχεία ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτεί επενδύσεις σε ώριμα έργα με υψηλό 
δυναμικό στήριξης της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας: οι ανάγκες που έχουν 
εντοπιστεί, η καθυστερήσεις στις επενδύσεις και μια σειρά ώριμων έργων για την ανάπτυξη 
των υποδομών μεταφορών προσφέρουν, εν προκειμένω, σημαντικές ευκαιρίες.

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις μεταφορές, που ευθύνονται για άνω του 25 % των 
εκπομπών CO2 στην Ευρώπη, και δεν έχουν μέχρι στιγμής μειωθεί σημαντικά, με επενδύσεις 
που θα αποσκοπούν στη στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, καθώς και με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των μεταφορών. Από την 
άποψη των εξαγωγών της ΕΕ, το μερίδιο του τομέα, που περιλαμβάνει προϊόντα και 
υπηρεσίες, αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και αεροναυτικά και σιδηροδρομικά προϊόντα, 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά όσον αφορά την εξαγωγική αξία.. Ωστόσο, η ηγετική αυτή 
θέση τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση και πρέπει να υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων μέσω της 
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υιοθέτησης των πράσινων τεχνολογιών, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εμβάθυνσης 
της δέσμευσης για την καινοτομία. 

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτούνται φιλόδοξες επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών για την ολοκλήρωση των βασικών τμημάτων και των κόμβων του κεντρικού 
δικτύου ΔΕΔ-Μ και, όπου είναι αναγκαίο, για τη συμπλήρωση της εθνικής χρηματοδότησης 
ή της χρηματοδότησης από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και/ή τα ταμεία 
περιφερειακής πολιτικής. Η στήριξη θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
τμημάτων που έχουν εντοπιστεί στα προγράμματα εργασιών των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ και 
να δώσει προτεραιότητα στα έργα που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 
2021-2023. 

Η ανάπτυξη οχημάτων και σκαφών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα. Οι εν λόγω επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαραίτητη υποδομή 
επαναφόρτισης/ανεφοδιασμού όπου υπάρχουν επίμονα κενά, ιδίως όσον αφορά τα ταξίδια 
μεγάλων αποστάσεων, τα λιμάνια και τις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει 
επίσης να ενσωματώνει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
συμπεριλαμβανομένων των στόλων, και την ανάγκη πολυτροπικότητας των μεταφορών. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και λύσεων τύπου 
«κινητικότητα ως υπηρεσία» είναι σημαντική, ενώ η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού 
χώρου δεδομένων για την κινητικότητα, ως σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τα δεδομένα, θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στις προτεραιότητες 
που συνοδεύουν το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή, δεδομένης της βραχυπρόθεσμης περιόδου και της έμφασης 
των εθνικών κονδυλίων στην εφαρμογή της διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα, στον ενδεχόμενο κίνδυνο παράκαμψης της εφαρμογής του μηχανισμού και 
διασποράς των κονδυλίων προκειμένου να τηρηθούν σύντομες προθεσμίες. Ο εισηγητής είναι 
της άποψης ότι μια τέτοια προσέγγιση θα ερχόταν σε αντίθεση με τον αρχικό σκοπό του 
μηχανισμού και θα πρέπει να προληφθεί.

Ο εισηγητής τονίζει ότι η διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο στρέβλωσης των ίσων όρων ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά. Η στρέβλωση αυτή θα αυξήσει τις οικονομικές αποκλίσεις στην Ένωση και θα 
επιδεινώσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προκλήσεις της Ευρώπης. Κατά την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά την 
υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ και το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και τους 
περιορισμούς του. Η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και οι κανόνες της για τον 
ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις είναι προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων, και είναι απαραίτητες για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων 
του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της 
σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ο δείκτης ανεργίας ως στοιχείο της κοινωνικοοικονομικής ικανότητας ενός δεδομένου 
κράτους μέλους, επηρεάζεται από τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού του κράτους 
μέλους εντός της ΕΕ. H αύξηση της μετανάστευσης που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, όχι 
μόνο επηρεάζει το ΑΕΠ τους αλλά και μειώνει επίσης το ποσοστό ανεργίας τους, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κλείδας κατανομής. Αν και αυτό είναι στατιστικά σωστό, 
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μια τέτοια μείωση της ανεργίας ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος. Επομένως, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η κύρια φιλοδοξία της ισορροπημένης εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με τους στόχους της, το προτεινόμενο ποσοστό ανεργίας 
πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις σχετικές μεταναστευτικές ροές στο κάθε κράτος 
μέλος. 

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η ενσωμάτωση των μεταναστευτικών ροών στην κλείδα 
κατανομής μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και της ανάγκης για προσεκτική εξέταση του 
τρόπου εφαρμογής αυτής της σημαντικής διόρθωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν 
από πολιτική άποψη να συμφωνηθεί αυτή η συμπερίληψη στην παρούσα πρόταση, ο 
εισηγητής θεωρεί αυτό το πρόσθετο μέρος της κλείδας κατανομής ως βασικό στοιχείο για την 
επόμενη αναθεώρηση ή συνέχιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη, ιδίως σε οικονομικούς τομείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
όπως οι μεταφορές και ο τουρισμός. Οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 



RR\1217780EL.docx 241/454 PE655.950v03-00

EL

και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων και ότι, ως 
αποτέλεσμα, αυτοί που πλήττονται 
περισσότερο είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι πιο περιθωριοποιημένοι στην 
κοινωνία. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί 
το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό, 
αποφεύγοντας παράλληλα τα λάθη του 
παρελθόντος όσον αφορά τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιβλαβείς συνέπειες. 
Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες και 
καινοτομία, βιώσιμη κινητικότητα και 
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ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

υποδομές μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 
υποδομών βιώσιμων καυσίμων, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, και 
ιδίως των τομέων που έχουν υποστεί 
σημαντικές απώλειες, όπως οι μεταφορές 
και ο τουρισμός, και θα αυξήσει την 
ανθεκτικότητά της, με την ενίσχυση της 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και σχετικών 
δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης και 
να επωφελείται από την εμπειρία που 
έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων. Προκειμένου να 
αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
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Ανθεκτικότητας και να εκπληρώσουν 
τους στόχους στον μέγιστο βαθμό, τα 
κίνητρα θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά 
τρόπο που να ενθαρρύνουν την πλήρη 
εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Επομένως, η καταβολή 
των κονδυλίων θα πρέπει να είναι 
ανάλογη με το επίπεδο ολοκλήρωσης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
μετά την επαλήθευση της ολοκλήρωσης 
των σχετικών ορόσημων από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών δράσεων και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του [...] 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Θα 
επιταχύνει τον διαρθρωτικό 
μετασχηματισμό της οικονομίας προς μια 
πιο καθαρή και ανθεκτική οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα. Τα εθνικά σχέδια πρέπει, εν 
προκειμένω, να ορίσουν ένα στόχο 
και να εφαρμόσουν μια καινοτόμο και 
βιώσιμη ανάκαμψη: στον τομέα των 
μεταφορών, για παράδειγμα, πρέπει να 
τεθεί ο στόχος να καταστεί η Ευρώπη 
πρωτοπόρος όσον αφορά την 
κινητικότητα μέσω της ανάπτυξης 
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ευφυών αυτόνομων συστημάτων. Ο 
Μηχανισμός πρέπει πρωτίστως να 
υποστηρίξει την έρευνα, την καινοτομία 
και τις κυκλικές λύσεις (π.χ. νέα καύσιμα, 
κοινόχρηστα οχήματα, κ.λπ.) και τους πιο 
φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους 
μεταφοράς (σιδηροδρομικές και πλωτές 
οδοί) που πρέπει να εκσυγχρονιστούν 
γρήγορα προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η ενεργειακή τους απόδοση 
(με τη χρήση ηλεκτρικών σκαφών, 
υδρογόνου, εναλλακτικών καυσίμων) και 
η προσβασιμότητά τους, ιδίως στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Δεδομένου ότι οι μεταφορές είναι 
τομέας που αντιπροσωπεύει πάνω από το 
25 % των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη, 
θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όσον 
αφορά τις επενδύσεις που αποσκοπούν 
στη στήριξη της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, με ταυτόχρονη προστασία του 
περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτόν, θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
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προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά, όπως ο τουρισμός 
και οι μεταφορές, για να καταστεί δυνατή 
η μετάβαση σε μια ψηφιακή και ουδέτερη 
από άνθρακα κυκλική οικονομία και για 
την επίτευξη μιας ουδέτερης από 
ανθρακούχες εκπομπές Ευρώπη έως το 
2050, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
υφιστάμενες ανισότητες στην οικονομική 
ανάπτυξη μεμονωμένων περιφερειών και 
κρατών μελών, αποκαθιστώντας το 
αναπτυξιακό δυναμικό και τη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών της Ένωσης στον απόηχο της 
κρίσης και ενισχύοντας τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την αναβάθμιση και την 
ανανέωση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς 
και τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό 
της οικονομίας και την καινοτόμο και 
βιώσιμη επαναβιομηχάνιση, 
συμβάλλοντας συγχρόνως στην επίτευξη 
της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) δεδομένης της έντονης ανάγκης 
για καινοτομία όσον αφορά την πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στον τομέα των 
μεταφορών, ιδίως σε έργα για την 
ανάπτυξη της κινητικότητας μηδενικών 
εκπομπών και των αναγκαίων οχημάτων 
και υποδομών, την εξέλιξη των 
εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων και 
τον σχεδιασμό και ανάπτυξη βιώσιμων 
διασυνοριακών υποδομών για την 
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ηλεκτροκίνηση, καθώς και τη μετάβαση 
προς το πράσινο υδρογόνο, τα ευφυή 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
και την αυτόνομη οδήγηση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Ο μηχανισμός θα συμβάλλει στην 
ολοκλήρωση των βασικών τμημάτων και 
των κόμβων του κεντρικού και 
εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ και 
ολοκληρωμένων δικτύων και, όπου είναι 
αναγκαίο, στη συμπλήρωση της εθνικής 
χρηματοδότησης ή της χρηματοδότησης 
από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και/ή τα ταμεία περιφερειακής 
πολιτικής. Η στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
τμημάτων που προσδιορίζονται στα 
προγράμματα εργασιών των διαδρόμων 
του ΔΕΔ-Μ και να δίνει προτεραιότητα 
σε έργα που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 
2021-2024.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός 
στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
σε όλα τα κράτη μέλη, όπως καθορίζονται 
στα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός στόχος θα 
πρέπει να επιδιώκεται σε στενή 
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συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατάρτισης των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαβουλεύονται με τις περιφερειακές 
και/ή τοπικές αρχές, τα εθνικά 
κοινοβούλια και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς. Το σχέδιο, για 
να προαγάγει τις δράσεις που εμπίπτουν 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και κυκλική 
οικονομία. Τα μέτρα θα πρέπει να 
καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη των 
στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 



PE655.950v03-00 248/454 RR\1217780EL.docx

EL

σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν την ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση των υποδομών βιώσιμων 
μεταφορών κατά μήκος του κεντρικού 
και του εκτεταμένου δικτύου του ΔΕΔ-Μ 
στις αντίστοιχες περιοχές και σε 
διασυνοριακούς κόμβους ως βασικούς 
στόχους στο πλαίσιο των εθνικών 
επενδυτικών σχεδίων για την ανάκαμψη 
στον απόηχο της πανδημίας COVID-19·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Στο πλαίσιο των εθνικών 
επενδυτικών σχεδίων για την ανάκαμψη, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν εντατική χρηματοδότηση 
για να αναπτύξουν βασικές τεχνολογίες 
για τη διαλειτουργικότητα στις βιώσιμες 
μεταφορές, όπως το ERTMS, 
προκειμένου να συμβάλουν στον γενικό 
στόχο της δημιουργίας ενός βιώσιμου και 
διαλειτουργικού ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Η δημιουργία ενός βιώσιμου και 
έξυπνου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 
συνεπάγεται αναγκαστικά την υλοποίηση 
ενός διαλειτουργικού και ψηφιοποιημένου 
σιδηροδρομικού δικτύου κατά μήκος του 
ΔΕΔ-Μ μέσω της εγκατάστασης του 
ERTMS, με συνολικό κόστος τουλάχιστον 
15 δισ. EUR. Τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης θα πρέπει συνεπώς να 
συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο και να 
συμπληρώνουν τις προσπάθειες 
ανάπτυξης του ERTMS κατά μήκος των 
δικτύων του ΔΕΔ-Μ. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλάβει όλες τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16δ) Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ανθεκτικότητας είναι 
δυνατή μόνο εάν τα κράτη μέλη σέβονται 
πλήρως το κράτος δικαίου, καθώς και τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο 
νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στο κράτος 
μέλος1a.
___________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0349
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Κατά την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και κατά την υποβολή 
προτάσεων για μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 107 της 
ΣΛΕΕ και το πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις και τους περιορισμούς του. Η 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
και οι κανόνες της για τον ανταγωνισμό 
και τις κρατικές ενισχύσεις είναι προς 
όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων, και είναι 
απαραίτητες για την αποφυγή 
αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
πρέπει να συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της 
σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλίσει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά Η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τις σχετικές 
αποφάσεις για τα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων το συντομότερο δυνατόν, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
εκταμίευση της οικονομικής στήριξης 
προς τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
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αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την μετάβαση σε μια 
ψηφιακή και ουδέτερη από άνθρακα 
κυκλική οικονομία και τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η απαίτηση για τον καθορισμό 
ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος με 
ορόσημα και στόχους στα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν θα 
πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα 
συμπερίληψης πιο πολύπλοκων 
επενδύσεων σε υποδομές, των οποίων οι 
περίοδοι εκτέλεσης μπορεί να είναι 
μεγαλύτερες από επτά έτη.

Τροπολογία 18
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και ουδέτερη 
από άνθρακα κυκλική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
υποδομών και της βελτίωσης της 
συνδεσιμότητας και των μεταφορών, και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προκύπτουν από αυτήν · κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στην περιβαλλοντική 
και την οικονομική, και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και της μείωσης 
της ανισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της οικονομικής 
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προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

ανισότητας· κατά πόσον η αιτιολόγηση 
που παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την απασχόληση· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 να έχει δεσμευτεί νομικά 
το 70 % του ποσού που διατίθεται για τη 
μη επιστρεπτέα στήριξη. Το υπόλοιπο 
ποσό θα πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η ταχεία 
διανομή των κονδυλίων είναι καίριας 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην 
ευρωπαϊκή οικονομία.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης 
εστίασης και της έμφασης που δίνεται 
στα εθνικά κονδύλια για την υλοποίηση 
του μηχανισμού για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα, υπάρχει κίνδυνος να 
δοθεί προτεραιότητα στην τήρηση της 
προθεσμίας εκτέλεσης της 
χρηματοδότησης έναντι του ελέγχου 
σχετικά με τη χρήση της για τον αρχικό 
σκοπό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
επενδύσεις σε διασυνοριακά και 
πολυκρατικά έργα, που μπορούν να 
συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη 
και να δημιουργήσουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, τηρώντας παράλληλα 
τον στόχο της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050. Προκειμένου 
να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
προετοιμασία των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει μη 
εξαντλητικό κατάλογο έργων ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα για τη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
τουρισμού, την αναβάθμιση των 
υποδομών υλοποίησης των δικτύων ΔΕΔ-
Μ, την παροχή ελλειπόντων 
διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
συνδέσεων, τη βελτίωση της ενεργού 
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κινητικότητας, την τόνωση των 
επενδύσεων στην αεροναυπηγική 
βιομηχανία και την προώθηση της 
πλοϊμότητας των εσωτερικών πλωτών 
οδών, καθώς και την προώθηση της 
ανάπτυξης του ERTMS στους 
ευρωπαϊκούς εμπορευματικούς 
διαδρόμους.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά τη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και κυκλική 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου 
του άνθρακα, και, ως εκ τούτου, από το 
γεγονός ότι το κόστος του σχεδίου είναι 
υψηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατέθηκε ή θα διατεθεί 
μέσω της μη επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η 
υποβολή του αιτήματος δανείου θα πρέπει 
να μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζί με την 
υποβολή του σχεδίου. Σε περίπτωση που 
το αίτημα δανείου υποβληθεί σε 
διαφορετική χρονική στιγμή, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αναθεωρημένο σχέδιο με 
πρόσθετα ορόσημα και στόχους. Για να 
διασφαλιστεί η εμπροσθοβαρής διάθεση 
πόρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ζητήσουν δανειακή στήριξη το αργότερο 
έως τις 31 Αυγούστου 2024. Για τους 
σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το συνολικό ποσό όλων 
των δανείων που χορηγούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος 
όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
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είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
εντός της περιόδου υλοποίησης, όταν οι 
αντικειμενικές περιστάσεις το 
δικαιολογούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει το αιτιολογημένο αίτημα και 
να λάβει νέα απόφαση εντός τεσσάρων 
μηνών.

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
εντός της περιόδου υλοποίησης, όταν οι 
αντικειμενικές περιστάσεις το 
δικαιολογούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει το αιτιολογημένο αίτημα και 
να λάβει νέα απόφαση εντός δύο μηνών.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή 
των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και να τηρηθεί η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να είναι συνεπείς 
και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος θα πρέπει να 

(35) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή 
των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και να τηρηθεί η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να είναι συνεπείς 
και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος θα πρέπει να 
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εξασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, αποτελεσματικό συντονισμό 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, 
η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η 
συνέργεια μεταξύ των πηγών 
χρηματοδότησης. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τις 
σχετικές πληροφορίες για υφιστάμενη ή 
προγραμματισμένη ενωσιακή 
χρηματοδότηση όταν υποβάλλουν τα 
σχέδιά τους στην Επιτροπή. Η 
χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού θα πρέπει να είναι 
επιπρόσθετη της στήριξης που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης, και τα έργα 
μεταρρύθμισης και επενδύσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει το ίδιο κόστος.

εξασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, αποτελεσματικό συντονισμό 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, 
η συνοχή, η διαφάνεια, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες 
για υφιστάμενη ή προγραμματισμένη 
ενωσιακή χρηματοδότηση όταν 
υποβάλλουν τα σχέδιά τους στην 
Επιτροπή. Η χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού θα πρέπει να 
είναι επιπρόσθετη της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων 
και προγραμμάτων της Ένωσης, και τα 
έργα μεταρρύθμισης και επενδύσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει το ίδιο κόστος.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Η ταχεία ανάκαμψη της 
ενωσιακής οικονομίας απαιτεί επενδύσεις 
σε ώριμα έργα με υψηλό δυναμικό 
στήριξης της ανάπτυξης, 
απανθρακοποίησης της οικονομίας και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας΄ οι 
προσδιορισθείσες ανάγκες, οι 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στις 
επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο των 
ώριμων έργων που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών 
μεταφορών προσφέρουν, εν προκειμένω, 
μεγάλες ευκαιρίες.

Τροπολογία 26
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35β) τα κριτήρια αξιολόγησης για το 
κατά πόσον τα έργα προσθέτουν αξία σε 
επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 
δημοσιεύονται για να αποφευχθεί ένα 
συνονθύλευμα εθνικών προσεγγίσεων που 
ενδέχεται να είναι αντιφατικές ή 
κοντόφθαλμες· στον τομέα των βιώσιμων 
μεταφορών, για παράδειγμα, τα έργα που 
προωθούν τις διασυνοριακές συνδέσεις 
θα έχουν θετικό μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο στην οικονομία και την 
κοινωνία της Ένωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου.

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη και 
τους τελικούς αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης. Κατά περίπτωση, οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βασικούς δείκτες 
απόδοσης ως βάση για την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων των μέσων επί τόπου.

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού.

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την υλοποίηση του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω έκθεση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς τα εγκεκριμένα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον όγκο των εσόδων που 
διατέθηκαν στον Μηχανισμό στο πλαίσιο 
του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά 
γραμμή του προϋπολογισμού, και τη 
συνεισφορά των ποσών που 
συγκεντρώνονται μέσω του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού. Θα 
πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο στην επίτευξη των 
επιμέρους οροσήμων, στόχων και 
αντίστοιχων δεικτών που περιγράφονται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης. 
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κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με 
την καταβολή της χρηματοδοτικής 
στήριξης εφόσον πληρούνται τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι θα πρέπει να 
ασκούνται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με τη σχετική διαδικασία 
εξέτασης13. Μετά την έκδοση 
εκτελεστικής πράξης, το οικείο κράτος 
μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους 
δείκτες για τα ορόσημα και τους στόχους, 
καθώς και την πρόσβαση σε σχετικά 
δεδομένα. Προκειμένου να παραμένουν 
διαρκώς επίκαιρες οι επιχειρησιακές 
ρυθμίσεις σε σχέση με τις επικρατούσες 
συνθήκες κατά την υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
θα πρέπει τα στοιχεία των εν λόγω 
τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν να 
τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 
της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
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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.
__________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προσωρινό 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός).

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αφορά τομείς πολιτικής που σχετίζονται με 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, τη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων 
εκπομπών κυκλική οικονομία έως το 
2050, τον βιώσιμο τουρισμό, τη βιώσιμη 
κινητικότητα, τις υποδομές μεταφορών 
και την εξέλιξη των εναλλακτικών 
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χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

βιώσιμων καυσίμων για όλους τους 
τρόπους μεταφορών και τις βιώσιμες 
διασυνοριακές υποδομές, ιδίως σε σχέση 
με τα βασικά δίκτυα ΔΕΔ-Μ, τα ευφυή 
συστήματα διαχείρισης των μεταφορών, 
την αυτόνομη οδήγηση, την ηλεκτρονική 
κινητικότητα, τη μετάβαση προς το 
πράσινο υδρογόνο, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και καινοτομία, 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τις θέσεις 
εργασίας και τις επενδύσεις, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων και 
μιας ενιαίας αγοράς που λειτουργεί καλά.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
υποστήριξη της ανάκαμψης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης, με τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών 
και της ικανότητας προσαρμογής των 
κρατών μελών λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τον 
μετριασμό του κοινωνικού, εδαφικού, 
περιφερειακού και οικονομικού 
αντίκτυπου της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης 
της οικονομικής ανισότητας και της 
μετάβασης σε μια ψηφιακή και ουδέτερη 
από άνθρακα κυκλική οικονομία, και 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση 
του αναπτυξιακού δυναμικού και της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
των οικονομιών της Ένωσης, με την 
ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων 
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απασχόλησης και την προώθηση των 
προσπαθειών υπέρ της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων μετά την κρίση της COVID-
19, και την προώθηση της έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, και της συνδεσιμότητας, 
διατηρώντας παράλληλα την 
προστιθέμενη αξία της οικονομική 
στήριξη εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι 
προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού 
στόχου πραγματοποιούνται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους 
συνάδουν πλήρως με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό της 
οικονομίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης . Οι προσπάθειες 
επίτευξης του ειδικού αυτού στόχου 
πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έως 10 % του ποσού που 
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αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο a) κατανέμεται για τη 
χρηματοδότηση των σχεδίων ευρωπαϊκού 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
άρθρο 5a.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Έργα Ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας

Το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο βα) 
χρησιμοποιείται για τον στόχο της 
χρηματοδότησης έργων ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας με ευρωπαϊκή 
κάλυψη και σημαντική συμμετοχή στην 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην 
οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση 
της νόσου COVID-19. Τα έργα 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
θεσπίζονται από κοινού από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη βάσει 
προτεινόμενου έργου και από την 
Επιτροπή μέσω της διαδικασίας 
αξιολόγησής της, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το χορηγούμενο ποσό. Η 
Επιτροπή προτείνει μη εξαντλητικό 
κατάλογο έργων ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, προσδιορίζοντας τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα ποσά, τα 
ορόσημα και τους στόχους.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
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καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, σε στενή συνεργασία με 
όλες τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και όλα τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2024. Τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν τομείς πολιτικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050, και με πλήρη σεβασμό της αρχής 
του «μη βλάπτειν». Τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
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της Ένωσης.

__________________ __________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

22 […] 22 […]

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι καταναλωτικές δαπάνες και οι 
κανονικές τρέχουσες δαπάνες του 
προϋπολογισμού δεν είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση, εκτός εάν το κράτος 
μέλος είναι σε θέση να αποδείξει ότι θα 
παραγάγουν μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 4, 
ότι η χρηματοδότησή τους θα 
εξασφαλιστεί με βιώσιμο τρόπο μετά τη 
λήξη ισχύος του μηχανισμού και ότι οι 
αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο της 
κυβέρνησης είναι μόνο προσωρινές, σε 
πλήρη συμμόρφωση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
για τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό και την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
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μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

κοινωνική ανθεκτικότητα του οικείου 
κράτους μέλους, προάγει την ανάπτυξη 
διασυνοριακών υποδομών μεταφορών, 
μετριάζει τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της κρίσης, με ειδική έμφαση 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, και βελτιώνει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
σύγκλιση·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτές·

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συμβάλουν στη μετάβαση σε μια ψηφιακή 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα ή στις προκλήσεις που 
προκύπτουν από αυτήν, ιδίως όσον αφορά 
τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές 
βιώσιμων μεταφορών και την εξέλιξη 
εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων για 
όλους τρόποι μεταφοράς μεταφοράς·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα που περιλαμβάνει το 
σχέδιο συμβάλλουν στον συνολικό στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως 
το 2050 και πως αυτό ευθυγραμμίζεται 
τόσο με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια 
και το κλίμα όσο και με τα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης\



PE655.950v03-00 268/454 RR\1217780EL.docx

EL

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο θα συμβάλει στους 
στόχους της επίτευξης της ισότητας των 
φύλων και της μείωσης της οικονομικής 
ανισότητας·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα και 
στόχοι και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
εντός μέγιστης περιόδου τεσσάρων ετών, 
και των επενδύσεων εντός μέγιστης 
περιόδου επτά ετών·

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα και 
στόχοι και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
εντός μέγιστης περιόδου τεσσάρων ετών, 
και των επενδύσεων εντός μέγιστης 
περιόδου επτά ετών, με εξαίρεση τις 
πολύπλοκες επενδύσεις σε υποδομές, των 
οποίων οι περίοδοι εκτέλεσης απαιτούν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) διαβεβαίωση ότι η οικονομική 
βοήθεια παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις 
που τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις και δεν είναι εγγεγραμμένες σε 
φορολογικούς παραδείσους, όπως 
αναφέρονται στον ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας του Συμβουλίου·
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους 
στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα και, για τον σκοπό αυτόν, 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν 
και την παροχή μέσων για βιώσιμες και 
ανθεκτικές υποδομές·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στον συνολικό στόχο μιας κλιματικά 
ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050 και πώς 
ευθυγραμμίζεται με το εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα και με τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης του 
κράτους μέλους΄
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στον στόχο της επίτευξης της ισότητας 
των φύλων και της μείωσης της 
οικονομικής ανισότητας|

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων μηνών 
από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Η 
απόφαση βασίζεται στην αξιολόγηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και στην επικοινωνία με το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
διορθώσεων. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, στην εν λόγω απόφαση 
περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις και τα 
επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα 
σχετικά ορόσημα και στόχους, και η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η χρηματοδοτική συνεισφορά που α) η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
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θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος 
μέλος έχει επιτύχει ικανοποιητικά τα 
σχετικά ορόσημα και τους στόχους που 
έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος 
μέλος έχει επιτύχει είτε πλήρως, σε μεγάλο 
βαθμό ή εν μέρει, τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σε 
σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της 
πρότασης από το κράτος μέλος.

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός δύο 
μηνών από την υποβολή της πρότασης από 
το κράτος μέλος. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει άλλο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον 
Μηχανισμό Τεχνικής Υποστήριξης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός 
τεσσάρων μηνών από την επίσημη 
υποβολή του αιτήματος.

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός 
δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του 
αιτήματος.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός τεσσάρων 
μηνών από την επίσημη υποβολή του, 
αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός περιόδου ενός μηνός από την 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων της 
Επιτροπής.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός δύο μηνών από 
την επίσημη υποβολή του, αφού δώσει στο 
οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
περιόδου ενός μηνός από την κοινοποίηση 
των συμπερασμάτων της Επιτροπής.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην εκτελεστική πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
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αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19a
Κράτος δικαίου

1. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ανθεκτικότητας είναι 
δυνατή μόνο εάν τα κράτη μέλη δεν 
παρουσιάζουν γενικές ελλείψεις όσον 
αφορά το κράτος δικαίου. Η Επιτροπή 
εξετάζει εάν υπάρχουν παραβάσεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2 ή του άρθρο 
19α παράγραφος 3 κατά την αξιολόγηση 
του κατά πόσον τα κράτη μέλη είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ανθεκτικότητας.
2. Όταν επηρεάζουν ή απειλούν να 
επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης ή την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, θεωρούνται, 
κυρίως, γενικευμένες ελλείψεις όσον 
αφορά το κράτος δικαίου:
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α) η διακινδύνευση της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
οιωνδήποτε περιορισμών στη δυνατότητα 
ανεξάρτητης άσκησης των δικαστικών 
καθηκόντων μέσω έξωθεν παρέμβασης 
στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας, λήψης 
εξαναγκαστικών αποφάσεων κατόπιν 
έξωθεν εντολής, αυθαίρετης 
αναθεώρησης των κανόνων για τον 
διορισμό ή τους όρους υπηρεσίας του 
δικαστικού προσωπικού, ή μέσω 
επηρεασμού του δικαστικού προσωπικού 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπονομεύει την 
αμεροληψία του ή παρεμβαίνει στην 
ανεξαρτησία των νομικών εκπροσώπων·
β) η παράλειψη αποτροπής, 
διόρθωσης και επιβολής κυρώσεων σε 
αυθαίρετες ή παράνομες αποφάσεις εκ 
μέρους των δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
επιβολής του νόμου, η άρνηση παροχής 
χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων που επηρεάζουν την εύρυθμη 
λειτουργία τους ή η παράλειψη 
διασφάλισης της απουσίας συγκρούσεων 
συμφερόντων·
γ) ο περιορισμός της διαθεσιμότητας 
και της αποτελεσματικότητας των 
ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω 
περιοριστικών δικονομικών κανόνων, μη 
εφαρμογής αποφάσεων ή περιορισμού 
της αποτελεσματικής έρευνας, της 
δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων για 
παραβιάσεις του νόμου·
δ) η διακινδύνευση της διοικητικής 
ικανότητας κράτους μέλους να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του μέλους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
κανόνων, προτύπων και πολιτικών που 
συνιστούν την κείμενη νομοθεσία της 
Ένωσης·
ε) τα μέτρα που αποδυναμώνουν την 
προστασία της εμπιστευτικής 
επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και 
πελάτη.
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3. Τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΛΕΕ είναι επιλέξιμα να λάβουν μόνο το 
25 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
19.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6 και της επίτευξης των 
επιμέρους προτεινόμενων ορόσημων, των 
στόχων, καθώς και των σχετικών 
δεικτών. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, το αργότερο έναν μήνα μετά 
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καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

την παραλαβή. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι αναδιατυπωμένες πληροφορίες 
μπορούν να διατίθενται στον 
συννομοθέτη με εμπιστευτικό τρόπο.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα, συνέργεια, συνοχή 
και συνέπεια μεταξύ των διάφορων μέσων 
σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως σε σχέση με 
τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από 
κονδύλια της Ένωσης, τόσο κατά το 
στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά την 
υλοποίηση·

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα, συνέργεια, συνοχή 
και συνέπεια μεταξύ των διάφορων μέσων 
σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως σε 
σχέση με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από κονδύλια της Ένωσης, τόσο κατά το 
στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά την 
υλοποίηση·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξασφαλίζουν στενή συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων για την υλοποίηση 
σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων του μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

γ) εξασφαλίζουν στενή συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων για την υλοποίηση 
σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων του μέσου 
που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό

Τροπολογία 61
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προάγουν και προωθούν την 
ταχεία ολοκλήρωση ώριμων έργων με 
υψηλό δυναμικό όσον αφορά τη στήριξη 
της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την επίτευξη ουδέτερου 
ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα, και με 
διαρκή θετικό αντίκτυπο στην οικονομία 
και την κοινωνία. και

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) δημοσιεύουν κριτήρια 
αξιολόγησης για τη μέτρηση των έργων 
σύμφωνα με την προστιθέμενη αξία τους 
στην Ένωση και δίνουν προτεραιότητα 
στην ολοκλήρωσή τους·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων 
ανθεκτικότητας και ανάκαμψης των 
κρατών μελών, η Επιτροπή ενθαρρύνει 
και δίνει προτεραιότητα σε έργα 
διασυνοριακού χαρακτήρα που 
δημιουργούν δεσμούς μεταξύ δύο η 
περισσότερων κρατών μελών.

Τροπολογία 64
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Εξαμηνιαία έκθεση

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει εξαμηνιαία 
δημόσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

2. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον όγκο των εσόδων που 
διατέθηκαν στον Μηχανισμό στο πλαίσιο 
του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά 
γραμμή του προϋπολογισμού· και

α) τον όγκο των εσόδων που 
διατέθηκαν στον Μηχανισμό στο πλαίσιο 
του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά 
γραμμή του προϋπολογισμού και κράτος 
μέλος· και

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα 
εξετάζεται επίσης κατά πόσον παραμένουν 
επίκαιροι όλοι οι στόχοι και δράσεις.

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η 
καταλληλότητα των διατάξεων που 
αφορούν την επιβολή προϋποθέσεων, 
καθώς και η αξιολόγηση των ηθικών 
κινδύνων. Θα εξετάζεται επίσης κατά 
πόσον παραμένουν επίκαιροι όλοι οι 
στόχοι και δράσεις.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, προβάλλοντας το 
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συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

έμβλημα της Ένωσης μαζί με την 
αναφορά «Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» για τη στήριξη των 
δράσεων, τόσο εντός όσο και εκτός του 
διαδικτύου, και παρέχοντας συνεκτική, 
αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
σχετικά με το μέσο που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
συνεισφέρουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία ως προς τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές σχετίζονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, 
προκειμένου να ενισχύσει την ενημέρωση 
των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως 
των ΜΜΕ, και των δημόσιων διοικήσεων 
σχετικά με τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που παρέχονται από το μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
συνεισφέρουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία ως προς τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές σχετίζονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την προώθηση των δράσεων 
και των αποτελεσμάτων τους, στους 
αποδέκτες της χρηματοδότησης από την 
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Ένωση περιλαμβάνονται μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
προέρχονται από την ίδια περιφέρεια με 
τους αποδέκτες.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

διαγράφεται

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και κυκλική 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα και, για τον 
σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα και στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτή·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στους στόχους της επίτευξης της 
ισότητας των φύλων και της μείωσης της 
οικονομικής ανισότητας¨

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης, στην ενίσχυση του τουρισμού 
και στη βελτίωση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την ενίσχυση των υποδομών και τη 
βελτίωση της συνδεσιμότητας και των 
μεταφορών·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται 
ολοκληρωμένα και επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

— το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται 
ολοκληρωμένα και επαρκώς στην 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, και το σχέδιο ανταποκρίνεται 
επαρκώς στην οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, και το σχέδιο ανταποκρίνεται 
επαρκώς στην οικονομική, περιβαλλοντική 
και κοινωνική κατάσταση του οικείου 
κράτους μέλους.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

B – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο ανταποκρίνεται εν μέρει στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

B – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο ανταποκρίνεται εν μέρει στην 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή στην 

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά 
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αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές.

στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα κυκλική 
οικονομία και στην ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανθεκτικών υποδομών ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προκύπτουν από αυτές.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και των υποδομών 
του.
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4.11.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monika HohlmeierΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα μοναδικό μέσο για την 
αντιμετώπιση του πρωτοφανούς κλυδωνισμού που προκάλεσε στην ΕΕ η πανδημία της 
COVID-19. Για τους πολίτες της ΕΕ, αποτελεί απτή απόδειξη ότι η ΕΕ επιδεικνύει 
αλληλεγγύη προς εκείνους που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία και εργάζεται για 
ένα καλύτερο και ισχυρότερο μέλλον. Η παρούσα πρόταση ωστόσο υστερεί σε ό,τι αφορά 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, γεγονός που μπορεί να υποσκάψει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ. Επιδίωξη των προτάσεων της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού είναι να αντιμετωπιστούν τούτες οι αδυναμίες με το να επισημανθεί η 
σημασία του κράτους δικαίου, να εξεταστεί το ζήτημα των παρατυπιών και της απάτης και με 
το να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
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και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι φιλοαναπτυξιακές 
μεταρρυθμίσεις και οι βιώσιμες επενδύσεις 
για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες σε βιώσιμη πορεία 
ανάκαμψης και να αποφευχθεί η περαιτέρω 
διεύρυνση των αποκλίσεων στην Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 

(5) Η υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών 
μεταρρυθμίσεων που συμβάλλουν στην 
επίτευξη υψηλού βαθμού ανθεκτικότητας 
των εγχώριων οικονομιών, ενισχύουν την 
ικανότητα προσαρμογής και 
απελευθερώνουν το αναπτυξιακό 
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πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

δυναμικό, είναι μία από τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Είναι, ως εκ 
τούτου, ζωτικής σημασίας να τεθεί η 
ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και να 
υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι βιώσιμες επενδύσεις μειώνονται 
σημαντικά κατά τη διάρκεια κρίσεων. 
Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί 
το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό. 
Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)



RR\1217780EL.docx 291/454 PE655.950v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ανθεκτικότητα και η ανάκαμψη 
θα πρέπει να επιτευχθούν με τη 
χρηματοδότηση έξι κύριων τομέων 
πολιτικής, και συγκεκριμένα της 
πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, της οικονομικής 
συνοχής και σύγκλισης, της 
παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής 
συνοχής και σύγκλισης, και της θεσμικής 
ανθεκτικότητας, καθώς και με τη λήψη 
μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
η επόμενη γενιά Ευρωπαίων δεν θα 
μετατραπεί σε «γενιά της πανδημίας».

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση 
της οικονομικής συνοχής και σύγκλισης 
και της παραγωγικότητας, στη στήριξη 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), στην ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς, της ανταγωνιστικότητας και της 
κοινωνικής συνοχής, και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας, είναι 
εξαιρετικά σημαντικές για μια ανάκαμψη 
των οικονομιών μας που δεν θα αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
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αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 
απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και με σκοπό την επίτευξη διαρκούς 
αντικτύπου στην παραγωγικότητα και την 
ανθεκτικότητα της οικονομίας των κρατών 
μελών.

αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και 
βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων των 
κρατών μελών ως απάντηση στις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και με σκοπό την 
επίτευξη διαρκούς αντικτύπου στην 
παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα 
της οικονομίας των κρατών μελών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης 
φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και 
σχετικών βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων 
στα κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει 
να είναι πλήρης και να επωφελείται από 
την εμπειρία που έχουν αποκτήσει η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη από τη χρήση 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Ο 
μηχανισμός θα πρέπει να έχει προσωρινό 
χαρακτήρα και να περιορίζεται στην 
αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων 
της πανδημίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI]. Μετά την εκπνοή των 
προθεσμιών, όλα τα μη διατεθέντα και 
αποδεσμευμένα κονδύλια θα πρέπει να 
ανακατανεμηθούν σε άλλα κονδύλια ώστε 
να ωφελήσουν τους κλιματικούς ή τους 
κοινωνικούς στόχους της ΕΕ που έχει 
θέσει η Επιτροπή.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
λειτουργεί σε στενή συνεργασία και 
συμπληρωματικότητα με το μέσο 
InvestEU, ώστε να δύνανται τα κράτη 
μέλη να κατανέμουν στα δικά τους σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ένα ποσό 
που θα παραδίδεται μέσω του InvestEU 
για τη στήριξη της φερεγγυότητας 
εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στα 
κράτη μέλη, καθώς και των δράσεων 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και 
αξιολόγησης αυτών.

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Ο 
μηχανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτεί 
μόνο έργα που σέβονται την αρχή της μη 
πρόκλησης σημαντικής ζημίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, και η μείωση του χάσματος στις 
υποδομές. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης ώστε να συμβάλει στην 
ανοδική οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση και να αποκαταστήσει έτσι το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να 
έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι πόροι του Μηχανισμού 
αποτελούν τμήμα του Μέσου Ανάκαμψης 
(Next Generation EU) και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ένα σαφές και 
αξιόπιστο σχέδιο αποπληρωμής. Η 
εξόφληση θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με επιπρόσθετους ίδιους πόρους, οποίοι 
θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι στη 
διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Για να μεγιστοποιηθεί ο στόχος 
της προσθετικότητας του Μηχανισμού 
και για να αυξηθεί συνεπώς η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του, τα μέτρα που 
ξεκινούν από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 
σχετίζονται με τον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης COVID-19 θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
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χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός 
στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

χρηματοδοτικής στήριξης εκταμιευόμενης 
σε δόσεις με σκοπό την επίτευξη των 
αδιαμφισβήτητων οροσήμων και στόχων 
των φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων 
και των βιώσιμων επενδύσεων, όπως 
καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός στόχος θα 
πρέπει να επιδιώκεται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι πράξεις που υποστηρίζονται 
από τον Μηχανισμό συμμορφώνονται με 
τις αξίες της Ένωσης όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ. Η Επιτροπή θεσπίζει 
μέτρα εκ των υστέρων ελέγχου για να 
επαληθεύει ότι καμία πράξη 
χρηματοδοτούμενη από τον Μηχανισμό 
δεν έχει στόχο ασύμβατο με τις εν λόγω 
αξίες και, όπου απαιτείται, προβαίνει σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τον 
αποκλεισμό από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση δαπανών που δεν 
συνάδουν με το άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμπληρωματική αλλά διαφορετική από εκείνες που συνδέουν το 
RRF με τον Μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Η συμμόρφωση με τις αξίες της ΕΕ κάθε έργου 
χρηματοδοτούμενου από τον Μηχανισμό αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα, ακόμη και στα κράτη 
μέλη στα οποία οι μηχανισμοί του κράτους δικαίου δεν παρουσιάζουν γενικά ελλείψεις. Θα 
πρέπει συνεπώς να θεσπιστούν εκ των υστέρων έλεγχοι σε πιο αναλυτικό επίπεδο από ό, τι 
προβλέπει ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο Μηχανισμός δεν θα πρέπει να 
στηρίζει έργα που καλύπτονται είτε από 
στρατηγικά επενδυτικά σχέδια τρίτων 
χωρών, είτε από συνήθεις εθνικές 
δημοσιονομικές δαπάνες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και 
έργων βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων με 
συνεκτικό τρόπο. Το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
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περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι φορείς της περιφερειακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης, όντας εγγύτερα 
στους πολίτες τους και έχοντας άμεση 
γνώση των αναγκών και των 
προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων 
και οικονομιών, διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στην οικονομική και κοινωνική 
ανάκαμψη. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται εκ του σύνεγγυς στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του 
Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
προετοιμασίας των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας καθώς και της 
διαχείρισης των έργων που καλύπτονται 
από τον Μηχανισμό. Προκειμένου να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των 
φορέων της περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά την 
επίτευξη της ανάκαμψης και της 
ανθεκτικότητας, ένα σημαντικό τμήμα 
των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
διοχετεύονται σε αυτούς, μέσω της 
παροχής άμεσης πρόσβασης στους 
πόρους.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου η 
Ένωση διαπιστώνει την ύπαρξη 
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γενικευμένων ελλείψεων του κράτους 
δικαίου και αποφασίζει ακολούθως να 
αναστείλει τη μεταφορά ενωσιακών 
κονδυλίων στην κυβέρνηση του εν λόγω 
κράτους μέλους, το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
διαθέτει κονδύλια, με άμεση διαχείριση 
από την Επιτροπή, σε φορείς της 
περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
για έργα που προσδιορίζονται και 
υλοποιούνται από αυτούς.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις φιλοαναπτυξιακές 
μεταρρυθμίσεις και τις βιώσιμες 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους και τη συρρίκνωση 
του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2019-2020.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς φιλοαναπτυξιακές 
μεταρρυθμίσεις και βιώσιμες επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στις 
πλέον πρόσφατες ειδικές συστάσεις για το 
οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από 
την Επιτροπή ή στις αναλυτικές 
πληροφορίες για το οικείο κράτος μέλος 
που εκπονήθηκαν από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, ενώ για τις χώρες της ζώνης 
του ευρώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στις σχετικές συστάσεις για τη 
ζώνη του ευρώ όπως εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο. Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να 
επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών καθ’ όλη 
τη διαδικασία.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για να μπορέσουν οι αρμόδιες 
αρχές της Ένωσης να κατανοήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο το κράτος μέλος 
προτίθεται να εφαρμόσει το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και για 
να διευκολυνθεί η διαφάνεια και η 
λογοδοσία, το σχέδιο θα πρέπει να 
αναφέρει λεπτομερώς ποιες εθνικές αρχές 
θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του 
έργου και πόσα κονδύλια θα διατεθούν σε 
κάθε αρχή. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αναφέρεται λεπτομερώς στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εάν και 
με ποιον τρόπο η χρηματοδοτική στήριξη 
από τον Μηχανισμό θα συνδυαστεί με 
άλλα σχετικά εθνικά και/ή ενωσιακά 
κεφάλαια.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα αξιολογεί την 
ευθυγράμμιση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική πλέον πρόσφατη ειδική ανά χώρα 
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απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

σύσταση, συμπεριλαμβανομένων των 
αιτιολογικών σκέψεων, που απευθύνεται 
στο οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, όπως είναι τα Εθνικά 
Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων ή στις 
αναλυτικές πληροφορίες για το οικείο 
κράτος μέλος που εκπονήθηκαν από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· για τις χώρες 
της ζώνης του ευρώ ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στις σχετικές 
συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ όπως 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο· κατά 
πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει μόνιμο 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
σχέδιο διασφαλίζει τη συνέπεια, τη 
συνοχή, τη συμπληρωματικότητα και τη 
συνέργεια μεταξύ πηγών τρέχουσας 
ενωσιακής χρηματοδότησης· κατά πόσον 
το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών 
μεταρρυθμίσεων και έργων βιώσιμων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
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διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων αδιαμφισβήτητων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών. Η στήριξη στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού θα πρέπει να 
εκταμιεύεται σε δόσεις που συνδέονται με 
σαφώς καθορισμένα ορόσημα· μόλις 
επιτυγχάνονται αυτά τα ορόσημα, θα 
πρέπει να καταβάλλεται η επόμενη δόση.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης, θα πρέπει να 
ενισχυθούν η σύνδεση των εκταμιεύσεων 
από τον Μηχανισμό με τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις, καθώς και η 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή 
των φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων 
και των βιώσιμων επενδύσεων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
φιλοαναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και 
βιώσιμες επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
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διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
αδιαμφισβήτητα ορόσημα και στόχους. 
Για να διασφαλιστεί η εμπροσθοβαρής 
διάθεση πόρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ζητήσουν δανειακή στήριξη το 
αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2024. Για 
τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το συνολικό ποσό όλων 
των δανείων που χορηγούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος 
όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για λόγους αποδοτικότητας και 
απλούστευσης της δημοσιονομικής 
διαχείρισης του μέσου, η χρηματοδοτική 
στήριξη της Ένωσης για τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει 
να λάβει τη μορφή χρηματοδότησης που 
θα βασίζεται στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων η οποία θα μετριέται σε 
συνάρτηση με τα ορόσημα και τους 
στόχους που αναφέρονται στα εγκεκριμένα 

(31) Για λόγους αποδοτικότητας και 
απλούστευσης της δημοσιονομικής 
διαχείρισης του μέσου, η χρηματοδοτική 
στήριξη της Ένωσης για τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει 
να λάβει τη μορφή χρηματοδότησης που 
θα βασίζεται στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων η οποία θα μετριέται σε 
συνάρτηση με τα αδιαμφισβήτητα 
ορόσημα και τους στόχους που 
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σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Για τον σκοπό αυτόν, η πρόσθετη δανειακή 
στήριξη θα πρέπει να συνδέεται με 
πρόσθετα ορόσημα και στόχους σε 
σύγκριση με τα ορόσημα και τους στόχους 
που αφορούν τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα στήριξη).

αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για τον 
σκοπό αυτόν, η πρόσθετη δανειακή 
στήριξη θα πρέπει να συνδέεται με 
πρόσθετα ορόσημα και στόχους σε 
σύγκριση με τα ορόσημα και τους στόχους 
που αφορούν τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα στήριξη).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δίνουν αναφορά στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής τους σχετικά με τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να διατυπωθούν ειδικές 
απαιτήσεις.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) Θα πρέπει να διατυπωθούν ειδικές 
απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, ώστε τα 
κράτη μέλη να αναφέρουν σχετικά στην 
ετήσια έκθεση υλοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 32 εξετάζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για τη λειτουργία του 
μηχανισμού, αλλά δεν θέτει απαιτήσεις για τα κράτη μέλη, τους δικαιούχους του μηχανισμού. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί απαίτηση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή 
του μηχανισμού όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
καταβολές, την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση κεφαλαίων. Για να 
διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Η αναστολή και η ακύρωση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα 
πρέπει να είναι δυνατές όταν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν έχει 
υλοποιηθεί ικανοποιητικά από το κράτος 
μέλος. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες αντιπαράθεσης για 
να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναστολή, την 
ακύρωση και την ανάκτηση των 
καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

(32) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
καταβολές, την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση κεφαλαίων. Η εθνική 
αρχή διενεργεί υποχρεωτική διαδικασία 
δέουσας επιμέλειας σε όλους τους 
αιτούντες του Μηχανισμού, προκειμένου 
να μετριαστεί ο κίνδυνος δυνητικής 
κατάχρησης κεφαλαίων και σύγκρουσης 
συμφερόντων. Για να διασφαλιστεί η 
προβλεψιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Η αναστολή και η ακύρωση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα 
πρέπει να είναι δυνατές όταν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν έχει 
υλοποιηθεί ικανοποιητικά από το κράτος 
μέλος. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες αντιπαράθεσης για 
να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναστολή, την 
ακύρωση και την ανάκτηση των 
καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
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τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας μέσω του ψηφιακού 
συστήματος υποβολής εκθέσεων για τις 
επιδόσεις, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί 
από την Επιτροπή. Τα δεδομένα από το 
σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις 
επιδόσεις θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την αποτελεσματική κατάρτιση των 
εκθέσεων επιδόσεων σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων και των οροσήμων. 
Οι εν λόγω εκθέσεις που καταρτίζουν τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται δεόντως στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Προκειμένου να αξιολογηθεί η 
τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναπτύξει ή να προσαρμόσει 
υφιστάμενα συστήματα ΤΠ για τη 
δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
επιδόσεις. Οι αρχές της Ένωσης και των 
κρατών μελών που συμμετέχουν στην 
υλοποίηση του μηχανισμού θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν αυτό το ψηφιακό σύστημα 
για την παρακολούθηση των επιδόσεων 
και, μέσω ψηφιακής ανάλυσης, για την 
πρόληψη και τον εντοπισμό παρατυπιών 
και απάτης. Για τον σκοπό αυτό, το 
ψηφιακό σύστημα υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις επιδόσεις θα πρέπει να 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους 
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πραγματικούς δικαιούχους των 
οικονομικών φορέων που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το 
νέο σύστημα δεν θα προσθέσει ένα 
επιπλέον επίπεδο διοικητικής 
επιβάρυνσης στην αρχή υποβολής 
εκθέσεων, ούτε θα πρέπει να απαιτεί 
δεδομένα τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα 
από την εν λόγω αρχή·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει υπογραμμίσει 
επανειλημμένα ότι οι περίπλοκοι κανόνες 
τείνουν να ευνοούν σφάλματα και απάτες. 
Είναι συνεπώς σημαντικό να έχουμε κατά 
νου ότι η κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
ταυτόχρονα ενδέχεται να δημιουργήσει 
προβλήματα στα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή οφείλει συνεπώς να θεσπίσει 
απλές διαδικασίες για τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τις 
αιτήσεις καταβολών στο μέτρο του 
δυνατού.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33γ) Προκειμένου να αξιολογηθεί η 
τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναπτύξει ή να προσαρμόσει 
υφιστάμενα συστήματα ΤΠ για τη 
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δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
επιδόσεις. Το εν λόγω ψηφιακό σύστημα 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται από την 
Ένωση και τις αρχές των κρατών μελών 
που συμμετέχουν στην εφαρμογή του 
Μηχανισμού προκειμένου να 
παρακολουθούνται οι επιδόσεις και, μέσω 
ψηφιακής ανάλυσης, για την πρόληψη 
και τον εντοπισμό παρατυπιών και 
απάτης. Για τον σκοπό αυτό, το ψηφιακό 
σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
τις επιδόσεις θα πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματική 
κυριότητα των οικονομικών φορέων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 
μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις, το οποίο προτείνεται από την 
Επιτροπή στο άρθρο 23 παράγραφος 2, θα χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση όλων των 
δεδομένων παρακολούθησης των επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την πρόληψη παρατυπιών και απάτης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες 
επικοινωνίας από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή καθώς και οι 
εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς 
περιττή χρονοτριβή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ταυτόχρονα, και θα πρέπει να διεξάγονται 
δραστηριότητες επικοινωνίας από την 
Επιτροπή κατά περίπτωση. Η Επιτροπή 
οφείλει να μεριμνά για την προβολή των 
δαπανών που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού υποδεικνύοντας 
ότι τα υποστηριζόμενα έργα θα πρέπει να 
σημαίνονται ευκρινώς με την επιγραφή 
«Πρωτοβουλία της ΕΕ για την 
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ανάκαμψη».

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι επικοινωνιακές 
δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση προβολής της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού, 
διαδίδονται επαρκώς στο κατάλληλο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε 
διάφορα μέσα και χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου.

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη και 
τους τελικούς τους αποδέκτες. Κατά 
περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν χρήσιμους, 
αδιαμφισβήτητους και μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
ειδικός πίνακας αποτελεσμάτων. Οι 
δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα 
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πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία 
απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να καταρτιστεί ειδικός πίνακας 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού.

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την υλοποίηση του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο των 
ετήσιων ενοποιημένων δημοσιονομικών 
εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας και 
με την επιφύλαξη της διαδικασίας 
απαλλαγής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της έκθεσης 
απαλλαγής της Επιτροπής σε χωριστό 
κεφάλαιο. Για τους σκοπούς της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και του 
συντονισμού με τη διαδικασία 
απαλλαγής, η δεύτερη εξαμηνιαία έκθεση 
θα πρέπει να υποβληθεί τον Νοέμβριο του 
έτους ν + 1 το αργότερο. Η εν λόγω 
έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, τον πλήρη κατάλογο των 
τελικών δικαιούχων του Μηχανισμού σε 
πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για 
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την προστασία των δεδομένων και τον 
σκοπό κάθε πράξης χρηματοδοτούμενης 
εν όλων ή εν μέρει από τον Μηχανισμό.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα 
εξετάσει την επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, την αποδοτικότητα 
της χρήσης των πόρων του και την 
προστιθέμενη αξία του. Εάν χρειάζεται, η 
αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πρόταση για τροποποιήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Μια ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει, 
επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των μέσων.

(38) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα 
εξετάσει την ορθή διοικητική και 
οικονομική διαχείριση και την επίτευξη 
των στόχων του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων του 
και την προστιθέμενη αξία του. Εάν 
χρειάζεται, η αξιολόγηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από πρόταση για 
τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού ή 
των εθνικών διαδικασιών. Μια 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
θα πρέπει, επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των μέσων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και με την καταβολή της 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. Θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε σχέση με την έγκριση 
των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και την καταβολή της 
χρηματοδοτικής στήριξης εφόσον 
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χρηματοδοτικής στήριξης εφόσον 
πληρούνται τα σχετικά ορόσημα και 
στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 εγκρίνονται 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 
της ΕΕ.

πληρούνται τα σχετικά αδιαμφισβήτητα 
ορόσημα και στόχοι. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις 
αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το 
οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν για ορισμένες 
επιχειρησιακές ρυθμίσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς 
πτυχές της υλοποίησης όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα 
ορόσημα και τους στόχους, καθώς και την 
πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
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 
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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 εγκρίνονται 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, οι δημοκρατικοί έλεγχοι και οι 
ισορροπίες, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η 
πολυφωνία και η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ 
και την καταπολέμηση της απάτης και 
της διαφθοράς.

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία 30 του σχεδίου έκθεσης των 
επιτροπών BUDG και ECON σχετικά με τον RRF.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατεύονται 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και δη τις 
αξίες του άρθρου 2 της ΣΕΕ. Ο σεβασμός 
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του κράτους δικαίου αποτελεί 
προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης στο 
πλαίσιο του μηχανισμού και η Επιτροπή 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να 
προβαίνει στην αναστολή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή των πιστώσεων 
πληρωμών προς τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού, σε περίπτωση 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου όταν αυτές επηρεάζουν ή 
απειλούν να επηρεάσουν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Η διαδικασία 
για την έναρξη της αναστολής της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού θα πρέπει να 
παρεμποδίζεται μόνον εάν η ειδική 
πλειοψηφία στο Συμβούλιο ή η 
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αντιτίθεται 
σε αυτήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
[πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη (COM(2018)0324 final) 
(2018/0136 (COD)]. Εάν σε κράτος μέλος 
εξακολουθούν να υφίστανται γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά τον μηχανισμό για 
το κράτος δικαίου από την [πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη (COM(2018)0324 τελικό) 
(2018/0136 (COD)], το εν λόγω κράτος 
μέλος δεν λαμβάνει χρηματοδοτική 
στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 

(40) Για τους σκοπούς του εξωτερικού 
ελέγχου και της απαλλαγής, θα πρέπει να 
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αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου15, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου17, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε 
υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα στην 

θεσπιστούν οι προϋποθέσεις για την 
άσκηση των εξουσιών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης και της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με τον 
Μηχανισμό, καθώς και όσον αφορά την 
εφαρμοστέα διαδικασία απαλλαγής, 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου13α, τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14, τον κανονισμό (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου15, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96του Συμβουλίου16 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου17, τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται 
μέσω αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της υποβολής εκθέσεων, της 
διόρθωσης και της διερεύνησης 
παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε 
υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον 
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Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να αναφέρει 
οποιαδήποτε υπόνοια παρατυπιών ή 
απάτης και να συνεργάζεται πλήρως για 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα 
αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι 
που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν 
ισοδύναμα δικαιώματα στην Επιτροπή, την 
OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Για τον 
εντοπισμό και την αναφορά παρατυπιών 
και περιπτώσεων απάτης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναπτύξει και/ή να 
προσαρμόσει τα υφιστάμενα συστήματα 
ΤΠ έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ψηφιακό σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται από τις εθνικές και 
ευρωπαϊκές αρχές που συμμετέχουν στην 
υλοποίηση της στήριξης και στη 
διερεύνηση οποιωνδήποτε παρατυπιών ή 
περιστατικών απάτης ή διαφθοράς στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού. Οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί διερεύνησης έχουν πλήρη και 
άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό σύστημα 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
επιδόσεις.

__________________ __________________
13α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 
2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 193 
της 30.7.2018, σ. 1/222).

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
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(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

15 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.1995, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.1995, σ. 1).

16 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

16 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

17 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός) ως προσωρινό μέσο που 
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αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των 
δυσμενών επιπτώσεων και συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19 στην Ένωση.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία»: 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η αξία που απορρέει από την 
ενωσιακή παρέμβαση και η οποία 
προστίθεται στην αξία (μπορεί να 
προκύψει από διαφορετικούς παράγοντες, 
π.χ. κέρδη συντονισμού, ασφάλεια 
δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
ή συμπληρωματικότητα) που θα είχε 
δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη 
ενεργούσαν μεμονωμένα·
«εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας» (στο εξής: εθνικό 
σχέδιο): το τετραετές σχέδιο, το οποίο 
αποτελείται από μεμονωμένα μέτρα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και το 
οποίο καταρτίζεται και υποβάλλεται από 
κάθε κράτος μέλος με σκοπό τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. «προσθετικότητα»: για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η 
συμμόρφωση με την απαίτηση της 
προσθετικότητας προσθετικότητας που 
προβλέπεται στο στοιχείο β) του άρθρου 
209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και, κατά περίπτωση, τη 
μεγιστοποίηση των ιδιωτικών 
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επενδύσεων, σύμφωνα με το στοιχείο δ) 
του άρθρου 209 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που σχετίζονται με την 
ενιαία αγορά, την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, τη μείωση 
του χάσματος των υποδομών και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη 
ανάκαμψη της Ένωσης και αναφέρεται 
στους εξής ευρωπαϊκούς τομείς πολιτικής 
προτεραιότητας:
- πράσινη μετάβαση, με γνώμονα την 
Πράσινη Συμφωνία, τους 
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επικαιροποιημένους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης για το 2030 και την επιδίωξη 
της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ 
έως το 2050 και με τήρηση της αρχής του 
«μη βλάπτειν»·
- ψηφιακός μετασχηματισμός, στο 
πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου·
- οικονομική συνοχή, παραγωγικότητα 
και ανταγωνιστικότητα, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών για τη βιομηχανία και τις 
ΜΜΕ·
- κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·
- θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό να 
ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης 
κρίσεων·
- πολιτικές για το μέσο «Next 
Generation», στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων 
και των πρωτοβουλιών «Εγγυήσεις για τη 
νεολαία» και «Εγγύηση για τα Παιδιά».
Για τη διασφάλιση του σεβασμού της 
αρχής του «μη βλάπτειν», ο Μηχανισμός 
δεν προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη 
στις αποκλεισμένες δραστηριότητες που 
ορίζονται στο σημείο Β του 
παραρτήματος V της πρότασης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράμματος «InvestEU».

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών 

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με 
έμφαση σε ευρωπαϊκούς τομείς πολιτικής 
προτεραιότητας προκειμένου, με τον 
τρόπο αυτό, να βελτιωθούν η 
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και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 
και τη στήριξη της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης, ώστε να 
συνεισφέρει στην αποκατάσταση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών 
της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, και να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

ανθεκτικότητα, η ικανότητα 
προσαρμογής και η ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση κρίσεων όλων των κρατών 
μελών, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της 
κρίσης στην κοινωνία, στις σχέσεις των 
φύλων και στην οικονομία με παράλληλη 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, και να στηριχθούν ο 
πράσινος μετασχηματισμός προς τις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
επιδιώξεις της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του κλιματικού 
στόχου της Ένωσης και των κρατών 
μελών για το 2030, και ο ανοικτός 
ψηφιακός μετασχηματισμός, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
ανοδική οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση, στην αποκατάσταση του 
βιώσιμου αναπτυξιακού δυναμικού των 
οικονομιών της Ένωσης, στην ενίσχυση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19, στην 
μέριμνα για τον μετασχηματισμό σε μια 
οικονομία παροχής φροντίδας, στην 
διαφύλαξη της έκτασης των δημοσίων 
επενδύσεων και στην προαγωγή της 
βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία 
Ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
προκειμένου να μην μείνει κανείς πίσω. 

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι 
προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού 
στόχου πραγματοποιούνται σε στενή 

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
αδιαμφισβήτητων οροσήμων και των 
στόχων των φιλοαναπτυξιακών 
μεταρρυθμίσεων και των βιώσιμων 
επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα 
αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Οι προσπάθειες επίτευξης 
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συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη. του ειδικού αυτού στόχου 
πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα έργα προσδίδουν ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία και η προτεραιότητα 
πρέπει να δίδεται είτε σε διασυνοριακά 
έργα, είτε σε έργα τα οποία, λόγω 
δευτερογενών επιπτώσεων, παράγουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή 
περιφέρειες.
Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που 
ξεκίνησαν τα κράτη μέλη μετά τις 15 
Μαρτίου 2020 (μέτρα για την κρίση του 
κορονοϊού) είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.
Ο Μηχανισμός δεν αντιβαίνει στα 
στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
παρέχεται στήριξη σε έργα που αποτελούν 
μέρος στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων 
τρίτων χωρών.
Ο μηχανισμός δεν υποκαθιστά τις 
τακτικές εθνικές δημοσιονομικές 
δαπάνες.
Ο μηχανισμός δεν χρηματοδοτεί έργα που 
βλάπτουν την ενιαία αγορά ή που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στον 
κατακερματισμό της.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE655.950v03-00 324/454 RR\1217780EL.docx

EL

Άρθρο 4α
Συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές αξίες και 
προώθηση της απαγόρευσης διακρίσεων

1. Οι πράξεις που στηρίζονται από 
τον Μηχανισμό συνάδουν με τις αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. 
2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
αναλαμβάνουν τις κατάλληλες ενέργειες 
και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για 
να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας 
του φύλου, της φυλετικής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του γενετήσιου προσανατολισμού κατά 
την κατάρτιση και την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
των κρατών μελών.
3. Η Επιτροπή καθιερώνει μέτρα 
ελέγχου εκ των υστέρων για να 
επαληθεύει ότι κανένα έργο, οργανισμός ή 
οντότητα με σκοπούς που είναι 
ασύμβατοι με τις αξίες της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων όταν αντίκεινται στην αρχή 
της μη διάκρισης, δεν έχει λάβει 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 101 
παράγραφος 8 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, 
κατά περίπτωση, να προβαίνει σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ακυρώνοντας τμήμα της ενωσιακής 
συνεισφοράς σε έργο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας κράτους μέλους και 
ανακτώντας από το κράτος μέλος 
κονδύλια που έχουν ήδη εκταμιευθεί, 
προκειμένου να αποκλείει από τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης δαπάνες οι 
οποίες αντίκεινται στις αξίες που 
ορίζονται στο εφαρμοστέο δίκαιο της 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμπληρωματική αλλά διαφορετική από εκείνες που συνδέουν το 
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RRF με τον Μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Η συμμόρφωση με τις αξίες της ΕΕ κάθε έργου 
χρηματοδοτούμενου από τον Μηχανισμό αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα, ακόμη και στα κράτη 
μέλη στα οποία οι μηχανισμοί του κράτους δικαίου δεν παρουσιάζουν γενικά ελλείψεις. Θα 
πρέπει συνεπώς να θεσπιστούν εκ των υστέρων έλεγχοι σε πιο αναλυτικό επίπεδο από ό, τι 
προβλέπει ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και 
βιώσιμων επενδύσεων.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος

Το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β α) 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
σχεδίων ευρωπαϊκού κοινού 
ενδιαφέροντος με ευρωπαϊκή κάλυψη και 
σημαντική συμμετοχή στην πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση και στην οικονομική 
ανάκαμψη μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19. Τα έργα ευρωπαϊκού κοινού 
ενδιαφέροντος εισάγονται από την 
Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που προσδιορίζουν τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα ποσά, τα 
ορόσημα και τους στόχους, τα έργα/τους 
τύπους έργων προτεραιότητας. Τα έργα 
ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος είναι 
τα ακόλουθα:
- βιώσιμος τουρισμός
- αεροναυπηγική βιομηχανία
- πλοϊμότητα εσωτερικών πλωτών οδών·
- ERTMS για τους ευρωπαϊκούς 
εμπορευματικούς διαδρόμους
- ενεργειακές διασυνοριακές συνδέσεις

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη 
υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών 
μελών, να μεταφερθούν στον Μηχανισμό. 
Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους 

Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη 
υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών 
μελών, να μεταφερθούν στον Μηχανισμό. 
Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους 
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άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους και υπόκεινται, 
όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, στις ίδιες απαιτήσεις με τα 
αρχικά κεφάλαια.

Αιτιολόγηση

Μη χρησιμοποιηθέντες πόροι στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν να διοχετεύονται 
στον Μηχανισμό. Έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή η πρόταση για τον Μηχανισμό, οι απαιτήσεις 
εφαρμογής ευνοούν τον Μηχανισμό έναντι των αρχικών κεφαλαίων, γεγονός που ενδέχεται να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στα κεφάλαια επιμερισμένης διαχείρισης.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το υπολειπόμενο μη χρησιμοποιηθέν 
ποσό στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
μεταφέρεται σε δημοσιονομικό 
αποθεματικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση 
προγραμμάτων της ΕΕ υπό άμεση 
διαχείριση στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας (Ορίζων Ευρώπη), της 
εκπαίδευσης (Eramus+), των υποδομών 
(μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»), 
της ψηφιοποίησης (Ψηφιακή Ευρώπη) 
και της διαχείρισης των συνόρων (ταμείο 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
συνόρων). Το δημοσιονομικό 
αποθεματικό αποδεσμεύεται εν μέρει ή 
στο σύνολό του μόνον αφού η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα 
προγράμματα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δεν μπορούν να επιτύχουν 
τους στόχους που καθορίζονται στην 
αντίστοιχη νομοθεσία, χωρίς αύξηση της 
χρηματοδότησης. Το δημοσιονομικό 
αποθεματικό και οι μεταγενέστερες 
μεταφορές συμμορφώνονται με τους 
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κανόνες που ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και υπόκεινται 
στην έγκριση του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Το ποσό που παραμένει στο 
δημοσιονομικό αποθεματικό στις 31 
Δεκεμβρίου 2027 χρησιμοποιείται στο 
σύνολό του για την εξόφληση της 
χρηματοδότησης που έχει λάβει η 
Επιτροπή για τους σκοπούς της 
χρηματοδότησης του Μηχανισμού. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Χρήση του Μηχανισμού μέσω του 
InvestEU ή σε συνδυασμό με αυτό

1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαθέτουν, σε 
οικειοθελή βάση, στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το ποσό 
που θα χορηγείται μέσω του InvestEU. Το 
ποσό που θα χορηγείται μέσω του 
InvestEU μπορεί να χρησιμοποιείται για 
τη στήριξη της φερεγγυότητας των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 
στα οικεία κράτη μέλη. Το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιέχει 
την αιτιολόγηση της χρήσης των 
εγγυήσεων του προϋπολογισμού που 
προβλέπονται στο InvestEU. Από τα 
κονδύλια που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαθέσουν μέρος των πόρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
ως συνεισφορά στο InvestEU για την 
αντίστοιχη Υπηρεσία Βοήθειας InvestEU, 
για τις δραστηριότητες που προβλέπονται 
στη συμφωνία συνεισφοράς κατά το 
άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU].
2. Όσον αφορά τα αιτήματα 
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τροποποίησης ενός σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 18, μπορούν να προσδιοριστούν 
μόνον οι πόροι των μελλοντικών ετών.
3. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη του 
μέρους της εγγύησης της ΕΕ που εμπίπτει 
στη συνιστώσα «κράτη μέλη».
4. Εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία 
συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 
[9] του [κανονισμού InvestEU], [έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021] για το ποσό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος 
μέλος υποβάλλει αίτημα τροποποίησης 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 18, ώστε να χρησιμοποιήσει το 
αντίστοιχο ποσό. Η συμφωνία 
συνεισφοράς για το ποσό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 το οποίο προβλέπεται 
στο αίτημα για την τροποποίηση ενός 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάπτεται ταυτόχρονα με την έκδοση 
της απόφασης για την τροποποίηση του 
σχεδίου.
5. Όταν δεν έχει συναφθεί σύμβαση 
εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] 
του [κανονισμού InvestEU], εντός [εννέα] 
μηνών από την έγκριση της συμφωνίας 
συνεισφοράς, τα αντίστοιχα ποσά 
επιστρέφονται στον Μηχανισμό και το 
κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχο 
αίτημα τροποποίησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
6. Όταν μια σύμβαση εγγύησης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του 
[κανονισμού InvestEU], δεν έχει 
εφαρμοστεί πλήρως εντός [τεσσάρων 
ετών] από την υπογραφή της σύμβασης 
εγγύησης, το κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει τα ποσά που δεσμεύονται στη 
σύμβαση εγγύησης αλλά δεν καλύπτουν 
τα υποκείμενα δάνεια ή άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα κάλυψης κινδύνου 
να εξετάζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.7. Οι πόροι που 
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προέρχονται από ή αποδίδονται στα ποσά 
τα οποία συνεισφέρονται στο InvestEU 
και χορηγούνται μέσω των εγγυήσεων του 
προϋπολογισμού, διατίθενται στο κράτος 
μέλος και χρησιμοποιούνται για 
επιστρεπτέες μορφές στήριξης σύμφωνα 
με το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση του Μηχανισμού, στο 
πλαίσιο του μέσου «Next Generation 
EU», συνοδεύεται από σαφές και 
αξιόπιστο σχέδιο εξόφλησης, χωρίς 
προσφυγή στο ΠΔΠ.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της βιώσιμης 
χρηματοδότησης του Μηχανισμού, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο δεσμεύονται 
να θεσπίσουν σαφές και δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα για ένα καλάθι νέων 
ιδίων πόρων, το οποίο εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης κατά τη 
διάρκεια του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου. Το ποσό των 
νέων ίδιων πόρων είναι επαρκές για την 
κάλυψη τουλάχιστον του κεφαλαίου και 
των τόκων που σχετίζονται με τον 
δανεισμό κεφαλαίων στο πλαίσιο του 
μέσου «Next Generation EU».

Τροπολογία 58
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή 
αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα 
καταπολέμησης της απάτης, 
λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες 
κινδύνους·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
Αποδοτικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι 

και λογιστικοί έλεγχοι
1. Η Επιτροπή, η OLAF, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξουσιοδοτούνται ρητά να 
ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
δύναται να διενεργεί έρευνες που 
περιλαμβάνουν επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
και διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου, με στόχο τη διαπίστωση 
απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, η οποία θίγει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, 
συνδεόμενης με στήριξη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.
3. Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή 
αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα 
καταπολέμησης της απάτης, 
λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες 
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κινδύνους. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή αναπτύσσει ή προσαρμόζει τα 
υφιστάμενα συστήματα ΤΠ για τη 
δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος 
υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις, που 
επιτρέπει την παρακολούθηση, τον 
εντοπισμό και την αναφορά παρατυπιών 
ή απάτης.
4. Οι αρχές των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση της 
στήριξης στο πλαίσιο του μηχανισμού 
τηρούν αρχεία των οικονομικών φορέων 
και των πραγματικών δικαιούχων τους, 
όταν οι εν λόγω ιδιοκτήτες είναι φυσικά 
πρόσωπα, που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση των κονδυλίων.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχεται 
επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης. Έργα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μπορούν 
να λαμβάνουν στήριξη από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχεται 
επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης. Έργα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μπορούν 
να λαμβάνουν στήριξη από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει τις ίδιες δαπάνες. Προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η πρόληψη και ο 
εντοπισμός διπλής χρηματοδότησης, το 
κράτος μέλος χρησιμοποιεί το ψηφιακό 
σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
τις επιδόσεις για την καταχώριση των 
δαπανών στο πλαίσιο του Μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταγράφουν τις δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού, ώστε να 
προλαμβάνεται η διπλή χρηματοδότηση (δαπάνες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού και, ενδεχομένως, και στο πλαίσιο άλλων ταμείων της ΕΕ).
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την αναστολή της 
προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την αναστολή 
των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την 
αναστολή της προθεσμίας για την έκδοση 
των αποφάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την 
αναστολή των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Μέτρα για τη σύνδεση του Μηχανισμού 
με την προστασία του προϋπολογισμού 

της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου
1. Σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
σε κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν 
τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης ή της προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού [.../...] για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
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εκτελεστικής πράξης:
α) για την αναστολή της προθεσμίας 
έκδοσης των αποφάσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 17 παράγραφοι 1 
και 2 του παρόντος κανονισμού, 
εφαρμοστέα από την επομένη της 
έκδοσης της απόφασης που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο, ή
β) για την αναστολή των καταβολών 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού, 
εφαρμοστέα στις αιτήσεις πληρωμής που 
έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής και σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του 
κανονισμού [.../...] για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη.
2. Όταν η αναστολή των πληρωμών 
επηρεάζει τους τελικούς αποδέκτες και 
τους δικαιούχους, η Επιτροπή λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα για να αναλάβει την 
ευθύνη της διαχείρισης των κονδυλίων. 
Στους τελικούς αποδέκτες και 
δικαιούχους παρέχονται κατάλληλες 
πληροφορίες, κατευθύνσεις και φιλικά 
προς τον χρήστη εργαλεία, μεταξύ άλλων 
μέσω δικτυακού τόπου ή διαδικτυακής 
πύλης, για να συνεχίσουν να 
επωφελούνται από τα κονδύλια.
3. Σε περίπτωση θετικής 
αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
[.../...] για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

τη χρηστή οικονομική διαχείριση
Το άρθρο 33 παράγραφος 1, το άρθρο 33 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το 
άρθρο 33 παράγραφος 3 και τα άρθρα 34 
και 36 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/1046 εφαρμόζονται στην εκτέλεση 
κονδυλίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση γίνεται λόγος σε αιτιολογική σκέψη αλλά πουθενά σε 
άρθρο. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει τη δημιουργία ενός νέου άρθρου, αμέσως μετά το 
άρθρο σχετικά με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οποιοιδήποτε μη διατεθέντες, 
αποδεσμευθέντες χρηματοδοτικοί πόροι 
μετά τη λήξη του Μηχανισμού 
μεταφέρονται σε κονδύλι στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2024. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2024. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα και 
αδιαμφισβήτητα ορόσημα και στόχους.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι λόγοι για τους οποίους ζητείται 
δανειακή στήριξη, αιτιολογημένοι με βάση 
τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις·

α) οι λόγοι για τους οποίους ζητείται 
δανειακή στήριξη, αιτιολογημένοι με βάση 
τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης 
που συνδέονται με πρόσθετες 
φιλοαναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και 
βιώσιμες επενδύσεις·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 15·

β) οι πρόσθετες φιλοαναπτυξιακές 
μεταρρυθμίσεις και βιώσιμες επενδύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 15·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τον κίνδυνο επιτοκίου που 
προκύπτει από μετατροπή ληκτότητας 
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που βαρύνει το δικαιούχο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε αυτόν τον κίνδυνο επιτοκίου στη γνωμοδότησή του σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τη 
διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου 
απαιτείται, και της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 10. Ο μέγιστος 
όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος 
δεν υπερβαίνει το 4,7 % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματός του.

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει το 
μερίδιό του επί του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) το 
οποίο υπολογίζεται με τη μεθοδολογία 
που προβλέπεται στο παράρτημα I.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αιτιολόγηση του αιτήματος 
χορήγησης του δανείου και το ύψος του 
δανείου θεωρούνται εύλογα και 
αληθοφανή σε σχέση με τις πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις· και

α) η αιτιολόγηση του αιτήματος 
χορήγησης του δανείου και το ύψος του 
δανείου θεωρούνται εύλογα και 
αληθοφανή σε σχέση με τις πρόσθετες 
φιλοαναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και 
βιώσιμες επενδύσεις· και

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 3.

β) οι πρόσθετες φιλοαναπτυξιακές 
μεταρρυθμίσεις και βιώσιμες επενδύσεις 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της δανειακής στήριξης 
που αφορά τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και 
τα επενδυτικά έργα, σύμφωνα με την 
απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

ε) τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της δανειακής στήριξης 
που αφορά τις σχετικές φιλοαναπτυξιακές 
μεταρρυθμίσεις και τα βιώσιμα επενδυτικά 
έργα, σύμφωνα με την απόφαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών 
μεταρρυθμίσεων και έργων βιώσιμων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι να 
βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει 
την κρίση που προκάλεσε η πανδημία της 
COVID-19 μέσω της εδαφικής 
διαφοροποίησης των επενδύσεων, κάτι 
που σημαίνει άρα ότι οι περιφερειακές 
αρχές, οι επαγγελματικές οργανώσεις και 
οι ΜΚΟ είναι πολύ σημαντικές για τον 
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των 
συγκεκριμένων επενδυτικών αναγκών στα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει έναν 
κώδικα δεοντολογίας για τις εταιρικές 
σχέσεις καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα 
για τη συμμετοχή των αρμόδιων τοπικών 
και περιφερειακών αρχών και των 
επαγγελματικών και σχετικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για 
τις χώρες της ζώνης του ευρώ, δίδεται 
προσοχή στις σχετικές συστάσεις για τη 
ζώνη του ευρώ, όπως εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
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κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας καταρτίζονται έπειτα 
από επαρκή διαβούλευση με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για 
την εταιρική σχέση·

__________________ __________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

22 […] 22 […]

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας και οποιαδήποτε 
μελλοντικά προγράμματα 
χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό 
συμβάλλουν στον σεβασμό και στην 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ. Οι αξιολογήσεις έχουν καταδείξει 
πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνεται 
υπόψη η παράμετρος των στόχων για την 
ισότητα των φύλων σε όλες τις 
διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της 
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προετοιμασίας και της παρακολούθησης.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται 
από την παρακολούθηση και την εκτίμηση 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει του 
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 472/2013, ή υπόκειται σε επιτήρηση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος μέλος 
σε σχέση με τις προκλήσεις και τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται από 
τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των 
εν λόγω κανονισμών.

3. Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται 
από την παρακολούθηση και την εκτίμηση 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει του 
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 472/2013, ή υπόκειται σε επιτήρηση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος μέλος 
σε σχέση με τις προκλήσεις και τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται από 
τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των 
εν λόγω κανονισμών. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
περιλαμβάνουν επίσης αποτελεσματικά 
μέτρα ποικιλόμορφης και χωρίς 
διακρίσεις στήριξης προς μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και 
δήμους, περιφέρειες ή άλλες υποεθνικές 
αρχές.

Τροπολογία 79
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται 
σε διαδικασία σχετικά με τον σεβασμό 
του κράτους δικαίου λαμβάνει τη 
χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται 
στο πλαίσιο αυτού του Μηχανισμού 
μόνον όταν η εν λόγω διαδικασία έχει 
ολοκληρωθεί και έχουν ληφθεί 
διορθωτικά μέτρα από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με τον μηχανισμό του κράτους 
δικαίου που προβλέπεται στην [πρόταση 
της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)].
Εάν, κατά την εφαρμογή του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ένα 
κράτος μέλος ζημιώνει σοβαρά και 
κατ’ επανάληψη την αρχή του κράτους 
δικαίου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
κατευθύνει απευθείας τις εκταμιεύσεις 
κονδυλίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού.

Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, αφού αναφέρεται σε νέα αιτιολογική σκέψη, θα πρέπει επίσης 
να απαιτείται από άρθρο, καθώς αυτό θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης 
από τον μηχανισμό.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

α) αιτιολόγηση του τρόπου με τον 
οποίο αντιμετωπίζονται οι σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν είτε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
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δημοσιονομικών πτυχών τους, είτε στις 
αναλυτικές πληροφορίες που έχουν 
συγκεντρώσει οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής για το οικείο κράτος μέλος 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
καθώς και οι προκλήσεις που σχετίζονται 
με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1176/2011· για τις χώρες της ζώνης του 
ευρώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στις σχετικές συστάσεις για τη 
ζώνη του ευρώ όπως εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 α α) τα μέτρα που θεωρούνται 
ευθυγραμμισμένα με τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, στα οποία δίδεται 
προτεραιότητα·

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος αντιμετωπίζει ανισορροπίες ή 
υπερβολικές ανισορροπίες, όπως 
συνήγαγε η Επιτροπή έπειτα από 
ενδελεχή επανεξέταση, επεξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο πρέπει να 
αντιμετωπίζονται οι συστάσεις που 
διατυπώνονται βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011·

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα σχέδια θα συμβάλουν στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς·

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και δη 
για τις ΜΜΕ, και βελτιώνει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
και σύγκλιση·

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση της συνοχής του 
σχεδίου με τα σχετικά εγκριθέντα 
έγγραφα ή τις αναλυτικές πληροφορίες 
που έχουν συγκεντρώσει οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής για το οικείο κράτος μέλος 
στο πλαίσιο του τελευταίου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα και 
στόχοι και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
εντός μέγιστης περιόδου τεσσάρων ετών, 
και των επενδύσεων εντός μέγιστης 
περιόδου επτά ετών·

δ) τα προβλεπόμενα αδιαμφισβήτητα 
ορόσημα, οι στόχοι, οι δείκτες που 
επιτρέπουν τη μέτρηση αυτών και ένα 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίηση των φιλοαναπτυξιακών 
μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2024, και των 
επενδύσεων κατά την περίοδο μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2027·

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα προβλεπόμενα επενδυτικά 
σχέδια, με τη σχετική επενδυτική περίοδο·

ε) τα προβλεπόμενα επενδυτικά 
σχέδια, με τη σχετική επενδυτική περίοδο·

ποια εθνική αρχή και ποιοι ενδιάμεσοι 
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, πέραν των 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, είναι 
αρμόδιοι για την υλοποίηση των 
επενδυτικών έργων·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) όπου αρμόζει, πληροφορίες 
σχετικά με τυχόν υφιστάμενη ή 
σχεδιαζόμενη εθνική ή άλλη δημόσια 
χρηματοδότηση·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ζ) όπου αρμόζει, πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη 
ενωσιακή χρηματοδότηση·

ζ) όπου αρμόζει, πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη 
ενωσιακή χρηματοδότηση, καθώς και τον 
συντονισμό και την προσθετικότητα 
αυτής σε σχέση με τον Μηχανισμό·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων οροσήμων και στόχων και 
των σχετικών δεικτών·

ι) ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων αδιαμφισβήτητων 
οροσήμων και στόχων και των σχετικών 
δεικτών·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) επεξήγηση των ρυθμίσεων στις 
οποίες έχει προβεί το κράτος μέλος για 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό, την υποβολή 
εκθέσεων, τη διόρθωση και τη 
διερεύνηση παρατυπιών και 
περιστατικών απάτης, την ανάκτηση 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά 
περίπτωση, της επιβολής κυρώσεων, 
μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς 
συνεργασίας με τις πρωτοβουλίες, τους 
κανόνες και τους οργανισμούς της 
Ένωσης για την καταπολέμηση της 
απάτης και με τη χρήση του συστήματος 
διαχείρισης παρατυπιών (IMS) που 
διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
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Καταπολέμησης της Απάτης. Για τον 
εντοπισμό και την υποβολή εκθέσεων, το 
κράτος μέλος χρησιμοποιεί το ψηφιακό 
σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις 
επιδόσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
εργαλεία ΤΠ που η Επιτροπή θέτει στη 
διάθεση των κρατών μελών.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) όπου αρμόζει, το αίτημα δανειακής 
στήριξης και τα πρόσθετα ορόσημα που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 
και 3, με τα στοιχεία τους· και

ια) όπου αρμόζει, το αίτημα δανειακής 
στήριξης και τα πρόσθετα και 
αδιαμφισβήτητα ορόσημα που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 
και 3, με τα στοιχεία τους· και

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας καταρτίζονται με τη 
δέουσα συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών, όπως είναι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές (μεταξύ άλλων οι εθνικές 
και περιφερειακές πρωτεύουσες και/ή οι 
10 μεγαλύτερες πόλεις του εκάστοτε 
κράτους μέλους), οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι του 
οικονομικού τομέα, σύμφωνα με την αρχή 
της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με 
το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο 
κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες 
πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να 
αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν χρειάζεται, 
προτού το υποβάλει επίσημα.

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με 
το οικείο κράτος μέλος, μέσω της 
συμμετοχής και/ή διαβούλευσης με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις 
επαγγελματικές και σχετικές οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή 
δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πόροι 
δεν κινδυνεύουν από οποιαδήποτε μορφή 
απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, η οποία πλήττει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το 
οικείο κράτος μέλος παρέχει τις 
ζητούμενες πρόσθετες πληροφορίες και 
μπορεί να αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν 
χρειάζεται, προτού το υποβάλει επίσημα.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων 
πληροφοριών για το επίπεδο διαφθοράς, 
καθώς και την αιτιολόγηση και τα στοιχεία 
που παρέχει το οικείο κράτος μέλος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, 
και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
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Υποστήριξης. πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
για το κράτος δικαίου και τη διαφθορά, ή 
σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας διασφαλίζει την 
αποτελεσματική προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
μέσω μέτρων για την καταπολέμηση της 
απάτης και απλουστευμένων διαδικασιών 
όταν είναι δυνατό σε εθνικό επίπεδο και, 
κατά περίπτωση, σε περιφερειακό 
επίπεδο, για να αποφεύγονται οι μη δόλιες 
παρατυπίες·

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται 
να είναι επαρκές όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τις λογιστικές πρακτικές·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Η 
απόφαση βασίζεται στην αξιολόγηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και στην επικοινωνία με το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
διορθώσεων. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, στην εν λόγω απόφαση 
περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις και τα 
επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα 
σχετικά ορόσημα και στόχους, και η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται 
επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο 
κράτος μέλος.

γ) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται 
επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο 
κράτος μέλος και εφαρμόζεται η 
παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος 
μέλος έχει επιτύχει ικανοποιητικά τα 
σχετικά ορόσημα και τους στόχους που 
έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

α) η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος 
μέλος έχει επιτύχει τα σχετικά ορόσημα 
και τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί 
σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Αιτιολόγηση

Στόχοι και ορόσημα πρέπει να επιτυγχάνονται απολύτως, όχι «ικανοποιητικά».

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της 
πρότασης από το κράτος μέλος.

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της 
πρότασης από το κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή ενδέχεται να παρουσιαστεί 
ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν 
πρόσκλησης αυτών, για να επεξηγήσει 
την αρνητική αξιολόγηση. Η Επιτροπή 
θέτει τις σχετικές πληροφορίες στη 
διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, ταυτόχρονα και επί 
ίσοις όροις.

Τροπολογία 103
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός τεσσάρων 
μηνών από την επίσημη υποβολή του, 
αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός περιόδου ενός μηνός από την 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων της 
Επιτροπής.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός τεσσάρων 
μηνών από την επίσημη υποβολή του, 
αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός περιόδου ενός μηνός από την 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων της 
Επιτροπής. Εάν η υλοποίηση 
παρεμποδίζεται για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους, οι τροποποιήσεις 
απορρίπτονται μέχρις ότου διερευνηθούν 
πλήρως σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, 
παρατυπιών και απάτης.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών 
συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων 
που αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας όπως έχει εγκριθεί 
στην εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, το 
οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα 
για την καταβολή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, της 
δόσης του δανείου. Τέτοια αιτήματα 
καταβολής μπορούν να υποβάλλονται από 
τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σε 
εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο μηνών από 
την παραλαβή του αιτήματος, η Επιτροπή 
αξιολογεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί 
ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και 
στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών 
συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων 
που αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας όπως έχει εγκριθεί 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί τα σχετικά ορόσημα και οι 
στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
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λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιχειρησιακή 
ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιχειρησιακή 
ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Σε περίπτωση που 
καταγγέλλονται παρατυπίες ή 
περιστατικά απάτης ή παραβιάσεις του 
κράτους δικαίου, η Επιτροπή προβαίνει 
σε αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 
έχει επηρεαστεί η επίτευξη των στόχων. 
Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

Αιτιολόγηση

Η αναστολή των πληρωμών πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής. 
Προκειμένου να επιτραπεί η αναστολή πληρωμών βάσει αναφερόμενων παρατυπιών και 
περιστατικών απάτης και μη σεβασμού του κράτους δικαίου. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ρητά στο σκεπτικό για το οποίο η Επιτροπή εκπονεί αξιολόγηση.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα ορόσημα και 
οι στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1 δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά, η 
καταβολή του συνόλου ή μέρους της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
αναστέλλεται. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της 
αξιολόγησης της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα ορόσημα και 
οι στόχοι που καθορίζονται στην απόφαση 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1 δεν έχουν επιτευχθεί, η καταβολή του 
συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς αναστέλλεται. Η Επιτροπή 
μπορεί να υποδεικνύει ποια μέτρα πρέπει 
να υλοποιηθούν για να διασφαλιστεί η 
επίτευξη των στόχων και των οροσήμων. 
Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ενός 
μηνός από την κοινοποίηση της 
αξιολόγησης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει στην Επιτροπή να υποδείξει τα διορθωτικά μέτρα που μπορεί ή πρέπει 
να λάβει το κράτος μέλος. Επίσης, τα ορόσημα και οι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται 
απολύτως, όχι απλώς ικανοποιητικά.
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναστολή αίρεται όταν το κράτος μέλος 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ικανοποιητική επίτευξη 
των οροσήμων και των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

Η αναστολή αίρεται όταν το κράτος μέλος 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ικανοποιητική επίτευξη 
των οροσήμων και των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
και εγγυάται ότι οι πόροι που δεν έχουν 
δαπανηθεί σωστά, θα επιστραφούν.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή ακυρώνει το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, αφού δώσει 
στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων της.

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο το ποσό της 
σχετικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς για 
τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, που συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αφού δώσει στο οικείο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ακυρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς καθίσταται διαθέσιμο για τις 
περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, που συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης
Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού μεριμνούν 
για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, 
του εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και 
περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης 
των απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. δημόσιες αρχές που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή του 
Μηχανισμού, τελικοί αποδέκτες, καθώς 
και οποιαδήποτε εμπλεκόμενα τρίτα 
μέρη, οφείλουν να παρέχουν τα αναγκαία 
δικαιώματα και πρόσβαση στην 
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Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης, στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την 
άσκηση των εξουσιών τους.
1. Κατά την εφαρμογή του 
Μηχανισμού, τα κράτη μέλη, ως 
δικαιούχοι ή δανειολήπτες κονδυλίων στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού, λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρεωτικής διαδικασίας δέουσας 
επιμέλειας σε όλους τους αιτούντες του 
Μηχανισμού, και ιδίως για να 
διασφαλίσουν ότι κάθε μέτρο για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
2. Οι συμφωνίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και οι 
αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 1 προβλέπουν τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών:
α) να ελέγχουν τακτικά ότι η παρεχόμενη 
χρηματοδότηση έχει χρησιμοποιηθεί 
ορθά σύμφωνα με όλους τους 
εφαρμοστέους κανόνες και ότι κάθε 
μέτρο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων 
και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
έχει εφαρμοστεί ορθά σύμφωνα με όλους 
τους εφαρμοστέους κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένου του ενωσιακού και 
του εθνικού δικαίου·
β) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για 
την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διευθέτηση περιστατικών απάτης, 
διαφθοράς και σύγκρουσης 
συμφερόντων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 61 παράγραφοι 2 και 3 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, και να 
λαμβάνουν νομικά μέτρα για την 
ανάκτηση κεφαλαίων που έχουν 
υπεξαιρεθεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
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οποιοδήποτε μέτρο για την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων 
στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·
γ) να συνοδεύουν το αίτημα καταβολής 
από: i) διαχειριστική δήλωση ότι τα 
κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, ότι οι 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν με την 
αίτηση πληρωμής είναι πλήρεις, ακριβείς 
και αξιόπιστες και ότι τα εφαρμοζόμενα 
συστήματα ελέγχου παρέχουν τις 
αναγκαίες εγγυήσεις ότι η διαχείριση των 
κονδυλίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες· και 
ii) σύνοψη των λογιστικών και λοιπών 
ελέγχων που διενεργήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
αδυναμιών εντοπίστηκαν και 
οποιωνδήποτε διορθωτικών μέτρων 
ελήφθησαν·
δ) να συλλέγουν, για τους σκοπούς 
λογιστικού και άλλου ελέγχου της χρήσης 
των κονδυλίων σε σχέση με μέτρα για την 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
σε ηλεκτρονική μορφή και σε ενιαία βάση 
δεδομένων, τις ακόλουθες κατηγορίες 
δεδομένων: i) όνομα του τελικού 
αποδέκτη των κονδυλίων· ii) όνομα του 
αναδόχου και του υπεργολάβου, στην 
περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των 
κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά 
την έννοια της ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων· 
iii) ονοματεπώνυμο (-α) και ημερομηνία 
γέννησης των πραγματικών δικαιούχων 
του αποδέκτη των κεφαλαίων ή του 
αναδόχου, κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20 Μαΐου 2015, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, (iv) κατάλογο τυχόν 
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μέτρων για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων 
στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, το συνολικό ποσό της 
δημόσιας χρηματοδότησης, με αναφορά 
του ποσού των κονδυλίων που 
εκταμιεύτηκαν στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης και στο πλαίσιο άλλων 
ταμείων της Ένωσης:
ε) να επιβάλουν υποχρεώσεις σε όλους 
τους τελικούς αποδέκτες κονδυλίων που 
εκταμιεύονται για τα μέτρα εφαρμογής 
μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ή σε όλα 
τα άλλα πρόσωπα ή οντότητες που 
εμπλέκονται στην εφαρμογή τους, να 
εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, την 
OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να ασκούν τα 
δικαιώματά τους, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 129 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, και να 
επιβάλλουν παρόμοιες υποχρεώσεις σε 
όλους τους τελικούς αποδέκτες των 
εκταμιευμένων κονδυλίων·
στ) να τηρούν αρχεία σύμφωνα με το 
άρθρο 132 του κανονισμού [ΔΚ].
3. Οι συμφωνίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στις 
αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 1 προβλέπουν επίσης το 
δικαίωμα της Επιτροπής να μειώσει 
αναλογικά τη στήριξη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού και να ανακτήσει κάθε ποσό 
που οφείλεται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ή να ζητήσει την πρόωρη 
αποπληρωμή του δανείου, σε περιπτώσεις 
απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης 
συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή αθέτησης 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εν 
λόγω συμφωνίες. Κατά τη λήψη 
απόφασης σχετικά με το ποσό της 
ανάκτησης, τη μείωση ή το ποσό που 
πρέπει να επιστραφεί πρόωρα, η 
Επιτροπή τηρεί την αρχή της 
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αναλογικότητας και λαμβάνει υπόψη τη 
σοβαρότητα της απάτης, της διαφθοράς 
και της σύγκρουσης συμφερόντων εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης ή της αθέτησης 
υποχρεώσεων. Παρέχεται στο κράτος 
μέλος η δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του πριν από την 
πραγματοποίηση της μείωσης ή πριν 
ζητηθεί η πρόωρη εξόφληση.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19β
Πληρωμές προς τελικούς δικαιούχους

1. Τίθεται ανώτατο όριο στο 
συνολικό ποσό που εισπράττει για 
επενδύσεις από τον Μηχανισμό ένας 
πραγματικός δικαιούχος, όταν ο εν λόγω 
ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο, ενός 
οικονομικού φορέα που λαμβάνει στήριξη 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού. Το 
ανώτατο όριο ορίζεται σε 1 000 000 EUR 
ανά πραγματικό δικαιούχο. Σε περίπτωση 
υπέρβασης του ανώτατου ορίου, η 
Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά. Η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά περίπτωση 
κατά πόσον μπορεί να χορηγηθεί 
εξαίρεση σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
σαφώς καθορισμένα, αντικειμενικά 
κριτήρια, τα οποία δημοσιεύονται υπό 
μορφή κατευθυντήριων γραμμών προς τις 
αρχές των κρατών μελών χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
2. Δημιουργείται χωριστή βάση 
δεδομένων για δικαιούχους για τους 
οποίους χορηγείται εξαίρεση όσον αφορά 
την υπέρβαση του ανώτατου ορίου του 
1 000 000 EUR. Η Επιτροπή συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
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πληρωμές που καταβλήθηκαν σε κάθε 
δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένου του 
πραγματικού δικαιούχου, στο ψηφιακό 
σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
τις επιδόσεις, και συγκεντρώνει το 
συνολικό ποσό ανά πραγματικό 
δικαιούχο.
3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις επιδόσεις προσαρμόζεται 
για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19β
Εξωτερικός έλεγχος

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις 
εξουσίες του σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και 
σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 1 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ενημερώνεται σχετικά με τους 
εσωτερικούς κανόνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, 
συμπεριλαμβανομένου του διορισμού των 
διατακτών, καθώς και σχετικά με την 
πράξη ανάθεσης αρμοδιοτήτων που 
αναφέρεται στο άρθρο 79 του εν λόγω 
κανονισμού.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να 
εκδίδει γνώμες σχετικά με ζητήματα που 
αφορούν τον Μηχανισμό κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου.
4. Παράλληλα με την ετήσια έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 258 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο δήλωση αξιοπιστίας όσον 
αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών, 
καθώς και τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων 
του Μηχανισμού, η οποία δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
λογοδοσία, οι εκπρόσωποι των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα 
σχετικά θεσμικά όργανα και 
ενδιαφερόμενα μέρη, κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
παρουσιάζονται ενώπιον των αρμόδιων 
επιτροπών για να συζητήσουν τα μέτρα 
που προβλέπονται και πρόκειται να 
ληφθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Οι σχετικές πληροφορίες 
τίθενται από τα κράτη μέλη ταυτόχρονα 
στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
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Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 17, καθώς και τις 
εθνικές εκθέσεις όπως ορίζει το άρθρο 20 
του παρόντος κανονισμού, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας για να 
εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική 
στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας για να 
εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική 
στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με 
τη χρήση σήμανσης της Ένωσης με 
εμφανή τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω 
κοινών δραστηριοτήτων επικοινωνίας με 
τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, καθώς και με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς των 
επαγγελματικών κλάδων και της 
κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει την προβολή των δαπανών 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, αναφέροντας σαφώς ότι τα 
υποστηριζόμενα έργα σημαίνονται 
εμφανώς ως «Πρωτοβουλία της ΕΕ για 
την ανάκαμψη».
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Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται 
στην επίτευξη των οροσήμων των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
καθώς και σχετικά με τη 
συμπληρωματικότητα των σχεδίων προς 
τα υφιστάμενα προγράμματα της 
Ένωσης. Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις 
περιλαμβάνουν ανάλυση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης που 
εκτελέστηκε ανά κράτος μέλος, με 
αναφορά των δραστηριοτήτων που 
έλαβαν στήριξη από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεντρωτικών ποσών που 
εισπράχθηκαν ανά τελικό δικαιούχο, με 
χρήση του ψηφιακού συστήματος 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
επιδόσεις.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) καθιερώνουν απλές και σαφείς 
διαδικασίες για να αποφεύγονται οι 
υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις για 
τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές και 
τους τελικούς αποδέκτες·

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ψηφιακό σύστημα υποβολής 
εκθέσεων για τις επιδόσεις συγκεντρώνει 
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την ταυτοποίηση των τελικών 
αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένου του 
πραγματικού δικαιούχου, 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού για τις δραστηριότητες 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού σε κάθε 
κράτος μέλος. Οι εθνικές αρχές είναι 
αρμόδιες για τη διεξαγωγή διαδικασίας 
δέουσας επιμέλειας.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Εξαμηνιαία έκθεση

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει εξαμηνιαίες 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 

2. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
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ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, καθώς και οποιεσδήποτε 
εξελίξεις όσον αφορά τις καταβολές.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον πλήρη κατάλογο των τελικών 
δικαιούχων του Μηχανισμού, καθώς και 
τον σκοπό κάθε πράξης που 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
από τον Μηχανισμό

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος αυτός, μόλις δημοσιοποιηθεί, θα βοηθήσει τα σχετικά όργανα ή τους οργανισμούς, 
όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η OLAF, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να διεξάγουν τους απαραίτητους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ένα τμήμα για κάθε κράτος μέλος, 
στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς ο 
τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η 
τήρηση της αρχής της χρηστής 
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δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 61 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ετήσια έκθεση διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ως μέρος των ενοποιημένων 
εκθέσεων δημοσιονομικής ευθύνης και 
αποτελεί μέρος της ετήσιας απαλλαγής 
της Επιτροπής για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 260 ως 262 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος 
κανονισμού ως χωριστό κεφάλαιο στην 
έκθεση απαλλαγής της Επιτροπής.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση στο κοινό, 
μεταξύ άλλων μέσω των μέσων 
ενημέρωσης χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 126
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για την ενίσχυση της ορατότητας 
της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με 
τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον 
μηχανισμό χρησιμοποιώντας τις δημόσιες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες τους. Στην 
περίπτωση επενδύσεων που υπερβαίνουν 
το 0,1 τοις εκατό του ΑΕΠ του κράτους 
μέλους, θα πρέπει να παρίσταται 
εκπρόσωπος της Επιτροπής στην τελετή 
παράδοσης για να αναδειχθεί η επένδυση 
της Ένωσης.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στις δραστηριότητες επικοινωνίας 
της, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιεί 
τα δίκτυα των τοπικών ενδιαφερόμενων 
μερών για να διασφαλίζει ότι οι πόροι 
φτάνουν άμεσα στους δικαιούχους που 
τους έχουν ανάγκη, και ότι εξαλείφονται 
τυχόν εμπόδια στην ενημέρωση για τους 
πόρους που διατίθενται από τον 
μηχανισμό.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26a
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών
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1. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ήδη ισχύουν.
4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή 
την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατά πόσον η υποχρέωση 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 
στις διεργασίες για την κατάρτιση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
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σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 
του παρόντος κανονισμού τηρήθηκε 
πλήρως σύμφωνα με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.7α Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας καταρτίστηκε με τη 
δέουσα συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών, μεταξύ άλλων των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών 
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και 
περιφερειακών πρωτευουσών και/ή των 
10 μεγαλύτερων πόλεων του εκάστοτε 
κράτους μέλους), των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των 
κοινωνικών εταίρων και των 
εκπροσώπων του οικονομικού τομέα, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης. Για την αξιολόγηση βάσει αυτού 
του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
- το κράτος μέλος ξεκίνησε διάλογο με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη κατά την διαδικασία 
προπαρασκευής των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας και δημιούργησε 
οργανωμένους διαύλους για τη συλλογή 
και την ανάλυση των απόψεων των 
ενδιαφερόμενων μερών· 
πραγματοποιήθηκαν κατάλληλα φόρα με 
τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών για την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·
- το κράτος μέλος εξέτασε, αξιολόγησε 
και έλαβε υπόψη προτάσεις που υπέβαλαν 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις προτάσεις 
που απέρριψαν.
Βαθμολόγηση
Α – Σε μεγάλο βαθμό
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Β – Σε μέτριο βαθμό
 Γ – Σε μικρό βαθμό
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12.10.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Corina Crețu

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
την πανδημία COVID-19. Η πανδημία 
αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια 
κρίση στον τομέα της υγείας. Ο 
οικονομικός και κοινωνικός της 
αντίκτυπος ποικίλλει από χώρα σε χώρα, 
με πιθανή αύξηση της φτώχειας και των 
ανισοτήτων εντός της Ένωσης. Συνεπώς, 
οι επενδύσεις στο πλαίσιο του 
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ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας («ο Μηχανισμός») θα 
πρέπει να καταπολεμούν τις υφιστάμενες 
ανισότητες στον τομέα της υγείας σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενώ παράλληλα να 
εγγυώνται την ισότιμη προστασία με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίζουν και να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα σε κλυδωνισμούς και 
να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς. Οι 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 στο σύνολο της οικονομίας 
και ειδικά στον τομέα της υγείας θα 
εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το πόσο 
γρήγορα θα ανακάμψουν οι οικονομίες των 
κρατών μελών από την κρίση, γεγονός που 
με τη σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη και 
συνεκτική πορεία ανάκαμψης και να 
αποφευχθεί η περαιτέρω διεύρυνση των 
αποκλίσεων στην Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης 
προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη 
που έγιναν κατά την αντιμετώπιση της 
τελευταίας παγκόσμιας οικονομικής, 
κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 
εμβάθυνση των οικονομικών και 
κοινωνικών αποκλίσεων. Οι 
μεταρρυθμίσεις είναι, ως εκ τούτου, 
ζωτικής σημασίας προκειμένου να τεθεί η 
ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και να 
υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό 
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ταχεία 
ανάκαμψη και μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική 
διαχείριση και διοίκηση μιας 
μεταρρύθμισης. Η διοικητική ικανότητα 
των δημόσιων αρχών και ένα ποικίλο 
φάσμα ενδιαφερομένων φορέων 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο από την 
άποψη αυτή και κατά την παρουσίαση 
και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την 
παρουσίαση και τον έλεγχο των 
λογαριασμών και την πρόβλεψη για 
ελέγχους και ευθύνη των δημοσιονομικών 
παραγόντων, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
αναληφθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων από 
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τις δημόσιες αρχές και τους δικαιούχους 
σε κατάλληλη κλίμακα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία που μπορούν να συμβάλουν στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη στα κράτη μέλη, 
να αποφευχθεί η απώλεια θέσεων 
εργασίας και να ενισχυθεί το 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
αναπτυξιακό δυναμικό. Η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε πράσινες και ψηφιακές 
τεχνολογίες, ικανότητες και διαδικασίες 
που αποσκοπούν στη στήριξη της 
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, στην 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των 
οικοδομών και σε άλλους βασικούς τομείς 
της οικονομίας, καθώς και της 
παραγωγικότητάς της, είναι σημαντική 
για την επίτευξη συμμετοχικής βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, καθώς και 
για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας. Θα συμβάλει επίσης 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού και τόνωσης της 
οικονομίας της γνώσης, ώστε να 
μειωθούν οι ανισότητες που έφερε στο 
φως η πανδημία Covid-19, και ιδίως το 
ψηφιακό χάσμα στις περιοχές που 
καλύπτονται από το άρθρο 174 της 
Συνθήκης. Απαιτούνται περισσότερες 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την 
ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή 
συνδεσιμότητα που θα επιτρέψουν μια 
δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή 
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οικονομία, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Όσον αφορά τις επενδύσεις στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού, η αρχή της 
εταιρικής σχέσης και η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση θα πρέπει να ενισχυθούν σε 
όλες τις περιφέρειες και τους δήμους. Η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι 
σημαντική στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς η 
πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει με 
διαφορετικούς τρόπους τις διάφορες 
περιοχές κάθε κράτους μέλους. Κατά 
συνέπεια, η συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών δημόσιων 
αρχών, καθώς και των οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων και των σχετικών 
φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, όπως οι ΜΚΟ, είναι 
ζωτικής σημασίας για το έργο του 
Μηχανισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαβουλεύονται με όλους τους 
εταίρους κατά την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, και να διασφαλίζουν ότι 
τα κονδύλια φθάνουν γρήγορα στους 
δικαιούχους που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι οι τομείς στους οποίους 
κυριαρχούν οι νέοι κάτω των 25 ετών και 
οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα από 
την κρίση COVID-19, και ο αριθμός των 
ανέργων αυξάνεται εκεί, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η ιδιαίτερη κατάστασή 
τους. Κατά συνέπεια, η ισότητα των 
φύλων θα πρέπει να προωθηθεί κατά 
προτεραιότητα, σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των φύλων. Θα 
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πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο 
στις αστικές περιοχές όσο και στους 
παράγοντες του πράσινου και ψηφιακού 
μετασχηματισμού και στις περιφέρειες 
που πλήττονται από φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί ισχυρή άμεση 
χρηματοδοτική στήριξη σε αυτά μέσω ενός 
καινοτόμου εργαλείου. Για τον σκοπό 
αυτόν, με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να θεσπιστεί Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός), ο οποίος θα παρέχει 
αποτελεσματική και σημαντική οικονομική 
στήριξη για την ενίσχυση της υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων 
επενδύσεων που θα συνεπάγονται 
βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. 
Ο Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης 
και να επωφελείται από την εμπειρία που 
έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Θα πρέπει να τηρούνται οι 
οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 8, 10, και 11 της Συνθήκης και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και οι υποχρεώσεις της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού και της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον, οι 
στόχοι του Μηχανισμού περιλαμβάνουν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση 
από την Ένωση του στόχου της 
διατήρησης, της προστασίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 191 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης, σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους αναπτυξιακούς στόχους του, 
και ως μετουσίωση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση κλιματικών 
πτυχών και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
της διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη συνέπεια, τη συνοχή και 
τις συνέργειες με το θεματολόγιο των 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Για τους 
σκοπούς του χαρακτηρισμού μιας 
επένδυσης ως βιώσιμης, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η ταξινομία, όπως ορίζεται, 
μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 
2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για 
τη διευκόλυνση των βιώσιμων 
επενδύσεων και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/20881α και 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, 
περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών1β, όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες.
__________________
1α ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13.
1β ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 1.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες των κρατών μελών, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού που 
βασίζεται στη γνώση. Και οι δύο αυτές 
πτυχές θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο 
στην επανεκκίνηση, τον μετασχηματισμό 
και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 
μας.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, με 
σκοπό την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρμογής, θα πρέπει να ανατεθεί στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αναστέλλει, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, την 
προθεσμία για την έγκριση των 
αποφάσεων σχετικά με προτάσεις για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
και να αναστέλλει καταβολές στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού αυτού, σε περίπτωση 
σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση 
με συναφείς περιπτώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης 
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] 
(…). Θα πρέπει επίσης να ανατίθεται στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αίρει τις εν λόγω 
αναστολές, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, για τις 
ίδιες συναφείς περιπτώσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής για μια πιο εναρμονισμένη 
ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών. Για 
τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συμβάλει 
στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
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τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050 το αργότερο, ώστε να 
αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 
των οικονομιών της Ένωσης και να 
ενισχύσει τις επενδύσεις σε βασικούς 
τομείς, να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας και τη 
διατήρηση, μεταξύ άλλων και για τους 
νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και τις 
γυναίκες, να ενισχύσει τα κοινωνικά 
δικαιώματα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς 
και να προωθήσει τη μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη. Για να διασφαλιστεί ότι κανείς 
δεν μένει πίσω, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. Ο Μηχανισμός 
θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην 
επίτευξη της ισότητας των φύλων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 της Συνθήκης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
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επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών και ψηφιακών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, καθώς και 
της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους, λαμβάνοντας 
υπόψη το ποσοστό των νέων που 
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βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και 
το ποσοστό των ανθρώπων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου, υπό μορφή 
χωριστού παραρτήματος του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Για να 
διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους στις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους.

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου, υπό μορφή 
χωριστού παραρτήματος του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Για να 
διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν 
προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας μαζί με το σχέδιο 
προϋπολογισμού του επόμενου έτους στις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
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ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών για τα 
μεμονωμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να προσδιορίζει 
τους τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση, 
να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο μέτρων 
για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, μεταξύ 
άλλων και για τους νέους ηλικίας κάτω 
των 25 ετών και τις γυναίκες, 
ενισχύοντας τα κοινωνικά δικαιώματα 
και ενισχύοντας την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα για μια 
καλύτερη απόκριση στους διάφορους 
τύπους ασύμμετρων και συμμετρικών 
κλυδωνισμών· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος και 
τη συναίνεση των εμπλεκόμενων 
ενδιαφερομένων φορέων, και θα αξιολογεί 
κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνεται από το 
κράτος μέλος αναμένεται να συμβάλει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην 
καλύτερη αντοχή της υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και στην ισχυρότερη 
ανταγωνιστικότητα και στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
βιώσιμου και συμμετοχικού αναπτυξιακού 
δυναμικού, στην προσέλκυση επενδύσεων, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας για όλους και την οικονομική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
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δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων και δημόσιων-ιδιωτικών 
επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
επαρκείς δράσεις· και κατά πόσον οι 
ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο 
κράτος μέλος αναμένεται να διασφαλίσουν 
την αποτελεσματική υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για σκοπούς απλούστευσης, ο 
καθορισμός της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να ακολουθεί απλά 
κριτήρια. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνει το οικείο κράτος μέλος.

(25) Για σκοπούς απλούστευσης, ο 
καθορισμός της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να ακολουθεί απλά 
κριτήρια που σέβονται τις ανάγκες του 
κράτους μέλους. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά θα πρέπει να καθορίζεται με 
βάση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
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μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2025. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
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αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
καταβολές, την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση κεφαλαίων. Για να 
διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Η αναστολή και η ακύρωση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα 
πρέπει να είναι δυνατές όταν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν έχει 
υλοποιηθεί ικανοποιητικά από το κράτος 
μέλος. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες αντιπαράθεσης για 
να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναστολή, την 
ακύρωση και την ανάκτηση των 
καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

(32) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
καταβολές, την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση κεφαλαίων. Για να 
διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος, ενώ θα πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα σε μέτρα για την 
αποκατάσταση των ελλείψεων αντί για 
την επιβολή κυρώσεων. Η αναστολή και η 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατές 
όταν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν έχει υλοποιηθεί 
ικανοποιητικά από το κράτος μέλος. Θα 
πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες 
διαδικασίες αντιπαράθεσης για να 
διασφαλιστεί ότι η απόφαση της Επιτροπής 
σχετικά με την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση των καταβληθέντων 
ποσών σέβεται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο την απόφασή της περί 
αναστολής ή ακύρωσης των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών προς ένα 
κράτος μέλος. Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
εκθέσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την 
επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες 
επικοινωνίας από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και ένας 
πλήρης κατάλογος με τους τελικούς 
δικαιούχους κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, και διεξάγονται 
δραστηριότητες επικοινωνίας από την 
Επιτροπή κατά περίπτωση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου15, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου17, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου15, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου17, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
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αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε 
υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε 
υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να ασκεί τον εκ των προτέρων 
δημοκρατικό έλεγχο και την εκ των 
υστέρων επαλήθευση ότι τα μέσα που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού 
δαπανώνται ορθά, συνιστούν 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση και 
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στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα των κρατών μελών. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης 
της απάτης, με την υποστήριξη των 
υφιστάμενων οργανισμών 
καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο 
κρατών μελών και Ένωσης, όπως η 
OLAF και, κατά περίπτωση, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και να 
επιβάλλουν το κράτος δικαίου.

_________________ _________________
14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

15 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.1995, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.1995, σ. 1).

16 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

16 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
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31.10.2017, σ. 1). 31.10.2017, σ. 1).
18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών» (στο εξής: 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο): η διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 2-α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 199720.

3. «Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών» (στο εξής: 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο): η διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 2-α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 199720. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
συμπληρώνεται από τη συμμετοχή 
περιφερειών, πόλεων και δήμων.

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
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θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης, 
την ανταγωνιστικότητα, την 
ανθεκτικότητα, την ικανότητα 
συντονισμού, τις διαδικασίες 
αντιμετώπισης κρίσεων, την 
παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και τις 
δεξιότητες, την έρευνα και την καινοτομία, 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση 
και τις επενδύσεις και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης για μια 
πιο εναρμονισμένη ανάπτυξη με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης με 
ταυτόχρονη αντιμετώπιση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και τη στήριξη 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, 
ώστε να συνεισφέρει στην αποκατάσταση 
του αναπτυξιακού δυναμικού των 
οικονομιών της Ένωσης, καθιστώντας τη 
μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και 
βασισμένη στη γνώση, να ενισχύσει τη 
δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, ιδίως στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να 
προωθήσει τη μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Οριζόντιες αρχές

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη 
συμμόρφωση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκτέλεση 
του Μηχανισμού.
Δεδομένου ότι ο εν λόγω Χάρτης 
περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα που 
καλύπτονται από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και άλλα δικαιώματα και αρχές που 
απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές 
παραδόσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλες διεθνείς πράξεις, 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη της παραβίασης των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η 
καταπολέμηση των διακρίσεων και η 
ανισότητα μεταξύ των φύλων.
2. Οι στόχοι του Μηχανισμού 
επιδιώκονται σύμφωνα με τον στόχο της 
προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της 
Συνθήκης·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες 
για την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

2 Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, και δαπάνες 
διοικητικής συνδρομής που πραγματοποιεί 
η Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή οι 
διαχειριστικές αρχές όσον αφορά τη 
λειτουργία του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους για την αξιολόγηση και την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης 

διαχείρισης
Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη 
υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 
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μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών 
μελών, να μεταφερθούν στον Μηχανισμό. 
Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους 
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχεται 
επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης. Έργα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μπορούν 
να λαμβάνουν στήριξη από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχεται 
επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης, ωστόσο θα 
πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
αλληλεπικάλυψη. Έργα μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων μπορούν να λαμβάνουν 
στήριξη από άλλα προγράμματα και μέσα 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω στήριξη δεν καλύπτει τις ίδιες 
δαπάνες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση
1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του 
κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για [...] [ΚΚΔ], το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
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εκδίδει απόφαση με εκτελεστική πράξη 
για την αναστολή της προθεσμίας για την 
έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για 
την αναστολή των καταβολών στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.
Η απόφαση αναστολής των καταβολών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις καταβολής 
που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής.
Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Σε περίπτωση αναστολής των 
καταβολών, εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 9 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...].
2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 
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τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του 
αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
και του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους.

τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του 
αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 
του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το 
ποσοστό των νέων ανθρώπων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και 
το ποσοστό των ανθρώπων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διαθέτει 
προς κατανομή το ποσό των 
334 950 000 000 EUR, που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλλει 
αιτήματα μέχρι τη μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, για την υλοποίηση των οικείων 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

1. Για την περίοδο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή διαθέτει 
προς κατανομή το ποσό των 
334 950 000 000 EUR, που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλλει 
αιτήματα μέχρι τη μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, για την υλοποίηση των οικείων 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μέσω αναθεώρησης του 
κανονισμού μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης και βάσει αιτιολογημένης αίτησης 
κράτους μέλους, οι πρόσθετοι πόροι 
μπορούν επίσης να διατεθούν για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
το 2023 και το 2024·

Τροπολογία 34
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την περίοδο μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 και έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, όταν υπάρχουν 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, η 
Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύει ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων που 
πρόκειται να διοργανωθούν κατά την εν 
λόγω περίοδο και αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το ποσό που διατίθεται προς 
κατανομή. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προτείνει να λάβει ένα ποσό που να 
αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο 
μερίδιό του από το ποσό που διατίθεται 
προς κατανομή, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι, για την υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

διαγράφεται

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο 
κράτος μέλος δανειακή στήριξη για την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητάς του.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, 
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο 
κράτος μέλος δανειακή στήριξη για την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητάς του.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2024. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2025. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη και ορίζονται ετήσιοι στόχοι. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του παρόντος μέσου 
περιλαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημοσίων και 
δημόσιων-ιδιωτικών επενδύσεων μέσω 
μιας συνεκτικής δέσμης που περιλαμβάνει 
ετήσιους στόχους, καθώς και σύστημα 
αξιολόγησης της εφαρμογής.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
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πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, 
όπως οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα 
με το Διαδίκτυο, ώστε να διατηρούνται 
συνδεδεμένοι οι πολίτες, και οι ιδίως οι 
πιο ευπαθείς, καθώς και να καταστεί πιο 
βιώσιμη η βασισμένη στη γνώση 
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπλέον, ως συνέπεια της πανδημίας, οι 
εθνικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να 
υποστηριχθούν μέσω του εκσυγχρονισμού 
των υποδομών υγείας και της βελτίωσης 
της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ένωση. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

_________________ _________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
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L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
22 […] 22 […]

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στην κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας παράγοντες, ιδίως 
εκπροσώπους ή αρχές σε περιφερειακό 
και σε τοπικό επίπεδο, οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους καθώς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην προετοιμασία και εφαρμογή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2014. Είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τον 
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των 
συγκεκριμένων επενδυτικών αναγκών σε 
κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου 
υποβάλλεται από τα κράτη μέλη από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
συνυπολογίζοντας τους αναπτυξιακούς 
στόχους των κρατών μελών·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία ή/και διατήρηση, 
μεταξύ άλλων για τους νέους ηλικίας 
κάτω των 25 ετών και τις γυναίκες, των 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του οικείου 
κράτους μέλους, μετριάζει τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, 
βελτιώνει τον επιχειρηματικό ιστό, και 
συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
σύγκλισης, μεταξύ άλλων του τρόπου με 
τον οποίο στοχεύονται τα εδάφη με 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και του 
τρόπου με τον οποίο αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν οι σχετικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες σε αυτό 
το σχέδιο·

Τροπολογία 43Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτές·

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην οικονομία που 
βασίζεται στη γνώση, στην πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις 
που απορρέουν από αυτές· αυτή η 
επεξήγηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
για να διασφαλίσουν την επίτευξη των 
ενωσιακών στόχων για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια, καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για 
την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας έως το 2050 το αργότερο·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα και 
στόχοι και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
εντός μέγιστης περιόδου τεσσάρων ετών, 
και των επενδύσεων εντός μέγιστης 
περιόδου επτά ετών·

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα, σκοποί 
και δείκτες που επιτρέπουν τη μέτρηση 
αυτών των στόχων και ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων εντός μέγιστης περιόδου 
τεσσάρων ετών, και των επενδύσεων εντός 
μέγιστης περιόδου επτά ετών·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) μια επεξήγηση σχετικά με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις 
για τη χρηστή και αποτελεσματική 
διακυβέρνηση και το χάσμα ικανοτήτων 
μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας 
ικανοτήτων στις δημόσιες αρχές και τους 
δικαιούχους σε μια κατάλληλη κλίμακα·

Τροπολογία 46
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά 
μέτρα·

η) κάθε άλλο συνοδευτικό μέτρο που 
ενδέχεται να χρειαστεί, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
περιττού διοικητικού φόρτου και της 
αύξησης του αριθμού των συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό 
κανονισμό.

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών που δημοσιοποιείται στα 
υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
τους φορείς. Επιπλέον, η Επιτροπή 
δύναται να παράσχει στα κράτη μέλη μια 
φιλική προς τον χρήστη εργαλειοθήκη 
ορθών πρακτικών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να ζητήσουν τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με 

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
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το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο 
κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες 
πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να 
αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν χρειάζεται, 
προτού το υποβάλει επίσημα.

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή δύναται να διατυπώσει 
παρατηρήσεις ή να ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες. Το οικείο κράτος μέλος 
παρέχει τις ζητούμενες πρόσθετες 
πληροφορίες και μπορεί να αναθεωρήσει 
το σχέδιο, εάν χρειάζεται, προτού το 
υποβάλει επίσημα.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στη 
βασισμένη στη γνώση οικονομία και την 
ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην 
ανταγωνιστική οικονομία και, για τον 
σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στη βασισμένη στη γνώση οικονομία και 
την ψηφιακή μετάβαση για την ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού 
δυναμικού μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας, στη δημιουργία ή/και 
διατήρηση των θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής για μια πιο 
αρμονική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση·

ε) κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση, καθώς και κατά 
πόσον το σχέδιο πληρωμών συνάδει με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
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έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις·

έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν αποτελεσματικές και 
συνεκτικές δράσεις ώστε να συμβάλει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας 
κοινωνίας βασισμένης στη γνώση·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, οροσήμων και 
στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών.

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, ενός σχεδίου 
πληρωμών, οροσήμων και στόχων, καθώς 
και των σχετικών δεικτών.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, με εκτελεστική πράξη, 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της 
επίσημης υποβολής του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή 
αξιολογήσει θετικά το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, στην εν λόγω 
απόφαση περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις 
και τα επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα 
σχετικά ορόσημα και στόχους, και η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οι ρυθμίσεις για την παροχή 
πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά 
δεδομένα τεκμηρίωσης·

στ) οι ρυθμίσεις για την παροχή 
πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά 
δεδομένα τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων και 
από τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές διοικήσεις·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναστολή αίρεται όταν το κράτος μέλος 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ικανοποιητική επίτευξη 
των οροσήμων και των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

Η αναστολή αίρεται όταν το κράτος μέλος 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ικανοποιητική επίτευξη 
των οροσήμων και των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
και εγγυάται ότι οι πόροι που δεν έχουν 
δαπανηθεί σωστά, θα επιστραφούν.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
επικοινωνία σχετικά με τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
κρατών μελών

Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
επικοινωνία σχετικά με τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
κρατών μελών

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους. Το εν λόγω αίτημα 
δεν ερμηνεύεται εκτεταμένα.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας για να 
εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική 
στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας για να 
εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική 
στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
καθώς και με επαγγελματικές και 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη, σε 
βαθμό ανάλογο με τις αντίστοιχες 

Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη, για 
να αποφύγουν οποιαδήποτε 
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αρμοδιότητές τους, προάγουν συνέργειες 
και εξασφαλίζουν αποτελεσματικό 
συντονισμό μεταξύ του μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό και 
άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και 
μέσων, και ιδίως με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από κονδύλια της 
Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν:

αλληλεπικάλυψη, προάγουν συνέργειες και 
εξασφαλίζουν αποτελεσματικό συντονισμό 
μεταξύ του μέσου που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων και μέσων, και ιδίως με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από 
κονδύλια της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν:

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. προκειμένου να προβληθεί η 
στήριξη της Ένωσης μέσω του 
Μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν τους πολίτες τους σχετικά 
με τα έργα που χρηματοδοτούνται·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— οι προκλήσεις αυτές θεωρούνται 
σημαντικές για την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους,

— οι προκλήσεις αυτές θεωρούνται 
σημαντικές για την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, για 
παράδειγμα με την υπεύθυνη ανάπτυξη 
του δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξης,

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
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οικονομικών ή κοινωνικών τομέων, οικονομικών ή κοινωνικών τομέων και να 
διευκολύνει την ευρύτερη πρόσβαση στις 
ψηφιακές τεχνολογίες,

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
θέσεων εργασίας για τους νέους ηλικίας 
κάτω των 25 ετών και τις γυναίκες, και 
στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.
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ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: Sirpa 
Pietikäinen (συντάκτρια)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 
Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 
είναι αρμόδιες επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα άρθρα 2 και 8 της Συνθήκης 
προβλέπουν ότι σε όλες τις δράσεις της, η 
Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ως εκ 
τούτου, η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές και 
τους κανονισμούς της ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με 
το δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί 
από τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα 
πανδημία COVID-19, καθώς και η 
προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει 
δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες 
και τα κορίτσια λόγω των υφιστάμενων 
ανισοτήτων που οδηγούν, μεταξύ άλλων, 
σε αυξημένο κίνδυνο έμφυλης βίας κατά 
τη διάρκεια του περιορισμού της 
κυκλοφορίας και σε μεγαλύτερη 
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οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα σε κλυδωνισμούς και 
να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς. Οι 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο 
βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

εγκατάλειψη της αγοράς εργασίας που 
συνδέεται με μεγαλύτερη επιβάρυνση των 
καθηκόντων φροντίδας, υψηλότερο 
ποσοστό γυναικών που απασχολούνται σε 
τομείς που πλήττονται από τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας, στην άτυπη 
οικονομία και σε τομείς με περισσότερο 
επισφαλή κατάσταση. Η τρέχουσα 
πανδημία COVID-19, καθώς και η 
προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος 
πρόνοιας βασισμένου στις δημόσιες 
υπηρεσίες και υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα και με πιο 
συμπεριληπτικό τρόπο σε κλυδωνισμούς 
και να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς. 
Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο 
βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και της 
συμπεριληπτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες σε βιώσιμη πορεία 
ανάκαμψης και να αποφευχθεί η περαιτέρω 
διεύρυνση των κοινωνικών αποκλίσεων 
στην Ένωση και να επιταχυνθεί η 
πρόοδος προς την επίτευξη ισότητας των 
φύλων.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 κατέδειξε επίσης τον σημαντικό 
αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων 
στις κοινωνίες, αντικατοπτρίζοντας 
διάφορες ανισότητες μεταξύ γυναικών 
και ανδρών. Δεδομένου ότι η πλειονότητα 
των εργαζομένων στον τομέα της 
φροντίδας και σε άλλες βασικές 
υπηρεσίες της ΕΕ είναι γυναίκες, κατέστη 
εμφανής όχι μόνο ο δυσανάλογος φόρτος 
της κρίσης που επιβάρυνε τις γυναίκες, 
αλλά και ο βαθμός οριζόντιου και 
κάθετου διαχωρισμού της αγοράς 
εργασίας, ο οποίος επιδεινώνεται από την 
έλλειψη υπηρεσιών και υποδομών 
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων. 
Επιπλέον, η έξαρση της έμφυλης βίας 
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ κατέδειξε ανησυχητική 
έλλειψη μέτρων προστασίας και στήριξης 
για τις γυναίκες που είναι θύματα ή 
κινδυνεύουν να υποστούν 
ενδοοικογενειακή βία. Το μέσο αυτό θα 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να στηρίξουν και 
να αναπτύξουν πρωτοβουλίες με στόχο 
την πρόσβαση των γυναικών στην 
επιχειρηματικότητα, τη 
μικροχρηματοδότηση και τους κλάδους 
STEM, προωθώντας επίσης ευκαιρίες 
απασχόλησης – ιδίως στους τομείς 
προτεραιότητας της ψηφιακής και της 
πράσινης οικονομίας- διασφαλίζοντας 
πρωτοβουλίες για απασχόληση χωρίς 
διακρίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην αντιμετώπιση του 
διαχωρισμού στην αγορά εργασίας, με 
μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
την απασχόληση, τις αμοιβές και τις 
συντάξεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιήσουν το 
πρόγραμμα για την εφαρμογή και την 
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ενίσχυση πρωτοβουλιών με στόχο την 
προώθηση και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποδομές και τις υπηρεσίες 
φροντίδας. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες, 
όπως τα καταφύγια και η υποστήριξη 
των θυμάτων βίας, θα είναι επίσης 
σημαντικές στην πορεία προς την 
ανάκαμψη από την κρίση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους 
πληθυσμούς και με σεβασμό της ισότητας 
των φύλων. Αυτό είναι ακόμη πιο 
αναγκαίο στον απόηχο της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία, ώστε να ανοίξει ο 
δρόμος για ταχεία ανάκαμψη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι γυναίκες βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της κρίσης COVID-19, 
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δεδομένου ότι αποτελούν την πλειονότητα 
των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη 
την ΕΕ, και εξισορροπούν τη μη 
αμειβόμενη παροχή φροντίδας με τις 
εργασιακές ευθύνες τους, κάτι που έχει 
καταστεί όλο και πιο δύσκολο για τους 
μόνους γονείς, κατηγορία στην οποία οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 85 %. Οι 
επενδύσεις σε εύρωστες υποδομές 
φροντίδας είναι επίσης απαραίτητες 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα 
των φύλων, η οικονομική χειραφέτηση 
των γυναικών, η οικοδόμηση ανθεκτικών 
κοινωνιών, η καταπολέμηση των 
επισφαλών συνθηκών σε έναν 
γυναικοκρατούμενο τομέα, η τόνωση της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, η πρόληψη 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και έχει θετική επίδραση 
στο ΑΕΠ, καθώς επιτρέπει σε 
περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν σε 
αμειβόμενη εργασία.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών, κάτι που είχε μακροχρόνιες 
αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα 
των γυναικών και στην οικονομική 
χειραφέτηση και την υγεία των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, 
είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο βιώσιμο 
αναπτυξιακό δυναμικό και η προστασία 
της οικονομίας φροντίδας ως απαραίτητο 
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ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

τμήμα του οικονομικού μοντέλου. Η 
πραγματοποίηση επενδύσεων στη 
μετάβαση της φροντίδας και σε πράσινες 
και ψηφιακές τεχνολογίες, ικανότητες και 
διαδικασίες που αποσκοπούν στη στήριξη 
της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, 
στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 
των οικοδομών και σε άλλους βασικούς 
τομείς της οικονομίας είναι σημαντική για 
την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού. Επιπλέον, αποτελεί 
σημαντική ευκαιρία για τη διευκόλυνση 
της μετάβασης προς μια ανθεκτική 
οικονομία φροντίδας και την επίτευξη 
μιας κοινωνίας ισορροπημένης ως προς 
το φύλο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα και 
άλλων περιβαλλοντικών στόχων σύμφωνα 
με την ταξινόμηση της ΕΕ και με την 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης». Η κλιματική αλλαγή και η 
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περιβαλλοντική υποβάθμιση επηρεάζουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες, αλλά οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες 
και άλλες ευάλωτες ομάδες θα 
συμπεριληφθούν σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Αντικατοπτρίζοντας την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 και τη μετουσίωση 
των δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως 
του στόχου 5, ο μηχανισμός που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα 
συμβάλει στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων, στην αρχή της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και στην 
εξάλειψη των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων λόγω φύλου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
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πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης και της μετάβασης 
της φροντίδας, αλλά και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Και οι δύο αυτές πτυχές 
θα διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 
επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας μας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, καθώς και της μετάβασης 
προς μια ανθεκτική οικονομία φροντίδας, 
με στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050 
και μιας κοινωνίας με ισορροπία μεταξύ 
των φύλων, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
με ευαισθησία ως προς τη διάσταση του 
φύλου και να προωθήσει τη βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδει με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, τα σχέδια 
ισότητας των φύλων, καθώς και με τα 
σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων, 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
του ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που είναι 
συναφή με την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης, όπως η 
αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων. Τα μέτρα θα πρέπει να 
καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη των 
στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των προτεραιοτήτων από 
πλευράς ισότητας των φύλων και των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Τροπολογία 13
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας με ευαισθησία στη διάσταση του 
φύλου, στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα και στην ισότητα των 
φύλων· θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
μέτρα που σχετίζονται με την πράσινη και 
την ψηφιακή δίκαιη μετάβαση καθώς και 
με τη μετάβαση προς μια ανθεκτική 
οικονομία φροντίδας· και την προώθηση 
της ισότητας των φύλων· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει επιπλέον 
επεξήγηση της συνέπειας του 
προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με τις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος και 
με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 
Η Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και τη 
μετάβαση της φροντίδας και στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της αρχής της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της εξάλειψης 
των διακρίσεων λόγω φύλου ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο για την ισότητα των 
φύλων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον 
αντίκτυπο της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης και της πρόσβασης σε 
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την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

χρηματοδότηση, καθώς και κατά πόσον 
περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· 
κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με 
ευαισθησία στη διάσταση του φύλου, 
στην ισότητα των φύλων και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής· κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την απασχόληση· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σε διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους 
και οργανώσεις της κοινωνίας των 
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και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

πολιτών, σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται ως προς την επίτευξη του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Οι εν λόγω εκθέσεις που καταρτίζουν τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται δεόντως στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου.

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς 
παρακολούθησης συλλέγονται με ανάλυση 
ανά φύλο.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού.

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τον αντίκτυπό τους 
στην ισότητα των φύλων· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον όγκο των εσόδων που 
διατέθηκαν στον Μηχανισμό στο πλαίσιο 
του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά 
γραμμή του προϋπολογισμού, και τη 
συνεισφορά των ποσών που 
συγκεντρώνονται μέσω του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα 
εξετάσει την επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, την αποδοτικότητα 
της χρήσης των πόρων του και την 
προστιθέμενη αξία του. Εάν χρειάζεται, η 
αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πρόταση για τροποποιήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Μια ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει, 
επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των μέσων.

(38) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη αξιολόγηση με ευαισθησία 
στη διάθεση του φύλου, σε διαβούλευση 
με γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της συνεκτίμησης της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό, η οποία 
θα εξετάσει την επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, την αποδοτικότητα 
της χρήσης των πόρων του και την 
προστιθέμενη αξία του. Εάν χρειάζεται, η 
αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πρόταση για τροποποιήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Μια ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει, 
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επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των μέσων, 
μεταξύ άλλων στην ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, καθώς και τη 
μετάβαση προς μια ανθεκτική οικονομία 
φροντίδας, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την ισότητα των φύλων, 
την έρευνα και την καινοτομία, την 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση 
και τις επενδύσεις και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών, 
οικονομικών και σχετικών με τη 
διάσταση του φύλου επιπτώσεων της 
κρίσης και τη στήριξη της πράσινης και 
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αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

της ψηφιακής μετάβασης, και στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, ώστε 
να συνεισφέρει στην αποκατάσταση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών 
της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, και να προωθήσει τη βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με και έχουν ως 
προτεραιότητα τις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως εκείνες που 
αφορούν ή προκύπτουν από την πράσινη 
και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και τη 
μετάβαση προς μια ανθεκτική οικονομία 
φροντίδας. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και άλλους 
περιβαλλοντικούς στόχους, στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
εθνικές στρατηγικές για την ισότητα των 
φύλων.

__________________ __________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

22 […] 22 […]

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό με ευαισθησία στη διάσταση 
του φύλου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση και την 
ισότητα των φύλων·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτές·

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στη 
μετάβαση προς μια ανθεκτική οικονομία 
φροντίδας, ή να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ένα εθνικό σχέδιο ισότητας των 
φύλων για την ανάκαμψη, σύμφωνα με 
τους στόχους που περιγράφονται στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων, 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων, ιδίως με τη 
διασφάλιση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας για τις γυναίκες, τη μείωση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων και την πρόσβαση των γυναικών 
επιχειρηματιών σε πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας 
και της σεξουαλικής παρενόχλησης· το 
εθνικό σχέδιο για την ισότητα των φύλων 
αναπτύσσεται και εφαρμόζεται σε 
συντονισμό με τους αρμόδιους εθνικούς 
φορείς για την ισότητα των φύλων και σε 
διαβούλευση με οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών και 
εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στον 
προϋπολογισμό· 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
αναμένεται να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της αρχής της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της εξάλειψης των διακρίσεων λόγω 
φύλου ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτές·
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εκτίμηση επιπτώσεων ως προς το 
φύλο, στην οποία θα βασίζονται τα μέτρα 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης. Η Επιτροπή απαιτεί επίσης 
εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου 
ως προς το φύλο, η οποία διενεργείται 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ή 
προβαίνει η ίδια στην αξιολόγηση αυτή.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, 
καθώς και τη μετάβαση προς μια 
ανθεκτική οικονομία φροντίδας και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, 
καθώς και στη μετάβαση προς μια 
ανθεκτική οικονομία φροντίδας, ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τα ζητήματα φύλου που 
αναδεικνύονται με την κρίση, εξασφαλίζει 
την ισότητα των φύλων, ιδίως στον τομέα 
της απασχόλησης, της ίσης αμοιβής και 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 
συμβάλλει στην προώθηση της αρχής της 
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ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω 
φύλου, καθώς και κατά πόσον 
περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης και της 
ενδοοικογενειακής βίας και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με 
ευαισθησία στη διάσταση του φύλου και 
στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και στην ενίσχυση 
της ισότητας των φύλων·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες χρηματοδότησης της 
Ένωσης.

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα, με 
ανάλυση ανά φύλο και συλλέγονται κατά 
τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και 
έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτόν 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες 
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χρηματοδότησης της Ένωσης.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού και τον αντίκτυπό τους στην 
ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών ανεξάρτητη έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή 
του, καθώς και ανεξάρτητη έκθεση εκ των 
υστέρων αξιολόγησης το αργότερο τρία 
έτη μετά το τέλος του 2027.

1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών ανεξάρτητη έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή 
του, καθώς και ανεξάρτητη έκθεση εκ των 
υστέρων αξιολόγησης με ευαισθησία στη 
διάσταση του φύλου το αργότερο τρία έτη 
μετά το τέλος του 2027.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα 
εξετάζεται επίσης κατά πόσον παραμένουν 
επίκαιροι όλοι οι στόχοι και δράσεις.

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καθώς 
και οι επιπτώσεις της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου. Θα εξετάζεται 
επίσης κατά πόσον παραμένουν επίκαιροι 
όλοι οι στόχοι και δράσεις.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του, μεταξύ 
άλλων ως προς την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στην 
πράσινη μετάβαση, τη μετάβαση 
φροντίδας και την ψηφιακή μετάβαση και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και, για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια:
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη μετάβαση, τη μετάβαση 
φροντίδας και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και στην αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω 
φύλου ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτό, 
και ειδικότερα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, επαρκή 
οικογενειακή άδεια και ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας, παροχή προσβάσιμης 
και οικονομικά προσιτής παιδικής 
φροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας, 
και αυξημένη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της διασφάλισης ίσων ευκαιριών και 
επαγγελματικής εξέλιξης·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι σύμφωνο με τους 
στόχους που εκτίθενται στη στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων και 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον 
αντίκτυπο της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης, της ίσης αμοιβής και της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς 
και κατά πόσον περιλαμβάνει μέτρα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στην 
ισότητα των φύλων και στην οικονομική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
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συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές.

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη μετάβαση, στη μετάβαση 
φροντίδας και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή
η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό προς μια 
οικονομία φροντίδας·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
πράσινη και/ή την ψηφιακή μετάβαση,

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
πράσινη μετάβαση, τη μετάβαση 
φροντίδας και/ή την ψηφιακή μετάβαση,

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2α Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
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της αρχής της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της εξάλειψης 
των διακρίσεων λόγω φύλου ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·
Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:
Πεδίο εφαρμογής
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων και της αρχής της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 
ή – η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην εξάλειψη των 
διακρίσεων λόγω φύλου·
ή
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
ανισότητα των φύλων και/ή τις 
διακρίσεις λόγω φύλου
και
η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων 
αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο.
Βαθμολόγηση
Α – Σε μεγάλο βαθμό
Β – Σε μέτριο βαθμό
Γ – Σε μικρό βαθμό

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3α Το σχέδιο για την ισότητα των 
φύλων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
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αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον 
αντίκτυπο της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης, της ίσης αμοιβής και της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και 
περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης·
Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:
Πεδίο εφαρμογής
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων, το οποίο 
αναπτύχθηκε σε διαβούλευση με 
γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης στην ισότητα των φύλων·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για τις γυναίκες·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να μειώσει το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην πρόσβαση γυναικών 
επιχειρηματιών στην πίστη·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
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στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην πρόληψη και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·
Βαθμολόγηση
Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
αντίκτυπου της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων.
Β – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει εν μέρει στην 
αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων.
Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στην ισότητα των 
φύλων και στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
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περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, στην τόνωση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα αποφεύγονται 
τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω 
μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον.

— Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, στην τόνωση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα προωθούνται η 
ισότητα των φύλων και η πράσινη 
μετάβαση.
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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (MAA) (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 
υποβάλλει γνωμοδότηση στις επιτροπές σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Σεπτεμβρίου 
2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 12 
Οκτωβρίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι 

αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες 
προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στα ψηφίσματά του για το μέλλον της Ευρώπης, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2017, το 
Κοινοβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί και 
να ενισχύει τη δημοκρατική λογοδοσία και τη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, θεωρώντας ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για τη λειτουργία 
της Ένωσης. Θεώρησε ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο τόσο για τους 
ιδίους πόρους όσο και για το ΠΔΠ πρέπει να περάσουν από την ψηφοφορία με ομοφωνία 
στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τόνισε την ανάγκη εφαρμογής της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας για την έγκριση του κανονισμού ΠΔΠ. Μολονότι ορισμένες από 
αυτές τις βελτιώσεις απαιτούν μεταρρύθμιση της Συνθήκης, το άρθρο 312 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ επιτρέπει ήδη την ενεργοποίηση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για την 
έγκριση του ΠΔΠ από το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη θέση αυτή, στη γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Antonio Tajani (πρόεδρος και συντάκτης 
γνωμοδότησης), Gabriele Bischoff (αντιπρόεδρος), Charles Goerens (αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia 
(αντιπρόεδρος), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (αναπληρωτής 
του Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Sophia in 't Veld (αναπληρώτρια του Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (αναπληρώτρια 
του Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László 
Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, και Rainer Wieland. 
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σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επισήμανε τα οφέλη της 
δημιουργίας προσωρινής χρηματοδοτικής ικανότητας μέσω δανείων τα οποία θα συνάπτει η 
Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ για το μέσο ανάκαμψης (Next Generation EU) και την ανάγκη 
θέσπισης νέων γνήσιων ιδίων πόρων για την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου αποπληρωμής, ενώ παράλληλα 
εμμένει στην άποψη ότι ο νέος μηχανισμός απαιτεί τη δέουσα κοινοβουλευτική συναπόφαση 
και λογοδοσία καθώς και διαφάνεια στον μέγιστο βαθμό. Τούτο ισχύει και για τις αποφάσεις 
σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τις εκταμιεύσεις κονδυλίων για όλα τα μέσα 
που χρηματοδοτούνται μέσω των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Next Generation EU»· 

Δεδομένου ότι ο προτεινόμενος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί έναν 
από τους κύριους πυλώνες των μέτρων ανάκαμψης «Next Generation EU», είναι επομένως 
σκόπιμο να περιέχει το μέσο αυτό τις ακόλουθες διατάξεις, για να διασφαλίζεται ο 
δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία, τηρουμένης δεόντως της αρχής της θεσμικής 
ισορροπίας: 

- καθορισμό σαφών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και στόχων δαπανών για τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στον κανονισμό, καθώς και εστίαση σε έργα που 
προωθούν την ολοκλήρωση της Ένωσης·

- χρήση κατ’ εξουσιοδότηση αντί εκτελεστικών πράξεων για την έγκριση σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

- υποχρεωτική, έγκαιρη και καλά πλαισιωμένη επανεξέταση της εφαρμογής του 
μηχανισμού· 

- πολυεπίπεδες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με εκπροσώπους ή αρχές σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς 
και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, χωρίς να προκαλούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη 
διαδικασία, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης·

- τακτική και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων και παροχή πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ταυτόχρονα και επί ίσοις όροις, τόσο γραπτώς όσο και 
μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών μελών στις 
συνεδριάσεις των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

- δημιουργία κατάλληλων εργαλείων, όπως δημόσιου πίνακα αποτελεσμάτων, για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμετοχής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον διορισμό ενδεχόμενων εμπειρογνωμόνων που 
επικουρούν την Επιτροπή·

- πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ενιαία βάση δεδομένων που περιέχει, σε 
ηλεκτρονική μορφή, λεπτομερείς πληροφορίες για όλους τους τελικούς αποδέκτες 
κονδυλίων από τον μηχανισμό·

- πρόσβαση σε χρηματοδότηση που θα εξαρτάται από τον σεβασμό των αξιών που 
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κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες που θα καθοριστούν 
στο πλαίσιο αυτό για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

- διαδικασία απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δαπάνες στο πλαίσιο 
αυτού του μέσου, με σαφή διάκριση μεταξύ των δαπανών του μηχανισμού και της 
γενικής διαδικασίας απαλλαγής της Επιτροπής.

Επιπλέον, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα ήθελε να επισημάνει ότι το «Next 
Generation EU» αναμένεται να συνεχίσει τις διχαστικές συζητήσεις σχετικά με τον λεγόμενο 
ηθικό κίνδυνο μεταξύ καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών δικαιούχων, εάν δεν εισαχθούν 
νέοι ίδιοι πόροι για τη χρηματοδότηση των επιστροφών στον προϋπολογισμό της ΕΕ αυτής 
της άνευ προηγουμένου δέσμης μέτρων ανάκαμψης. Αυτό θα ήταν επιζήμιο για την ενότητα, 
την αλληλεγγύη και τη συνοχή στην οποία βασίζεται η Ένωσή μας. Η επιτροπή ζητεί ως εκ 
τούτου και πάλι την εισαγωγή ενός καλαθιού νέων ιδίων πόρων με βάση ένα χρονικά 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη τουλάχιστον 
των δαπανών που σχετίζονται με το μέσο ανάκαμψης «Next Generation EU» (κεφάλαιο και 
τόκοι), προκειμένου να διασφαλιστούν η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου 
αποπληρωμής του μέσου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συμπεριληφθεί στη διοργανική 
συμφωνία για δημοσιονομικά θέματα ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή του 
εν λόγω καλαθιού νέων ιδίων πόρων κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027. Η εν λόγω 
συμφωνία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης στις οποίες βασίζεται 
η δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον πρωτοφανή χαρακτήρα του μέσου ανάκαμψης – ένα βήμα 
ιστορικής σημασίας, το οποίο συνέπεσε με την 70ή επέτειο της Διακήρυξης Schuman της 9ης 
Μαΐου 1950 – και τη σημασία του για την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ένωσης, η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων πιστεύει ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι 
κατάλληλη στιγμή για να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι δημοκρατικές και συνταγματικές 
προκλήσεις που συνδέονται με τη θεσμική διαμόρφωση του μέσου ανάκαμψης και τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους γενικότερα, δεδομένου ότι 
ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σήμερα περιορισμένος.
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