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Τροπολογία 73
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 74
Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 120 και 121 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: 
Συνθήκη), τα κράτη μέλη καλούνται να 
ασκούν την οικονομική τους πολιτική με 
σκοπό να συμβάλλουν στην υλοποίηση 
των στόχων της Ένωσης και στο πλαίσιο 
των γενικών προσανατολισμών που 
συντάσσει το Συμβούλιο. Σύμφωνα με το 
άρθρο 148 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν πολιτικές για την 

διαγράφεται
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απασχόληση που λαμβάνουν υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση. Επομένως, ο συντονισμός 
των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών αποτελεί θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 75
Joachim Kuhs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συντονίζουν την 
οικονομική τους πολιτική με σκοπό να 
επιτύχουν τους στόχους της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που 
ορίζονται στο άρθρο 174.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 76
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές 
για τα επόμενα χρόνια στην ΕΕ και στον 
κόσμο. Στην Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προκλήσεις και προτεραιότητες, οι οποίες 
συνδέονται με την κρίση και 
επικεντρώνονται ιδίως στην ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα. Οι προτεραιότητες 
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και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

αυτές απαιτούν επείγουσα και 
συντονισμένη απόκριση από την Ένωση 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. Η τρέχουσα 
πανδημία COVID-19 καθώς και η 
προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έδειξαν 
ότι η ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές και 
βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές 
δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και να ανακάμπτουν ταχύτερα από 
αυτές. Ταυτόχρονα, έχουν αναδείξει 
ξεκάθαρα την ανάγκη για ταχεία και 
συνεκτική απόκριση σε σημαντικούς 
εξωτερικούς κλυδωνισμούς που απαιτούν 
ετοιμότητα των συστημάτων υγείας, 
βασικών δημόσιων υπηρεσιών και 
βασικών δημόσιων τομέων, καθώς και 
την ύπαρξη αποτελεσματικών 
μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και των 
κοινωνιών και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους θα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να επανέλθουν οι οικονομίες 
και οι κοινωνίες σε πορεία δίκαιης, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάκαμψης 
και να ξεπεραστούν οι οικονομικές, 
κοινωνικές και εδαφικές αποκλίσεις στην 
Ένωση, οι οποίες οξύνθηκαν λόγω της 
πανδημίας.

Or. en

Τροπολογία 77
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την ανάπτυξη και οι επενδύσεις 
για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες 
σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης και να 
ξεπεραστούν οι οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές αποκλίσεις στην Ένωση.

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 και το 
πάγωμα της οικονομίαςάλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από τα κράτη 
μέλη για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 δεν 
βοηθά τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 78
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την ανάπτυξη και οι επενδύσεις 
για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες 
σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης και να 
ξεπεραστούν οι οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές αποκλίσεις στην Ένωση.

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. Αυτή η 
κρίση στην υγεία καταδεικνύει επίσης τη 
σκληρή έλλειψη δημόσιων επενδύσεων 
και υποδομών στα κράτη μέλη. Αυτό το 
Μέσο θα επιτρέψει στο οικονομικό μας 
μοντέλο να επικεντρωθεί εκ νέου στην 
ευημερία των ευρωπαίων πολιτών και 
στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους. Πρέπει να επιδιώξει να θέσει 
την ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία, 
οδηγώντας σε επενδύσεις που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της οικονομικής, 
εδαφικής, περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής συνοχής, στην τόνωση των 
δημόσιων επενδύσεων και στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης και μείωση των 
ανισοτήτων στην Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες 
σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης και να 
ξεπεραστούν οι οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές αποκλίσεις στην Ένωση.

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών και των 
συνεπειών στη δημόσια υγεία για τα 
κράτη μέλη και για τον μετριασμό των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 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 στις 
κρίσεις και να ανακάμπτουν ταχύτερα από 
αυτές. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις που καθιστούν τις οικονομίες 
και τις κοινωνίες μας πιο βιώσιμες και 
ανθεκτικές θα είναι ουσιαστικής σημασίας 
για να επανέλθουν οι οικονομίες και οι 
κοινωνίες σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης 
και να ξεπεραστούν οι οικονομικές, 
κοινωνικές και εδαφικές αποκλίσεις στην 
Ένωση. Οι δεσμεύσεις της Ένωσης στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για 
το κλίμα, των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ, του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
θα πρέπει να αποτελούν τις 
κατευθυντήριες αρχές για την ανάκαμψη.

Or. en
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Τροπολογία 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
προοπτικές για τα επόμενα χρόνια στην ΕΕ 
και στον κόσμο. Στην Ένωση έχουν 
προκύψει νέες προτεραιότητες, οι οποίες 
συνδέονται με την κρίση και 
επικεντρώνονται ιδίως στην ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα. Οι προτεραιότητες 
αυτές απαιτούν επείγουσα και 
συντονισμένη απόκριση από την Ένωση 
για την αντιμετώπιση των οικονομικών και 
δημοσιονομικών συνεπειών για τα κράτη 
μέλη και για τον μετριασμό των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. 
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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την αειφόρο ανάπτυξη και οι βιώσιμες 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης, να ξεπεραστούν οι 
οικονομικές, κοινωνικές, υγειονομικές και 
εδαφικές αποκλίσεις στην Ένωση και, 
κατ’ επέκταση, να αποτραπεί η 
περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος 
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μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 81
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
κοινωνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα. Οι προτεραιότητες αυτές 
απαιτούν επείγουσα και συντονισμένη 
απόκριση από την Ένωση για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από 
αυτές. Συνεπώς, οι βιώσιμες και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
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οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 82
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους με 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό 
τρόπο θα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
να επανέλθουν οι οικονομίες και οι 
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οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

κοινωνίες σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης 
και να ξεπεραστούν πραγματικά οι 
οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 

(3) Τα εθνικά και περιφερειακά 
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας 
COVID-19 στο πρώτο μισό του 2020 
άλλαξε τις οικονομικές προοπτικές για τα 
επόμενα χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. 
Στην Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. Η τρέχουσα 
πανδημία COVID-19 καθώς και η 
προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη υγιών, επιλύσιμων και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές με μετοχική βάση βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητάς τους και τη μείωση 
της εξάρτησής τους από τη 
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οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια θα 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες 
σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 84
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 και σε 
επαρκή δημοσιονομικά αποθέματα βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
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οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
αποκλίσεις στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 85
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων. 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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι 
προτεραιότητες αυτές απαιτούν επείγουσα 
και συντονισμένη απόκριση από την 
Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
και για τον μετριασμό των εδαφικών, 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. 
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 στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε πορεία 
βιώσιμης ανάκαμψης και να ξεπεραστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
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αποκλίσεις στην Ένωση. αποκλίσεις στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 86
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η πράσινη και δίκαιη μετάβαση 
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ανάκαμψης της Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
καθώς πρέπει να υλοποιηθεί η νέα 
αναπτυξιακή στρατηγική. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας η 
συνέχιση της καθιέρωσης μιας 
οικονομίας της ευημερίας, συνδέοντας τη 
σύγκλιση των οικονομιών, την 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο για 
τους ανθρώπους και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το κατεξοχήν πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων στους 
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει δηλώσει ότι οι 
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μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από 
άλλα προγράμματα.

κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, 
την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου και 
του εισοδήματος, δημιουργώντας με τον 
τρόπο αυτό ένα πρότυπο που διασφαλίζει 
την ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες και την 
κοινωνική προστασία, προστατεύει τις 
ευάλωτες ομάδες και βελτιώνει το βιοτικό 
επίπεδο όλων των πολιτών, στοιχεία που 
αποτελούν βασικές αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι οι 
γυναίκες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις 
οικονομικές συνέπειες της κρίσης λόγω 
Covid-19, όπως επισημαίνεται από 
οργανισμούς της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(ΚΚΕρ). Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν τις 
δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 
στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 88
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών, με έμφαση εκ νέου στις αρχές 
της Πράσινης Συμφωνίας για την 
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μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Ευρώπη, εκείνες του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και 
στους ΣΒΑ, αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα. Μακροπρόθεσμα, στο 
Εξάμηνο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 
πιθανή ανάπτυξη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων εξαρτάται κυρίως από 
την ικανότητα ελέγχου της κλιματικής 
αλλαγής και προστασίας του 
περιβάλλοντος, πολύ περισσότερο απ’ ότι 
από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
βραχυπρόθεσμα· Οι μεταρρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Εξαμήνου 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
κοινωνικές, κλιματικές και 
περιβαλλοντικές συνέπειες σε βάθος 
χρόνου.

Or. fr

Τροπολογία 89
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών έχει υπάρξει το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Επί 
του παρόντος, από την άλλη πλευρά, η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν τον 
οδηγό για την οικονομική ανάκαμψη, η 
οποία θα έπρεπε να συμβαδίζει με τις 
αρχές της αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπό αυτήν την 
έννοια, οι προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης 
πρέπει να βασίζονται σε σημαντικό βαθμό 
ανακατανομής του πλούτου, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το κόστος της κρίσης 
δεν θα βαρύνει μόνο τις πιο ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, όπως συνέβη στο 
παρελθόν. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν τις 
δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 
στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Or. en
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Τροπολογία 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των 
εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν τις δικές τους εθνικές 
πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές για τη 
στήριξη των εν λόγω μεταρρυθμιστικών 
προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές αυτές 
υποβάλλονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως ένας 
τρόπος προσδιορισμού και συντονισμού 
των προτεραιοτήτων που θα 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλλουν στη συνεπή χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναπτύσσουν τις δικές τους εθνικές 
πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές. Θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη συνεπή 
χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης και 
στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης 
αξίας της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Or. fr

Τροπολογία 91
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 

(4) Σε επίπεδο Ένωσης από κοινού με 
τις διαφορετικές δεσμεύσεις της 
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πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πορεία 
προς την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ, του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
των στόχων της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα και το κλίμα, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών αποτελεί ένα από 
τα πλαίσια για τον προσδιορισμό 
προκλήσεων και την παρακολούθηση του 
τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη 
ανταποκρίνονται σε αυτές τις 
προκλήσεις. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
τις δικές τους εθνικές πολυετείς 
επενδυτικές στρατηγικές για τη στήριξη 
των εν λόγω προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των 

(4) Εθνικές πολυετείς επενδυτικές 
στρατηγικές υποβάλλονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
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εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν τις δικές τους εθνικές 
πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές για τη 
στήριξη των εν λόγω μεταρρυθμιστικών 
προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές αυτές 
υποβάλλονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως ένας 
τρόπος προσδιορισμού και συντονισμού 
των προτεραιοτήτων που θα 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 93
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, με 
κύριο στόχο την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών οικονομιών. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
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προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Or. es

Τροπολογία 94
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές 
στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών θεωρείται το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Ωστόσο, η τρέχουσα πανδημία COVID-19 
καθώς και η προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 
κατέδειξαν την ανάγκη για κατάργηση 
του Συμφώνου σταθερότητας και 
ανάπτυξης και την αντικατάστασή του 
από ένα Σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης 
και απασχόλησης που θα προωθήσει 
δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη 
ανάπτυξη, απασχόληση υψηλής 
ποιότητας και προστασία του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη 
συμφωνία του Παρισιού, τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης και τον ευρωπαϊκό 
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λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από 
άλλα προγράμματα.

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για την εμβάθυνση της 
οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
και τη βελτίωση της δημοκρατικής της 
λογοδοσίας, θα πρέπει να θεσπιστεί ο 
ρόλος του Ευρωπαίου Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για έναν 
Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών και στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη 
βελτίωση της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις 
δυνατότητες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας. Ο Ευρωπαίος Υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών θα είναι 
μέλος της Επιτροπής και θα προεδρεύει 
της Ευρωομάδας και του διοικητικού 
συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας. Θα είναι 
υπόλογος/η στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όσον αφορά τόσο το σχήμα της ζώνης 
του ευρώ όσο και το διευρυμένο σχήμα. Ο 
Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών θα διαδραματίζει ενεργό 
ρόλο στην εποπτεία, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της τεχνικής υποστήριξης, 
για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα 
Στήριξης των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την 
περίοδο 2017-2020, με προϋπολογισμό 
142 800 000 EUR. Το ΠΣΔΜ 
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να 
προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν 
διοικητικές και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων 
από τα ταμεία της Ένωσης. Η τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού παρέχεται από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους και μπορεί να καλύψει ευρύ 
φάσμα τομέων πολιτικής. Ο παρών 
κανονισμός έχει σχεδιαστεί ως συνέχεια 
του εν λόγω προγράμματος, το οποίο έχει 
λάβει θετικά σχόλια από τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

_________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη 
θέσπιση του προγράμματος στήριξης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την 
περίοδο 2017 έως 2020 και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (ΕΕ 
L 129 της 19.5.2017, σ. 1).

Or. fr
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Τροπολογία 97
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα 
Στήριξης των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 
2017-2020, με προϋπολογισμό 
142 800 000 EUR. Το ΠΣΔΜ 
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να 
προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν 
διοικητικές και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων από 
τα ταμεία της Ένωσης. Η τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού παρέχεται από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους και μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα 
τομέων πολιτικής. Ο παρών κανονισμός 
έχει σχεδιαστεί ως συνέχεια του εν λόγω 
προγράμματος, το οποίο έχει λάβει θετικά 
σχόλια από τα κράτη μέλη.

(5) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα 
Στήριξης των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 
2017-2020, με προϋπολογισμό 
142 800 000 EUR. Το ΠΣΔΜ 
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να 
προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν 
διοικητικές και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
βοήθειας για την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων από 
τα ταμεία της Ένωσης. Η τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού παρέχεται από την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους και μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα 
τομέων πολιτικής. Ο παρών κανονισμός 
έχει σχεδιαστεί ως συνέχεια του εν λόγω 
προγράμματος, το οποίο έχει λάβει θετικά 
σχόλια από τα κράτη μέλη, 
ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τις 
αναγκαίες βελτιώσεις και προσαρμογές.

_________________ _________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη 
θέσπιση του προγράμματος στήριξης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την 
περίοδο 2017 έως 2020 και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (ΕΕ L 
129 της 19.5.2017, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη 
θέσπιση του προγράμματος στήριξης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την 
περίοδο 2017 έως 2020 και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (ΕΕ L 
129 της 19.5.2017, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 98
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για την 
ενίσχυση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων. Το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης πρέπει να διαδραματίσει 
βασικό ρόλο για να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητάς τους σύμφωνα με τον 
κανονισμό που θεσπίζει τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, 
καθώς και της στήριξης της επείγουσας 
εφαρμογής των εθνικών σχεδίων 
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ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βάσει 
του προσωρινού Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 100
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της πρότασης, δεν 
διενεργήθηκε νέα εκτίμηση επιπτώσεων.

Or. fr

Τροπολογία 101
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
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επενδύσεων που προωθούν τη δίκαιη, 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη 
ανάπτυξη και την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική σύγκλιση.

Or. en

Τροπολογία 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα μπορούσε να θεσπιστεί 
ένα Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίστηκε ένα ενισχυμένο 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Or. en
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Τροπολογία 104
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης, της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του τουλάχιστον 30 % του 
προϋπολογισμού της Ένωσης υπέρ στόχων 
που σχετίζονται με το κλίμα και στόχων 
για το τουλάχιστον 10% για τη στήριξη 
της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, 
αντανακλώντας τη δέσμευση της 
Ένωσης να εφαρμόσει τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει 
να συμβάλει στην επίτευξη κοινωνικά 
υπεύθυνων μεταρρυθμίσεων που 
βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη, 
την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου, για τη 
διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης 
και της κοινωνικής προστασίας, την 
προστασία ευάλωτων ομάδων, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης όλων των πολιτών. 
Σχετικές δράσεις θα πρέπει να 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της εφαρμογής του Μέσου, 
και να αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο 
των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης 
και αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο 
να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
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περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
μετάβασης προς μια δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη και ανθεκτική 
κυκλική οικονομία, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

Or. en

Τροπολογία 105
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αειφόρο αναπτυξιακή στρατηγική της 
Ευρώπης και τη μετάφραση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 30% των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα και των στόχων 
για το 10% για τη στήριξη της 
βιοποικιλότητας. Το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης θα πρέπει να συμβάλλει 
επίσης στην εφαρμογή των δεσμεύσεων 
της Ένωσης και των κρατών μελών στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
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ορίζοντα το 2030. αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

Or. en

Τροπολογία 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
του φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης 

(7) Η αίσθηση του επείγοντος που 
προέρχεται από την κρίση λόγω COVID-
19 απαιτεί από την Ευρώπη να αφήσει 
στην άκρη την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ως την αναπτυξιακή στρατηγική 
της Ευρώπης και τη μετάφραση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, μέχρι να επιλυθεί η 
υγειονομική κρίση και να εξαλειφθεί ο 
ιός. Σχετικές δράσεις θα πρέπει να 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της εφαρμογής του Μέσου, 
και να αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο 
των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης 
και αναθεώρησης.
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της κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
με ορίζοντα το 2030.

Or. en

Τροπολογία 107
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης με την ενσωμάτωση 
βασικών δεικτών απόδοσης, 
αποτελεσμάτων και αντικτύπου που θα 
συλλέγονται τακτικά, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων που 
πρέπει να επιτευχθούν. Είναι επίσης 
αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.
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Or. fr

Τροπολογία 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 30 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
υπέρ στόχων που σχετίζονται με το κλίμα 
και στόχων για το 10 % του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη της βιοποικιλότητας. Σχετικές 
δράσεις θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

Or. en

Τροπολογία 109
Aurore Lalucq



PE657.172v01-00 34/205 AM\1212336EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, του πυλώνα των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση δράσεων για 
το κλίμα και στην επίτευξη του συνολικού 
στόχου του 40 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

Or. fr

Τροπολογία 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
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αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

συνεισφορά προς την αναπτυξιακή 
στρατηγική της Ευρώπης και τη 
μετάφραση των δεσμεύσεων της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

Or. en

Τροπολογία 111
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
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του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των φυσικών πόρων και της προώθησης 
της ενεργειακής μετάβασης, με τήρηση 
του θεματολογίου για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

Or. en

Τροπολογία 112
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα. 
Σχετικές δράσεις θα πρέπει να 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της εφαρμογής του Μέσου, 
και να αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο 
των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης 
και αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο 
να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
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αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030, λαμβάνοντας υπόψη 
τους στόχους ανάπτυξης και το Σύμφωνο 
Σταθερότητας.

Or. es

Τροπολογία 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης 
και τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη 
μετάφραση των δεσμεύσεων της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 30% των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ψηφιακές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.
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Or. en

Τροπολογία 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας και της κοινωνίας της 
Ένωσης, το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη στη 
διασφάλιση της ψηφιακής ανάκαμψης 
και μετάβασης μέσω μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και 
δεξιότητες και λύσεις ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που θα συμβάλουν στον 
στόχο της δημιουργίας μιας ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα 
πρέπει να στηρίζει την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 
των κρατών μελών και των υποεθνικών 
αρχών όσον αφορά τα θεσμικά τους 
όργανα, τη δημόσια διοίκηση και τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, και 
θα πρέπει να συνδράμει τις εθνικές και 
υποεθνικές αρχές στις προσπάθειές τους 
να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, 
θα πρέπει να προωθεί την οικονομική, 
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να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

κοινωνική και εδαφική συνοχή·της 
Ένωσης, μέσω της στήριξης των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων που θα στηρίζουν μια 
βιώσιμη και δίκαιη οικονομική, 
κοινωνική και ισότιμη ως προς τα φύλα 
ανάκαμψη έπειτα από την πανδημία 
COVID-19. Προς τούτο, το Μέσο θα 
πρέπει να στηρίζει την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 
να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 116
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και της 
περιφερειακής ανάπτυξης της Ένωσης, 
μέσω της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη οικονομικής 
και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και σύγκλισης με δίκαιο 
τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς. Προς 
τούτο, το Μέσο θα πρέπει να στηρίζει την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
κρατών μελών να εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης, σε σχέση με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας, 



PE657.172v01-00 40/205 AM\1212336EL.docx

EL

καθώς και βασικές προτεραιότητες και 
στόχοι όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, η Συμφωνία του Παρισιού, η 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης», οι στόχοι της αειφόρου 
ανάπτυξης, ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και η καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα 
πρέπει να στηρίζει την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών 
μελών να εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης, σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, 
καθώς και ο οικονομικός και κοινωνικός 
τομέας.

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών για εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και σύγκλισης, με πλήρη 
σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας.

Or. en

Τροπολογία 118
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, της ανταγωνιστικότητας, της 
ανθεκτικότητας και σύγκλισης. Προς 
τούτο, το Μέσο θα πρέπει να στηρίζει την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
κρατών μελών για επικέντρωση της 
προσοχής στις ανάγκες των πολιτών, για 
να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. es

Τροπολογία 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών στην εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και σύγκλισης. Προς 
τούτο, το Μέσο θα πρέπει να ενισχύσει τη 
διοικητική ικανότητα των κρατών μελών 
να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα που έχουν 
αποφασισθεί σε εθνικό επίπεδο για τη 
στήριξη της ανάκαμψης.
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αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, 
καθώς και ο οικονομικός και κοινωνικός 
τομέας.

Or. en

Τροπολογία 120
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
εξατομικευμένων μεταρρυθμίσεων που 
είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής σύγκλισης. 
Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει να 
στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 121
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου (8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
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Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση, σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της θεσμικής και 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 
να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.
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Or. en

Τροπολογία 123
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανταγωνιστικότητας, 
ανθεκτικότητας και σύγκλισης. Προς 
τούτο, το Μέσο θα πρέπει να στηρίζει την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
κρατών μελών να εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης, σε σχέση με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 124
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την 
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την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και δίκαιης 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και 
σύγκλισης. Προς τούτο, το Μέσο θα πρέπει 
να στηρίζει την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής των κρατών μελών 
για εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 
είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και σύγκλισης. Προς 
τούτο, το Μέσο θα πρέπει να στηρίζει την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
κρατών μελών να εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης, σε σχέση με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. fr

Τροπολογία 126
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Παρόλο που αυτές οι οικονομικές αλλαγές 
αρκετά συχνά επιφέρουν από τη φύση 
τους παραδειγματικές μεταβολές και 
χρειάζονται ολόκληρο το κοινωνικό και 
επιχειρηματικό οικοσύστημα για να 
υποστηρίξουν την αλλαγή, είναι 
απαραίτητο για τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το νέο είδος συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τα 
φυτώρια έργων όπου διαφορετικές, 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μπορούν 
να συγκεντρωθούν και να υποστηριχθούν 
μεταξύ τους για να δημιουργήσουν 
βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και 
πρωτοβουλίες για την επίτευξη των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της 
κλιματικής μετάβασης. Το Μέσο 
Τεχνικής Υποστήριξης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
τέτοιων πρωτοβουλιών.

Or. en

Τροπολογία 127
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου (9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
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Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και κυρίως 
την προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
αναθεώρηση και βελτίωση των εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
σύμφωνα με τον κανονισμό που θεσπίζει 
τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 128
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
εξατομικευμένες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της κατά περίπτωση 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, της ψηφιακής 
αναβάθμισης, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών, με σκοπό την 
ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας από το 
Μέσο κατά περίπτωση, να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Or. fr

Τροπολογία 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των 
προσπαθειών των εθνικών αρχών να 
σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Ο ειδικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίσταται στην παροχή επιχορηγήσεων 
σε κράτη μέλη που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στη στήριξη των 
εθνικών δημόσιων διοικήσεών τους στις 
προσπάθειές τους να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Or. en
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Τροπολογία 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών με προτίμηση σε ψηφιακές, 
διαλειτουργικές προσεγγίσεις, καθώς και 
μέσω της αποτελεσματικότερης και 
αποδοτικότερης διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, ιδίως με 
την παροχή σε εμπειρογνώμονες 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.
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Or. en

Τροπολογία 133
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν βιώσιμες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

(9) Οι ειδικοί στόχοι του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να 
συνίστανται στη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν βιώσιμες 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και μέσω της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.
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Or. en

Τροπολογία 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση να 
αποδείξει την αρχή της επικουρικότητας 
σύμφωνα με την οποία οι στόχοι δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς μόνο 
από τα κράτη μέλη και εφόσον η 
παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να 
προσφέρει προστιθέμενη αξία σε 
σύγκριση με μια μεμονωμένη δράση κάθε 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

Or. fr

Τροπολογία 136
Aurore Lalucq
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση. Αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση των 
δαπανών που προβλέπονται από το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 137
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
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από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια, την προαγωγή 
της ενεργούς γήρανσης, καθώς και τις 
πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πολιτική 
προστασία, το άσυλο, τη μετανάστευση 
και τα σύνορα. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στις δράσεις που 
προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 138
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την 
αντιμετώπιση των μεταρρυθμιστικών 
αναγκών σε όλους τους βασικούς 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, η 
τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να παρέχεται από την 
Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, 
που περιλαμβάνουν τομείς που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών στον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε 
όλους τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
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εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια και το 
κλίμα, τη δημόσια υγεία, την περίθαλψη 
και τη φροντίδα των παιδιών, τη 
στέγαση, την κοινωνική υποδομή και την 
κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στις δράσεις που 
προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 139
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
την επανειδίκευση και την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων των εργαζομένων, τις 
πολιτικές για τα παιδιά και τη νεολαία, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, την 
κοινωνική υποδομή και την κοινωνική 
πρόνοια. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στις δράσεις που προωθούν την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Or. en
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Τροπολογία 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια.

Or. en

Τροπολογία 141
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
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θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που σχετίζονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και των ανισοτήτων και την 
κοινωνική πρόνοια, μαζί με τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στις δράσεις που 
προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 142
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών τους σε 
όλους τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επανεκκίνηση 
του τουριστικού τομέα, τη δημόσια υγεία 



AM\1212336EL.docx 57/205 PE657.172v01-00

EL

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 143
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια, καθώς και τη 
δημιουργία φυτωρίων έργων. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση.

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ανοικτή ψηφιακή μετάβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανοιχτός ψηφιακός μετασχηματισμός αναφέρεται στην ιδέα ότι οι ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από τον RRF πρέπει να συμβάλλουν σε ανοιχτές λύσεις, των οποίων το 
λογισμικό και το υλικό θα είναι διαθέσιμα για επαλήθευση και μελέτη από οποιονδήποτε. Σε 
αντίθεση με τις ιδιόκτητες λύσεις, αυτό θα αυξήσει την καινοτομία και τη διαφάνεια.

Τροπολογία 145
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις να 
συγκεντρώσουν ευρεία υποστήριξη, τα 
κράτη μέλη που επιθυμούν να 
επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα 
πρέπει, ως μέρος της διαδικασίας 
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κατάρτισης προτάσεων για τις δέσμες, να 
ζητούν τη γνώμη των ενδιαφερομένων 
μερών, όπως των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, καθώς και 
των εθνικών κοινοβουλίων.

Or. en

Τροπολογία 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το Μέσο 
Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα 
συνιστά το βασικό ποσό αναφοράς, κατά 
την έννοια της διοργανικής συμφωνίας 
για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση16, 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία 
του προϋπολογισμού.

διαγράφεται

_________________
16 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης 
Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 
12.5.2016, σ. 1-14).

Or. fr

Τροπολογία 147
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José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που θέτει ο παρών κανονισμός, η 
κατανομή του χρηματοδοτικού κονδυλίου 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά. 
Στο πρώτο στάδιο, το οποίο διαρκεί 
είκοσι μήνες, το ήμισυ του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη, τα οποία θα 
μπορούσαν κατά τη διάρκειά του να 
λάβουν μέχρι και τη μέγιστη κατανομή 
τους. Στο δεύτερο στάδιο, το ποσό που 
δεν έχει ακόμη κατανεμηθεί θα πρέπει να 
κατανεμηθεί επιπλέον του υπόλοιπου 
χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Or. en

Τροπολογία 148
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να καλυφθούν οι πρόσθετες 
ανάγκες στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
στον προϋπολογισμό του Μέσου πόρους 
προγραμματισμένους σε επιμερισμένη 
διαχείριση στο πλαίσιο των ταμείων της 
Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ακολουθεί. Οι μεταφερόμενοι πόροι θα 
πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τους 
κανόνες του εν λόγω Μέσου και θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς 
όφελος του οικείου κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
ανατροφοδότηση στο οικείο κράτος 

διαγράφεται
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μέλος σχετικά με τη χρήση πρόσθετων 
εθελοντικών συνεισφορών.

Or. en

Τροπολογία 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να καλυφθούν οι πρόσθετες 
ανάγκες στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στον 
προϋπολογισμό του Μέσου πόρους 
προγραμματισμένους σε επιμερισμένη 
διαχείριση στο πλαίσιο των ταμείων της 
Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ακολουθεί. Οι μεταφερόμενοι πόροι θα 
πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τους 
κανόνες του εν λόγω Μέσου και θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς 
όφελος του οικείου κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
ανατροφοδότηση στο οικείο κράτος μέλος 
σχετικά με τη χρήση πρόσθετων 
εθελοντικών συνεισφορών.

(12) Για να καλυφθούν οι πρόσθετες 
ανάγκες στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στον 
προϋπολογισμό του Μέσου πόρους 
προγραμματισμένους σε επιμερισμένη 
διαχείριση στο πλαίσιο των ταμείων της 
Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ακολουθεί. Αυτές οι μεταφορές 
πιστώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
το 2% των χρηματοδοτικών μέσων που 
αποδίδονται στο εν λόγω κράτος μέλος 
στο πλαίσιο προγραμμάτων 
επιμερισμένης διαχείρισης κατά την 
περίοδο 2021-2027. Οι μεταφερόμενοι 
πόροι θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα 
με τους κανόνες του εν λόγω Μέσου και 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά προς όφελος του οικείου 
κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρέχει ανατροφοδότηση στο οικείο 
κράτος μέλος σχετικά με τη χρήση 
πρόσθετων εθελοντικών συνεισφορών.

Or. en

Τροπολογία 150
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για να καλυφθούν οι πρόσθετες 
ανάγκες στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
στον προϋπολογισμό του Μέσου πόρους 
προγραμματισμένους βάσει του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ακολουθεί. Οι 
μεταφερόμενοι πόροι θα πρέπει να 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες 
του εν λόγω Μέσου και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς 
όφελος του οικείου κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
ανατροφοδότηση στο οικείο κράτος 
μέλος σχετικά με τη χρήση πρόσθετων 
εθελοντικών συνεισφορών. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται βάσει των κανόνων και 
για τους σκοπούς του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 151
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Λόγω των εξαιρετικών 
περιστάσεων που προκύπτουν από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, οι 
σχετικές δράσεις που ξεκίνησαν από την 
1η Φεβρουαρίου 2020 και εξής θα πρέπει 
να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του Μέσου, υπό την 
προϋπόθεση ότι επιδιώκουν τους στόχους 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης που θα υλοποιηθούν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) YYY/XX.

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης που θα υλοποιηθούν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) YYY/XX. 
Στο πλαίσιο της σοβαρής οικονομικής 
ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στα σχέδια 
οικονομικής ανάκαμψης.

Or. fr

Τροπολογία 153
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο 

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών και προωθούν τη δίκαιη, 
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διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης 
ή δράσεων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, και 
μεταρρυθμίσεων σε σχέση με την 
εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής. Θα πρέπει επίσης να 
παρέχει τεχνική υποστήριξη για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης που θα υλοποιηθούν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) YYY/XX.

χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη 
ανάπτυξη, προάγουν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, 
αυξάνουν την παραγωγικότητα, τονώνουν 
τις βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική 
κοινωνία και ενισχύουν την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην 
Ένωση ή δράσεις που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για την προετοιμασία και την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης που θα 
υλοποιηθούν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
YYY/XX.

Or. en

Τροπολογία 154
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης που θα υλοποιηθούν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) YYY/XX.

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση και 
αναθεώρηση των σχεδίων ανάκαμψης που 
θα υλοποιηθούν δυνάμει του κανονισμού 
επί του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης που θα υλοποιηθούν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) YYY/XX.

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία, την υλοποίηση και, εάν 
κριθεί αναγκαίο, την αναθεώρηση των 
σχεδίων ανάκαμψης που θα υλοποιηθούν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) YYY/XX.

Or. en

Τροπολογία 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες και την υφιστάμενη πρακτική στο 
πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
του ΠΣΔΜ, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ελαφρά διαδικασία για την υποβολή 
αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα αιτήματα των κρατών 
μελών θα πρέπει να υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα 
κριτήρια για την ανάλυση των αιτημάτων 
που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με 

(14) Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες και την υφιστάμενη πρακτική στο 
πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
του ΠΣΔΜ, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ελαφρά διαδικασία για την υποβολή 
αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα αιτήματα των κρατών 
μελών ή των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών θα πρέπει να υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα 
κριτήρια για την ανάλυση των αιτημάτων 
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τήρηση της γενικής αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται 
στον επείγοντα χαρακτήρα, στη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
προβλημάτων, καθώς και στις ανάγκες 
υποστήριξης που εντοπίζονται σε σχέση με 
τους τομείς πολιτικής στους οποίους 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη.

που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
τήρηση της γενικής αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται 
στον επείγοντα χαρακτήρα, στη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
προβλημάτων, καθώς και στις ανάγκες 
υποστήριξης που εντοπίζονται σε σχέση με 
τους τομείς πολιτικής στους οποίους 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 157
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες και την υφιστάμενη πρακτική στο 
πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
του ΠΣΔΜ, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ελαφρά διαδικασία για την υποβολή 
αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα αιτήματα των κρατών 
μελών θα πρέπει να υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα 
κριτήρια για την ανάλυση των αιτημάτων 
που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
τήρηση της γενικής αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται 
στον επείγοντα χαρακτήρα, στη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
προβλημάτων, καθώς και στις ανάγκες 
υποστήριξης που εντοπίζονται σε σχέση με 
τους τομείς πολιτικής στους οποίους 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη.

(14) Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες και την υφιστάμενη πρακτική στο 
πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
του ΠΣΔΜ, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ελαφρά διαδικασία για την υποβολή 
αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα αιτήματα των κρατών 
μελών θα πρέπει να υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα 
κριτήρια για την ανάλυση των αιτημάτων 
που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
τήρηση της γενικής αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να βασίζονται στον 
επείγοντα χαρακτήρα, στη σοβαρότητα και 
την έκταση των προβλημάτων, καθώς και 
στις ανάγκες υποστήριξης που 
εντοπίζονται σε σχέση με τους τομείς 
πολιτικής στους οποίους προβλέπεται 
τεχνική υποστήριξη.

Or. fr
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Τροπολογία 158
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι δικαιούχοι του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης πρέπει να συμβουλεύονται, 
στο πλαίσιο του αιτήματος τεχνικής 
υποστήριξης, τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση.

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, η αρμόδια επιτροπή 
ή οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν 
εκπροσώπους της Επιτροπής να 
εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής ή 
των επιτροπών για να συζητήσουν τα 
μέτρα που προβλέπονται και λαμβάνονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση.

(16) Για λόγους λογοδοσίας, εγγύησης 
της διαφάνειας και εξασφάλισης της 
προβολής της δράσης της Ένωσης, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις που 
προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες, 
η Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
όλα τα σχέδια συνεργασίας και στήριξης 
και να διεξαγάγει δραστηριότητες 
επικοινωνίας κατά περίπτωση. Η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει στον ιστότοπό 
της έναν πλήρη και τακτικά ενημερωμένο 
κατάλογο των υποστηριζόμενων έργων 
και για καθένα από αυτά το ποσό που 
διατίθεται:

Or. en

Τροπολογία 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της 
δράσης της Ένωσης, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις που προστατεύουν τις 
ευαίσθητες πληροφορίες, η Επιτροπή θα 
πρέπει να κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα σχέδια 
συνεργασίας και στήριξης και να 
διεξαγάγει δραστηριότητες επικοινωνίας 
κατά περίπτωση.

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της δημοκρατικής 
νομιμότητας της δράσης της Ένωσης, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις που 
προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες, 
η Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το εθνικό 
κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους και το Συμβούλιο τα σχέδια 
συνεργασίας και στήριξης και να 
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διεξαγάγει δραστηριότητες επικοινωνίας 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 162
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση.

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης, τα οποία και θα τα 
ελέγξουν, και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση.

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης.
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Or. en

Τροπολογία 164
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση.

(16) Για λόγους λογοδοσίας, διαφάνειας 
και εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
που προστατεύουν τις ευαίσθητες 
πληροφορίες, η Επιτροπή πρέπει να 
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης και να διεξαγάγει 
δραστηριότητες επικοινωνίας κατά 
περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 165
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, ιδίως τους τρόπους 
διαχείρισης, τις μορφές χρηματοδότησης 
των μέτρων τεχνικής υποστήριξης και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας, 
τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Λόγω της 
σημασίας που έχει η διατήρηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
επιδίωξη και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για επιδοτήσεις μέχρι το 100 % των 

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

επιλέξιμων δαπανών. Για να επιτραπεί η 
ταχεία κινητοποίηση της τεχνικής 
υποστήριξης σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
θέσπιση ειδικών μέτρων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα μετά από γνωμοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη το προσωρινό 
καθεστώς παρέκκλισης. Για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί 
περιορισμένο ποσό του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 
του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης για 
ειδικά μέτρα.

Or. fr

Τροπολογία 166
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, ιδίως τους τρόπους 
διαχείρισης, τις μορφές χρηματοδότησης 
των μέτρων τεχνικής υποστήριξης και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας, 
τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Λόγω της 
σημασίας που έχει η διατήρηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
επιδίωξη και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για επιδοτήσεις μέχρι το 80 % των 
επιλέξιμων δαπανών. Για να επιτραπεί η 
ταχεία κινητοποίηση της τεχνικής 
υποστήριξης σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
θέσπιση ειδικών μέτρων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο ποσό 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
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προγράμματος εργασίας του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

προγράμματος εργασίας του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

Or. de

Τροπολογία 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 168
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, ιδίως τους τρόπους 
διαχείρισης, τις μορφές χρηματοδότησης 
των μέτρων τεχνικής υποστήριξης και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας, 

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

τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Λόγω της 
σημασίας που έχει η διατήρηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
επιδίωξη και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για επιδοτήσεις μέχρι το 33 % των 
επιλέξιμων δαπανών. Για να επιτραπεί η 
ταχεία κινητοποίηση της τεχνικής 
υποστήριξης σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
θέσπιση ειδικών μέτρων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο ποσό 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 170
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, ιδίως τους τρόπους 
διαχείρισης, τις μορφές χρηματοδότησης 
των μέτρων τεχνικής υποστήριξης και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας, 
τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Λόγω της 
σημασίας που έχει η διατήρηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
επιδίωξη και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για επιδοτήσεις μέχρι το 75 % των 
επιλέξιμων δαπανών. Για να επιτραπεί η 
ταχεία κινητοποίηση της τεχνικής 
υποστήριξης σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
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θέσπιση ειδικών μέτρων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο ποσό 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

θέσπιση ειδικών μέτρων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο ποσό 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Όλα τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ανοιχτό 
ψηφιακό μετασχηματισμό με την έννοια 
ότι οποιοδήποτε λογισμικό ή υλισμικό 
που προκύπτει από αυτά θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό για 
επαλήθευση και μελέτη. Με τον τρόπο 
αυτό, θα ενισχυθεί η καινοτομία και η 
διαφάνεια. Επομένως, για να 
διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματική και διαφανής χρήση 
δημόσιων κεφαλαίων, όλα τα 
αποτελέσματα και τα υποπροϊόντα 
τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο αυτού 
του Μηχανισμού θα πρέπει να είναι 
ανοιχτά και διαθέσιμα στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) 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 τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

(18) 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 τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής. Παρόλο που δεν μπορεί 
να αποκλειστεί ο κίνδυνος διπλής 
χρηματοδότησης, δεδομένου ότι 
προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία 
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, η μελέτη 
κάθε φακέλου θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη 
δυνατή επαγρύπνηση.

Or. fr

Τροπολογία 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) 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 

(18) 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 
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και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη ή οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν, 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 174
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
αξιολόγησης του Μέσου που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό με βάση 
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική 
ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως 
για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι 
απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την 
αξιολόγηση του αντικτύπου του Μέσου 
στην πράξη.

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
αξιολόγησης του Μέσου που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό με βάση 
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική 
ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, θα 
απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες 
και θα προάγεται η διοικητική 
συνεργασία, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση του 
αντικτύπου του Μέσου στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 175
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Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
αξιολόγησης του Μέσου που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό με βάση 
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα θα αποφεύγονται η 
υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός 
φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά 
περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως 
βάση για την αξιολόγηση του αντικτύπου 
του Μέσου στην πράξη.

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
αξιολόγησης του Μέσου που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό με βάση 
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, 
ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, 
οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως 
βάση για την αξιολόγηση του αντικτύπου 
του Μέσου στην πράξη.

Or. fr

Τροπολογία 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
αξιολόγησης του Μέσου που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό με βάση 
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική 
ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως 
για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι 
απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την 
αξιολόγηση του αντικτύπου του Μέσου 

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
αξιολόγησης του Μέσου που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό με βάση 
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική 
ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως 
για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση του 
αντικτύπου του Μέσου στην πράξη.
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στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 177
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία να εξετάζει την 
επίτευξη των στόχων του Μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. 
Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων 
αξιολόγηση θα πρέπει, επιπροσθέτως, να 
ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο του Μέσου.

(20) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία να εξετάζει την 
επίτευξη των στόχων του Μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. 
Κατά περίπτωση, αυτή η έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης θα πρέπει να 
συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις 
τροποποιήσεων στον παρόντα κανονισμό. 
Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων 
αξιολόγηση θα πρέπει, επιπροσθέτως, να 
ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο του Μέσου.

Or. en

Τροπολογία 178
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

(20) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία να εξετάζει την 
επίτευξη των στόχων του Μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. 
Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων 
αξιολόγηση θα πρέπει, επιπροσθέτως, να 
ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο του Μέσου.

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη ενδιάμεση 
αξιολόγηση, η οποία να εξετάζει την 
επίτευξη των στόχων του Μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. 
Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων 
αξιολόγηση πρέπει να ασχοληθεί με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του Μέσου και 
τα αποτελέσματα θα πρέπει να 
κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Προκειμένου να επιτευχθεί 
καλύτερη αξιολόγηση του Μέσου, κάθε 
φορά που ένα κράτος μέλος ζητά τεχνική 
υποστήριξη, μια αξιολόγηση εκ των 
υστέρων ανά αίτημα πρέπει να 
δημοσιοποιείται από τις εθνικές αρχές, 
εκτός εάν μέρη της δημοσιοποίησης θα 
έθεταν σε κίνδυνο τα δημόσια 
συμφέροντα του κράτους μέλους. Με τον 
τρόπο αυτό, δεν θα επιτραπεί μόνο μια 
καλύτερη αξιολόγηση, αλλά θα 
διασφαλίσει επίσης μια καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και 
των εθνικών και τοπικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ.

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων.

_________________ _________________
17 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) 

17 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) 
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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).

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).

Or. fr

Τροπολογία 181
Bogdan Rzońca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων.
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απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ.
_________________ _________________
17 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).

17 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).

Or. en

Τροπολογία 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
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εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 
322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ.

εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 
322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) YYY/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [μηχανισμός για το κράτος 
δικαίου στο ΠΔΠ], δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ.

_________________ _________________
17 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).

17 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).

Or. en

Τροπολογία 183
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 
322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ.

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Προκειμένου να 
εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
αρμοδιότητες για την έγκριση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 
322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ.

_________________ _________________
17 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, 

17 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, 
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(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).

(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).

Or. en

Τροπολογία 184
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 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 εν 
λόγω στόχου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη 

(23) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
πρέπει ακόμα να επιτύχει στη δοκιμή της 
επικουρικότητας που απαιτείται στο 
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μέλη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 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 εν λόγω στόχου.

άρθρο 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 υποτιθέμενα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Or. en

Τροπολογία 186
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζει τους στόχους του Μέσου, τον 
προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-
2027, τις μορφές ενωσιακής 
χρηματοδότησης και τους κανόνες για την 
παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους του Μέσου, τον προϋπολογισμό 
για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 
ενωσιακής χρηματοδότησης και τους 
κανόνες για την παροχή της εν λόγω 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 187
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το πρόγραμμα δεν υπόκειται στους 
κανόνες που θεσπίζονται από το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. fr
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Τροπολογία 188
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις 
που ενισχύουν την ανθεκτικότητα·

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές, 
βιώσιμες, χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 
που ενισχύουν την ανθεκτικότητα· και να 
ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο.

Or. en

Τροπολογία 189
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις 
που ενισχύουν την ανθεκτικότητα·

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 190
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1



AM\1212336EL.docx 89/205 PE657.172v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις 
που ενισχύουν την ανθεκτικότητα·

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις που προωθούν τη δίκαιη, 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη, 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τη 
σύγκληση και την ανθεκτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις 
που ενισχύουν την ανθεκτικότητα·

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη ή τις 
περιφερειακές και τοπικές διοικητικές 
μονάδες να πραγματοποιούν θεσμικές, και 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις που 
βελτιώνουν τη βιωσιμότητα και την 
ανθεκτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) μέτρα που βοηθούν τα κράτη μέλη 
να πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές 
και αναπτυξιακού χαρακτήρα 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα·

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές, 
δομικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
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ανθεκτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «βιώσιμες μεταρρυθμίσεις»: 
μέτρα τα οποία:
i) τροποποιούν με διαρκή και βιώσιμο 
τρόπο τη διάρθρωση μιας οικονομίας, το 
θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στο 
οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες και την 
ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών, και 
ιδίως των σχολείων και των ιδρυμάτων 
παιδικής φροντίδας, των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, της δημόσιας 
διοίκησης και της κοινωνίας των 
πολιτών, να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές, μεταξύ άλλων μέσω της 
βελτίωσης της ανθεκτικότητάς τους στις 
κρίσεις·
ii) ενισχύουν τη συνοχή και τη σύγκλιση 
και μειώνουν τις περιφερειακές 
ανισότητες σύμφωνα με το άρθρο 174· 
και
iii) ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, ιδίως τον πέμπτο στόχο σχετικά 
με την ισότητα των φύλων, τη συμφωνία 
του Παρισιού και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 194
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «μεταρρυθμίσεις»: 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες:
i) σχετίζονται με την εφαρμογή των 
στόχων της Συνθήκης· ή
ii) στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
οικονομικών, κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
προκλήσεων με σκοπό την ενίσχυση της 
σύγκλισης και της συνοχής και τη μείωση 
των περιφερειακών ανισοτήτων· ή
iii) προωθούν τη δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, τη συμφωνία του Παρισιού, 
την αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης», τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή της Ένωσης 
στηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, 
καθώς και να στηρίξει τις προσπάθειες 
των κρατών μελών να ενισχύσουν τη 
διοικητική τους ικανότητα ως προς την 

διαγράφεται
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εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
και να ενθαρρύνουν επενδύσεις που θα 
στηρίξουν μια βιώσιμη και δίκαιη 
οικονομική, κοινωνική και ισότιμη ως 
προς τα φύλα ανάκαμψη έπειτα από την 
πανδημία COVID-19 για την επίτευξη 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης, να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας, 
καθώς και να εφαρμόσουν στόχους 
πολιτικής που εναρμονίζονται με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, κυρίως την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030 και της κλιματικής 
ουδετερότητας ως το 2050, των Στόχων 
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Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 197
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν και να προωθήσουν τις 
αναγκαίες δημόσιες μεταρρυθμίσεις για 
την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας, ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
της μείωσης της φτώχειας και των 
ανισοτήτων, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας. Η 
τεχνική υποστήριξη ζητείται από τα 
κράτη μέλη και δεν είναι δεσμευτική. Οι 
στόχοι πολιτικής θα είναι σύμφωνοι με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Νέα Συμφωνία, 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 198
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και την περιφερειακή 
ανάπτυξη της Ένωσης στηρίζοντας τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
και επενδύσεις για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης με δίκαιο τρόπο 
και χωρίς αποκλεισμούς, να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας και να 
συμβάλει στην εφαρμογή βασικών 
προτεραιοτήτων και στόχων της 
Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, η συμφωνία του Παρισιού, η 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης», οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και η καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 199
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
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τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
και επενδύσεις για την επίτευξη δίκαιης 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης, να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας και να 
συμβάλει στην εφαρμογή των 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, της συμφωνίας 
του Παρισιού, των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή των κρατών μελών, 
προκειμένου να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης, καθώς και να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα.
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διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. fr

Τροπολογία 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή της Ένωσης 
στηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης, καθώς και να 
στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να ενισχύσουν τη διοικητική τους 
ικανότητα ως προς την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου σε σχέση με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η 
δημόσια διοίκηση και ο οικονομικός και 
κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης, με πλήρη 
σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας.

Or. en

Τροπολογία 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή της Ένωσης 
στηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών 

Γενικός στόχος του Μέσου είναι η στήριξη 
των κρατών μελών στην εφαρμογή των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την 
επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
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μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης, καθώς και να 
στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να ενισχύσουν τη διοικητική τους 
ικανότητα ως προς την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου σε σχέση με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η 
δημόσια διοίκηση και ο οικονομικός και 
κοινωνικός τομέας.

ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, 
ενισχύοντας τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή όλα τα μέτρα που 
αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο για τη 
στήριξη της ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 203
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, 
ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και 
ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
και το νομοθετικό τους πλαίσιο ως προς 
την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. es
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Τροπολογία 204
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
εξατομικευμένες μεταρρυθμίσεις για την 
επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, 
καθώς και να στηρίξει τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να ενισχύσουν τη 
διοικητική τους ικανότητα ως προς την 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης συμπεριλαμβανομένης της 
ένταξης στη ζώνη του ευρώ των κρατών 
μελών που έχουν δεσμευτεί να 
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ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

ενταχθούν,, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 206
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση, 
μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και ο οικονομικός 
και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη θεσμική και διοικητική 
τους ικανότητα ως προς την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου σε σχέση με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η 
δημόσια διοίκηση και ο οικονομικός και 
κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 208
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, καθώς και να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα 
ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 
και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης και ανταγωνισμού, καθώς και 
να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να ενισχύσουν τη διοικητική τους 
ικανότητα ως προς την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου σε σχέση με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η 
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οικονομικός και κοινωνικός τομέας. δημόσια διοίκηση και ο οικονομικός και 
κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι:
α) να προστατεύει και να προωθεί την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·της Ένωσης μετά την έκτακτη 
συμμετρική οικονομική κρίση που έπληξε 
την Ένωση εξαιτίας της έξαρσης της 
νόσου Covid-19, παρέχοντας σε όλες τις 
περιφέρειες και τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να στηρίζουν μια βιώσιμη 
ανάκαμψη, και να παράσχει κίνητρα και 
στήριξη στις περιφέρειες και τα κράτη 
μέλη για να βελτιώσουν την οικονομική, 
κοινωνική και διοικητική τους 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
κρίσεων και την ανθεκτικότητά τους σε 
μελλοντικούς κλυδωνισμούς·
β) να στηρίζει τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να βελτιώσουν τη 
διοικητική τους ικανότητα σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης ώστε να εφαρμόσουν 
τη νομοθεσία και τους πολιτικούς 
στόχους της Ένωσης, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·
γ) να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
εθνικών μεταρρυθμιστικών προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των 
επιδόσεων των εθνικών οικονομιών και 
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στην προώθηση ανθεκτικών 
οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών 
δομών στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας 
έτσι στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, τη 
συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την ισότητα των φύλων, την 
κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη 
πραγματική σύγκλιση· και
δ) να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής και της θεσμικής ικανότητας 
των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, όπου 
απαιτείται, και σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, σε σχέση με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
θεσμοί, η διακυβέρνηση, η δημόσια 
διοίκηση, τα σχολεία και τα ιδρύματα 
παιδικής φροντίδας, οι υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας· και
ε) να συμβάλλει στην οικονομική, 
κοινωνική, περιβαλλοντική και 
διοικητική ανθεκτικότητα των κρατών 
μελών απέναντι σε μεγάλης κλίμακας 
κρίσεις σε ενωσιακό ή σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 210
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο 
αναπροσανατολισμός του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου όπως καθορίστηκε με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης 
Δεκεμβρίου 2019. Αυτή η ανακοίνωση 
ζητά «να δοθεί περισσότερη έμφαση στις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές πολιτικές 
για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου ως ολοκληρωμένου μέσου 
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οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για 
την απασχόληση».

Or. fr

Τροπολογία 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να στηρίξει τις εθνικές 
και, κατά περίπτωση, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές στη βελτίωση της 
ικανότητάς τους να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να 
παρακολουθούν μεταρρυθμίσεις, όπως η 
κατάρτιση, εφαρμογή, αναθεώρηση και 
βελτίωση των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΥΥΥ/XX. Αυτό το πράττει μέσω, μεταξύ 
άλλων, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, της ευρείας συμμετοχής 
των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και 
της αποτελεσματικότερης και 
αποδοτικότερης διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων. Οι εν λόγω ειδικοί 
στόχοι επιδιώκονται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 212
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τα κράτη 
μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη 
βελτίωση της ικανότητάς τους να 
σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, κυρίως ψηφιακών 
προσεγγίσεων και προσεγγίσεων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και 
της αποτελεσματικότερης και 
αποδοτικότερης διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων. Οι εν λόγω ειδικοί 
στόχοι επιδιώκονται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 214
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, με σεβασμό 
στην αρχή της επικουρικότητας, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, συγκεκριμένα της ανταλλαγής 
εμπειρογνώμων, κατάλληλων διαδικασιών 
και μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
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λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη και 
τα εθνικά τους κοινοβούλια.

Or. en

Τροπολογία 217
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις και να 
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άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

προωθούν δημόσιες επενδύσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις 
εθνικές αρχές στη βελτίωση της 
ικανότητάς τους να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε 
στενή συνεργασία με τα οικεία κράτη 
μέλη.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικό στόχο να παρέχει επιχορηγήσεις 
στα κράτη μέλη που θα χρησιμοποιηθούν 
για τη στήριξη της ικανότητας των 
εθνικών τους δημοσίων διοικήσεων να 
σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 219
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατά περίπτωση, κατάλληλων 
διαδικασιών και μεθοδολογιών, καθώς και 
της αποτελεσματικότερης και 
αποδοτικότερης διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων. Οι εν λόγω ειδικοί 
στόχοι επιδιώκονται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 220
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Μέσο δεν πρέπει να υποστηρίζει 
άμεσα ή έμμεσα τον παροπλισμό ή την 
κατασκευή πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής, επενδύσεις που 
σχετίζονται με την παραγωγή, 
επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή 
καύση ορυκτών καυσίμων και επενδύσεις 
σε υποδομές αερολιμένων εκτός από 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη σύγκλιση, τη βελτίωση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
διοικητικής ανθεκτικότητας, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη συνοχή, την ισότητα των 
φύλων, την παιδική φροντίδα, την 
προστασία της υγείας, τη φροντίδα 
ηλικιωμένων, την εκπαίδευση, την έρευνα 
και την καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τις 
επενδύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
δράσεις που προάγουν την πράσινη και την 
ανοικτή ψηφιακή μετάβαση, όπως ένας ή 
περισσότεροι από τους παρακάτω τομείς:

Or. en

Τροπολογία 222
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την ανοδική σύγκλιση, τη 
συνοχή, την ανθεκτικότητα, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, τη 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη, την 
κοινωνική υποδομή την παραγωγικότητα, 
την έρευνα και την καινοτομία, την 
έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση 
υψηλής ποιότητας και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Or. en
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Τροπολογία 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Or. en

Τροπολογία 224
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, καθώς και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και της ανισότητας, 
εστιάζοντας σε έναν ή περισσότερους από 
τους παρακάτω τομείς:
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Or. en

Τροπολογία 225
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση με κοινωνικά ευσυνείδητο 
τρόπο, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Or. en

Τροπολογία 226
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά έναν ή 

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
υψηλής ποιότητας απασχόληση και τις 
επενδύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
δράσεις που προάγουν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, και ιδίως όσον αφορά 
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περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
τομείς:

Or. en

Τροπολογία 227
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και 
των ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την 
τελωνειακή ένωση·

α) τη φορολογική απάτη και τη 
φοροδιαφυγή·

Or. fr

Τροπολογία 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 

α) σύγχρονες και αποτελεσματικές 
διοικητικές δομές και συστήματα 
διαχείρισης πληροφοριών για τη 
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και 
των περιουσιακών στοιχείων, τη 
διαδικασία του προϋπολογισμού, ιδίως τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, το 
μακροδημοσιονομικό πλαίσιο, τη 
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απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

διαχείριση του χρέους και των ταμειακών 
διαθέσιμων, την πολιτική δαπανών και τη 
φορολογική πολιτική, τη φορολογική 
συμμόρφωση, την καταπολέμηση του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τη 
φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, 
καθώς και τη διαχείριση των εσόδων και 
την τελωνειακή ένωση·

Or. en

Τροπολογία 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, την ανεξάρτητη επανεξέταση 
φορολογικών και δημοσιονομικών 
πολιτικών, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, 
ιδίως φορολογικές μεταρρυθμίσεις προς 
λιγότερο στρεβλωτικά έσοδα, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

Or. en

Τροπολογία 230
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροοικονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φοροαποφυγή, 
τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, 
καθώς και τη διαχείριση των εσόδων και 
των δαπανών και την τελωνειακή ένωση·

Or. en

Τροπολογία 231
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη, τη φοροαποφυγή και τη 
φοροδιαφυγή, καθώς και τη διαχείριση των 
εσόδων και την τελωνειακή ένωση·

Or. en

Τροπολογία 232
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, την 
καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

Or. en

Τροπολογία 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, το νομικό 
σύστημα, καθώς και τη διαχείριση των 
εσόδων και την τελωνειακή ένωση·

Or. en

Τροπολογία 234
Aurore Lalucq
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη, τη φοροαποφυγή και τη 
φοροδιαφυγή, καθώς και τη διαχείριση των 
εσόδων και την τελωνειακή ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, το μακροδημοσιονομικό 
πλαίσιο, τη διαχείριση του χρέους και των 
ταμειακών διαθέσιμων, την πολιτική 
δαπανών και τη φορολογική πολιτική, τη 
φορολογική συμμόρφωση, τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, τη φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη 
διαχείριση των εσόδων και την τελωνειακή 
ένωση·

α) τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, τη μείωση της 
υπερβολικής εξάρτησης από το χρέος, το 
μακροδημοσιονομικό πλαίσιο, τη 
διαχείριση του χρέους και των ταμειακών 
διαθέσιμων, την πολιτική δαπανών και τη 
φορολογική πολιτική, τη φορολογική 
συμμόρφωση, τη φορολογική απάτη και τη 
φοροδιαφυγή, καθώς και τη διαχείριση των 
εσόδων και την τελωνειακή ένωση·

Or. en

Τροπολογία 236
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
κανόνων, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και την ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης, 
συμπεριλαμβανομένων ασφαλών 
ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας, 
όπως η τηλεδιάσκεψη, για την προώθηση 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μεταξύ 
άλλων της ψηφιοποίησης της δημόσιας 
διοίκησης και μέσω της διευκρίνισης ή 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
κανόνων, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος, καλά εξοπλισμένες αρχές 
ανταγωνισμού και καταπολέμησης των 
μονοπωλίων και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 237
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
κανόνων, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
διαδικασιών και της προαγωγής της 
διοικητικής συνεργασίας, το 
αποτελεσματικό κράτος δικαίου, τη 
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καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 
και την ενίσχυση της καταπολέμησης της 
απάτης, της διαφθοράς και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 238
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
κανόνων, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
κανόνων, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και της ηλεκτρονικής 

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική και προσανατολισμένη 
στις υπηρεσίες λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και της ηλεκτρονικής 
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διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
κανόνων, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της 
απλούστευσης, όπου απαιτείται, των 
κανόνων, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 240
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη, την επανεκκίνηση του 
τουριστικού τομέα και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, της 
ψηφιοποίησης και της μείωσης της 
γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 242
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, τη 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη, την ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις δημόσιες επενδύσεις, τη 
συμμετοχή του κοινού σε επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
τη βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και της ψηφιοποίησης·

Or. fr
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Τροπολογία 243
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις πολιτικές δημοσίων 
επενδύσεων, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τη 
συμμετοχή του κοινού σε επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
τη βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και της ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα, τις αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών, τις επενδύσεις, 
τη συμμετοχή του κοινού σε επιχειρήσεις, 
τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, το 
εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 

γ) το βιώσιμο, ανταγωνιστικό, 
επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, την 
άρση των εμποδίων σε αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών, την προώθηση βιώσιμων 
επενδύσεων, τη συμμετοχή του κοινού σε 
επιχειρήσεις, το εμπόριο, τον 
ανταγωνισμό, την ενίσχυση της 
αποδοτικότητας και της διαφάνειας στις 
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τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες 
προμήθειες, τη βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη 
και τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και της ψηφιοποίησης·

δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη τομεακή 
ανάπτυξη και τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας, καθώς και της 
ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 245
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, το 
εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 
τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες 
προμήθειες, τη βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη 
και τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και της ψηφιοποίησης·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις, όπως τη συμμετοχή του 
κοινού σε επιχειρήσεις, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 246
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, 
την επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων 
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ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

και υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη 
συμμετοχή του κοινού σε επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
τη βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και της ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού σε επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων, το εμπόριο και τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, τη βιώσιμη 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
της ψηφιοποίησης·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, την 
επαναβιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων σε σχετικούς τομείς, το 
εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 
τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες 
προμήθειες, τη βιώσιμη τομεακή ανάπτυξη 
και τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και της ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 248
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, την 
αναβάθμιση και τον αναπροσανατολισμό 
των δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες, την παιδεία στα μέσα 
ενημέρωσης, την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε 
είδους διακρίσεων, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, τα επαρκή και χωρίς 
αποκλεισμούς συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, την 
κοινωνική δημόσια υποδομή, τα 
προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά 
συστήματα δημόσιας υγείας, φροντίδας 
και υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
στέγασης, καθώς και τις πολιτικές για τη 
συνοχή, το άσυλο, τη μετανάστευση και τα 
σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
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ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

ανισότητας, τα επαρκή συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
αυξημένη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας ομάδων που 
υποεκπροσωπούνται, τις πολιτικές για την 
αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένου 
του κοινωνικού διαλόγου για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
αναβάθμιση και τον αναπροσανατολισμό 
των δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες, την παιδεία στα μέσα 
ενημέρωσης, την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της υπερβάλλουσας 
εισοδηματικής ανισότητας, την ισότητα 
των φύλων, την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, τα επαρκή και χωρίς 
αποκλεισμούς συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, τα 
προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά 
συστήματα δημόσιας υγείας και 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τις 
πολιτικές για τη συνοχή, το άσυλο, τη 
μετανάστευση και τα σύνορα·

Or. en



PE657.172v01-00 126/205 AM\1212336EL.docx

EL

Τροπολογία 251
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, την 
προώθηση της ενεργούς γήρανσης, καθώς 
και τις πολιτικές για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, την 
πολιτική προστασία, το άσυλο, τη 
μετανάστευση και τα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, την 
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αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

αναβάθμιση και τον αναπροσανατολισμό 
των δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες, την παιδεία στα μέσα 
ενημέρωσης, την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, την 
οικονομικά προσιτή και υψηλής 
ποιότητας φροντίδα των παιδιών, την 
οικονομικά προσιτή φροντίδα για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 253
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού διαλόγου για τη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, την 
αναβάθμιση και τον αναπροσανατολισμό 
των δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες, την παιδεία στα μέσα 
ενημέρωσης, την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
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υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, τη 
φροντίδα των παιδιών, τη στέγαση, την 
κοινωνική υποδομή, καθώς και τις 
πολιτικές για τη συνοχή, το άσυλο, τη 
μετανάστευση, τα σύνορα και την 
ενσωμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 254
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία υψηλής 
ποιότητας και σταθερών θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, της 
εισοδηματικής ανισότητας και της 
επισφάλειας, την προώθηση της ισότητας 
των φύλων, την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, τα επαρκή και χωρίς 
αποκλεισμούς συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, τα 
προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά 
συστήματα δημόσιας υγείας και 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τις 
πολιτικές για τη συνοχή, το άσυλο, τη 
μετανάστευση και τα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 255
Markus Ferber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής κατάρτισης, τις πολιτικές 
για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν καλό ιστορικό στις διδακτικές δεξιότητες που 
σχετίζονται με την αγορά εργασίας, μειώνοντας έτσι την ανεργία (των νέων).

Τροπολογία 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
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διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής ανισότητας 
και διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης για 
όλους, καθώς και τις πολιτικές για τη 
συνοχή, το άσυλο, τη μετανάστευση και τα 
σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 257
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής και 
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καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

κοινωνικοϋγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

Or. es

Τροπολογία 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, 
τις λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

ε) τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, τις πολιτικές για την εφαρμογή 
της ψηφιακής μετάβασης, τις λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τις λύσεις ανοικτού 
λογισμικού και ανοικτού υλισμικού, την 
προστασία προσωπικών δεδομένων, τον 
περιβαλλοντικό πυλώνα της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τη δράση για το κλίμα, την 
κινητικότητα που είναι βιώσιμη, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών· και

Or. en

Τροπολογία 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, 
τις λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον 
περιβαλλοντικό πυλώνα της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τη δράση για το κλίμα, 
την κινητικότητα, την προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας, την ενεργειακή 
απόδοση και την αποδοτική χρήση των 
πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής μετάβασης, τις λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κινητικότητα, την προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας, την ενεργειακή απόδοση και 
την αποδοτική χρήση των πόρων, τις 
βιώσιμες πηγές ενέργειας, την επίτευξη 
της ενεργειακής διαφοροποίησης και την 
κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας, 
καθώς και για τον αγροτικό τομέα, την 
προστασία του εδάφους και της 
βιοποικιλότητας, την αλιεία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· και

Or. en

Τροπολογία 260
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, τις 
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, τις 
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
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πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα και τη 
σύνδεση, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων μεταφορών, την προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας, την ενεργειακή 
απόδοση και την αποδοτική χρήση των 
πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και αυτονομίας και την 
κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας, 
καθώς και για τον αγροτικό τομέα, την 
προστασία του εδάφους και της 
βιοποικιλότητας, την αλιεία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών, 
απομακρυσμένων και νησιωτικών 
περιοχών· και

Or. en

Τροπολογία 261
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, τις 
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης, δίκαιης 
μετάβασης, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης και 
κυκλικής οικονομίας, τις λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
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αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

Or. en

Τροπολογία 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, τις 
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, τις 
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
προστασία των δεδομένων, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

Or. en

Τροπολογία 263
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, τις 
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, τις 
λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τη 
συνδεσιμότητα, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την διακυβέρνησή τους, την 
ηλεκτρονική μάθηση, τη χρήση λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης, τον περιβαλλοντικό 
πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής ένδειας, καθώς και για 
τον αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών· και

Or. en

Τροπολογία 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: της προώθησης του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού στην πραγματική οικονομία, και 

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, κυρίως την 
προώθηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας μέσω τη βελτιωμένης και 
εναρμονισμένης εποπτείας, καθώς και 
πολιτικές για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στη χρηματοδότηση, του δανεισμού στην 
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η παραγωγή, παροχή και ποιοτική 
παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων.

πραγματική οικονομία και της 
χρηματοπιστωτικής και γενικής 
οικονομικής εκπαίδευσης, και η 
παραγωγή, παροχή και ποιοτική 
παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: της προώθησης του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού στην πραγματική οικονομία, 
και η παραγωγή, παροχή και ποιοτική 
παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων.

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: της προώθησης του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της 
μείωσης της υπερβολικής εξάρτησης από 
τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια 
της οικονομίας, και η παραγωγή, παροχή 
και ποιοτική παρακολούθηση δεδομένων 
και στατιστικών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 266
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: της προώθησης του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: η προώθηση της απόκτησης 
χρηματοοικονομικών γνώσεων, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 
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πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού στην πραγματική οικονομία, και 
η παραγωγή, παροχή και ποιοτική 
παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων.

πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού προς την πραγματική 
οικονομίαμε ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, 
και η παραγωγή, παροχή και ποιοτική 
παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 267
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: της προώθησης του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού στην πραγματική οικονομία, και 
η παραγωγή, παροχή και ποιοτική 
παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων.

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: της προώθησης της απόκτησης 
χρηματοοικονομικών γνώσεων, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και του 
δημοσιονομικού κανονισμού, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού προς την πραγματική οικονομία 
και η παραγωγή, παροχή και ποιοτική 
παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) πολιτικές του τομέα των 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων του 
σχεδιασμού, της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης των έργων κατασκευής 
υποδομών, όπως αυτοκινητόδρομοι, 
σιδηρόδρομοι, γέφυρες, διαχείριση 
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υδάτινων αποβλήτων και ύδατος, 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, παραγωγή 
ενέργειας, παραγωγή και μεταφορά 
ενέργειας, αφαίρεση και αποθήκευση 
επικίνδυνων αποβλήτων και παροχή 
νερού και πόροι, καθώς και υποστήριξη 
για παροχή συμβουλών για τις νομικές 
μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες 
για να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση 
των έργων·

Or. en

Τροπολογία 269
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τοπική τεχνική υποστήριξη για 
φορείς προώθησης έργων και καινοτομία, 
καθώς και για φυτώρια έργων που 
βοηθούν τα έργα να ωριμάσουν ώστε να 
λάβουν χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) πολιτικές που σχετίζονται με την 
προετοιμασία για την ένταξη στη ζώνη 
του ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) πολιτικές υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 
μεταρρυθμίσεων για τη διασφάλιση 
καλύτερης ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, 
νομικές μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση πιο δίκαιης πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη, καθώς και 
υποστήριξη στον σχεδιασμό, την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
νοσοκομείων.

Or. en

Τροπολογία 272
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του Μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 864 406 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του Μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 864 406 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του Μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 2 000 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του Μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 864 406 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του Μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 500 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 275
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του Μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 864 406 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του Μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 1 000 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 
καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες 
για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό 
που αφορούν τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας των πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 
καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, στο βαθμό που αφορούν 
τους γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας των πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες πρέπει επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 
καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες 
για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας για τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
στο βαθμό που αφορούν τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού, 
δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας των 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 
καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες 
για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας των πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 
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καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες 
για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας για τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στο 
βαθμό που αφορούν τους γενικούς στόχους 
του παρόντος κανονισμού, δαπάνες για 
δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες 
για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας για τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στο 
βαθμό που αφορούν τους γενικούς στόχους 
του παρόντος κανονισμού, δαπάνες για 
δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης,κυρίως με την αποστολή 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και το κόστος 
της παροχής συμβουλών από ομοτίμους 
και εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση 
και την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 
καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
προορίζεται για το Μέσο μπορεί επίσης να 
καλύπτει δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
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λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες 
για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας για τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στο 
βαθμό που αφορούν τους γενικούς στόχους 
του παρόντος κανονισμού, δαπάνες για 
δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

λογιστικού ή άλλου ελέγχου και 
αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη 
διαχείριση του Μέσου και την επίτευξη 
των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες 
για μελέτες, συνεδριάσεις ενδιαφερομένων 
και εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό 
που αφορούν τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας των πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών, 
καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής 
και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του Μέσου. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να 
καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 280
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για περίοδο είκοσι μηνών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή διαθέτει προς 
κατανομή το 50 % του συνολικού 
κονδυλίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Κάθε κράτος μέλος 
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δύναται να προτείνει να λάβει έως και 
ολόκληρο το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προκειμένου να επιτύχει 
τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 3 
και 4 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 281
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για την περίοδο που ξεκινά μετά 
το πέρας της περιόδου που αναφέρεται 
στην προηγούμενη παράγραφο, η 
Επιτροπή διαθέτει το υπόλοιπο 50 % του 
συνολικού κονδυλίου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, συν το ποσό που δεν 
έχει ακόμη κατανεμηθεί.

Or. en

Τροπολογία 282
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πόροι που διατίθενται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, 
κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, 
να μεταφερθούν στο Μέσο. Η Επιτροπή 
μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω 
πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 

διαγράφεται
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άρθρου. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται 
προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πόροι που διατίθενται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, 
κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, 
να μεταφερθούν στο Μέσο. Η Επιτροπή 
μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω 
πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 
άρθρου. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται 
προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

3. Το ποσό των πόρων που 
μεταφέρονται στο Μέσο δεν υπερβαίνει το 
2% του συνολικού ποσού που διατίθεται 
σε ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης για την 
περίοδο 2021-2027.

Or. en

Τροπολογία 284
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
Μέσο. Η Επιτροπή μεριμνά για την 
εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το 

3. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
Μέσο. Η Επιτροπή μεριμνά για την 
εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το 
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στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους, μεταξύ άλλων σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 285
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εμπειρογνωσία σε σχέση με την 
παροχή συμβουλών πολιτικής, την αλλαγή 
πολιτικών, τη διαμόρφωση στρατηγικών 
και χαρτών πορείας μεταρρυθμίσεων, 
καθώς και σε σχέση με νομοθετικές, 
θεσμικές, διαρθρωτικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις·

α) εμπειρογνωσία σε σχέση με την 
παροχή συμβουλών πολιτικής, την αλλαγή 
πολιτικών, τη διαμόρφωση στρατηγικών 
και χαρτών πορείας μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων, καθώς και σε σχέση με 
νομοθετικές, θεσμικές, διαρθρωτικές και 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) έλεγχος και διοικητική ή 
εγκληματική έρευνα για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της 
διαφθοράς και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 287
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
διάθεση εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων, για την εκτέλεση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για τη διεξαγωγή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, όπου είναι αναγκαίο, με 
υποστήριξη διερμηνείας, μετάφρασης και 
συνεργασίας, διοικητική συνδρομή και 
εγκαταστάσεις υποδομής και εξοπλισμού·

β) τη βραχυπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη παροχή εμπειρογνωμόνων 
που διαμένουν μόνιμα και απασχολούνται 
σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων, για την εκτέλεση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για τη διεξαγωγή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, όπου είναι αναγκαίο, με 
υποστήριξη διερμηνείας, μετάφρασης και 
συνεργασίας, διοικητική συνδρομή και 
εγκαταστάσεις υποδομής και εξοπλισμού·

Or. en

Τροπολογία 288
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
διάθεση εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων, για την εκτέλεση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για τη διεξαγωγή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, όπου είναι αναγκαίο, με 
υποστήριξη διερμηνείας, μετάφρασης και 
συνεργασίας, διοικητική συνδρομή και 
εγκαταστάσεις υποδομής και εξοπλισμού·

β) βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
διάθεση εμπειρογνωμόνων που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
εμπειρογνωμόνων, για την εκτέλεση 
καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
για τη διεξαγωγή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, όπου είναι αναγκαίο, με 
υποστήριξη διερμηνείας, μετάφρασης και 
συνεργασίας, διοικητική συνδρομή και 
εγκαταστάσεις υποδομής και εξοπλισμού·

Or. fr

Τροπολογία 289
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Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, και 
ιδίως:

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, υπό την προϋπόθεση 
ότι υπάρχει ισχυρό κίνητρο για την 
προστιθέμενη αξία στον σκοπό του μέσου 
και όλες οι πληροφορίες σχετικά με την 
οργάνωση και το κόστος αυτών των 
δραστηριοτήτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια και η 
λογοδοσία και ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 290
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, και 
ιδίως:

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 
εταίρων, όπως συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και εκπρόσωπων ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, και ιδίως:

Or. en
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Τροπολογία 291
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, και 
ιδίως:

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, δίνοντας προτεραιότητα 
στη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και 
πληροφοριών, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, και 
ιδίως:

Or. es

Τροπολογία 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, και 
ιδίως:

γ) ανάπτυξη θεσμικών, διοικητικών ή 
τομεακών ικανοτήτων και σχετικές 
υποστηρικτικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, οι οποίες συμβάλλουν 
επίσης στην ενδυνάμωση των κοινωνικών 
εταίρων, κατά περίπτωση, και ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 293
José Manuel Fernandes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σεμινάρια, συνέδρια και 
εργαστήρια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) διαβουλεύσεις με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόμενων μερών μέσω διαφόρων 
φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων 
γυναικείων οργανώσεων, εκπροσώπων 
ευάλωτων ομάδων και των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 295
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) επισκέψεις εργασίας στα οικεία 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
αποκτήσουν ή να αυξήσουν την 
εμπειρογνωσία ή τις γνώσεις τους σε 
σχετικά θέματα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) επισκέψεις εργασίας στα οικεία 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
αποκτήσουν ή να αυξήσουν την 
εμπειρογνωσία ή τις γνώσεις τους σε 
σχετικά θέματα·

ii) επισκέψεις εργασίας στο οικείο 
κράτος μέλος ή τρίτες χώρες, με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
αποκτήσουν ή να αυξήσουν την 
εμπειρογνωσία ή τις γνώσεις τους σε 
σχετικά θέματα, εξαιρουμένων των 
ταξιδιωτικών δαπανών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι συνεπές με την πράσινη ατζέντα του, το μέσο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για τη χρηματοδότηση των επισκέψεων εργασίας, οι οποίες μπορούν επίσης να 
οργανωθούν μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιδότηση 
διασυνοριακών ταξιδιών.

Τροπολογία 297
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) επισκέψεις εργασίας στα οικεία 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
αποκτήσουν ή να αυξήσουν την 
εμπειρογνωσία ή τις γνώσεις τους σε 
σχετικά θέματα·

ii) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
με τα οικεία κράτη μέλη ή τρίτες χώρες με 
σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους 
υπαλλήλους να αποκτήσουν ή να 
αυξήσουν την εμπειρογνωσία ή τις γνώσεις 
τους σε σχετικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξη 
επιγραμμικών ή άλλου τύπου ενοτήτων 
κατάρτισης για τη στήριξη των αναγκαίων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων 
που αφορούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις·

iii) δράσεις κατάρτισης, κυρίως στον 
τομέα της ισότητας των φύλων, και 
ανάπτυξη επιγραμμικών ή άλλου τύπου 
ενοτήτων κατάρτισης για τη στήριξη των 
αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
και γνώσεων που αφορούν τις σχετικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii-α) εκτιμήσεις επιπτώσεων ανάλογα 
με το φύλο και συγκεντρωτικές και μη 
συγκεντρωτικές βάσεις δεδομένων με 
βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) ενσωμάτωση του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας σε περιφερειακά ή 
εθνικά προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας συνεκτικής 
και συνεπούς μεθοδολογίας 
παρακολούθησης·
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Or. en

Τροπολογία 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, κατά περίπτωση, 
δεικτών ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση·

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, κυρίως δεδομένων 
που κατανέμονται ανά φύλο και επίπεδα 
εισοδήματος για την προώθηση 
κοινωνικά και ως προς τη διάσταση του 
φύλου ευαίσθητων πολιτικών, ανάπτυξη 
κοινών μεθοδολογιών για, μεταξύ άλλων, 
την ενσωμάτωση φύλου και κλίματος, 
και, κατά περίπτωση, δεικτών ή σημείων 
αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 302
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, κατά περίπτωση, 
δεικτών ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση·

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, κατά περίπτωση, 
δεικτών ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τους 
στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
καθώς και συστημάτων μεσοπρόθεσμης 
ετήσιας αξιολόγησης των διάφορων 
προγραμμάτων·

Or. es
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Τροπολογία 303
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, κατά περίπτωση, 
δεικτών ή σημείων αναφοράς για 
συγκριτική αξιολόγηση·

δ) συλλογή δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
κατανεμημένων ανά φύλο, ανάπτυξη 
κοινών μεθοδολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού 
και της ενσωμάτωσης φύλου και 
κλίματος και, κατά περίπτωση, δεικτών ή 
σημείων αναφοράς για συγκριτική 
αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επιχειρησιακής στήριξης σε τομείς όπως το 
άσυλο, η μετανάστευση και η 
ενσωμάτωση μεταναστών και 
προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία 306
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 307
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) την οργάνωση τοπικής 
επιχειρησιακής στήριξης σε τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 308
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνολογίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπειρογνωσίας σε σχέση με την 
ανάπτυξη, τη συντήρηση, τη λειτουργία 
και τον ποιοτικό έλεγχο των υποδομών και 
των εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των σχετικών 
μεταρρυθμίσεων, κυβερνοασφάλεια, 
καθώς και εμπειρογνωσία σχετικά με 
προγράμματα προσανατολισμένα στην 
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών·

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνολογίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπειρογνωσίας σε σχέση με την 
ανάπτυξη, τη συντήρηση, τη λειτουργία 
και τον ποιοτικό έλεγχο των υποδομών και 
των εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των σχετικών 
μεταρρυθμίσεων, κυβερνοασφάλεια, 
καθώς και εμπειρογνωσία σχετικά με 
προγράμματα προσανατολισμένα στην 
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, 
ιδίως υπηρεσιών όπως οι υγειονομικές, οι 
κοινωνικοϋγειονομικές, οι εκπαιδευτικές 
ή οι υπηρεσίες απονομής δικαιοσύνης, 
που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 
προσανατολισμένες στο κοινό.

Or. es

Τροπολογία 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνολογίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπειρογνωσίας σε σχέση με την 
ανάπτυξη, τη συντήρηση, τη λειτουργία 
και τον ποιοτικό έλεγχο των υποδομών και 
των εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των σχετικών 
μεταρρυθμίσεων, κυβερνοασφάλεια, 
καθώς και εμπειρογνωσία σχετικά με 
προγράμματα προσανατολισμένα στην 
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών·

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνολογίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπειρογνωσίας σε σχέση με την 
ανάπτυξη, τη συντήρηση, τη λειτουργία 
και τον ποιοτικό έλεγχο των υποδομών και 
των εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των σχετικών 
μεταρρυθμίσεων, κυβερνοασφάλεια, 
ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού και 
ανοικτού υλικού που συμβάλλει στην 
ψηφιακή μετάβαση και στην ενίσχυση 
της προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και εμπειρογνωσία σχετικά με 
προγράμματα προσανατολισμένα στην 
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνολογίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπειρογνωσίας σε σχέση με την 
ανάπτυξη, τη συντήρηση, τη λειτουργία 
και τον ποιοτικό έλεγχο των υποδομών και 
των εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των σχετικών 
μεταρρυθμίσεων, κυβερνοασφάλεια, 
καθώς και εμπειρογνωσία σχετικά με 
προγράμματα προσανατολισμένα στην 
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών·

στ) ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνολογίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπειρογνωσίας σε σχέση με την 
ανάπτυξη, τη συντήρηση, τη λειτουργία 
και τον ποιοτικό έλεγχο των υποδομών και 
των εφαρμογών ΤΠ που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των σχετικών 
μεταρρυθμίσεων, κυβερνοασφάλεια, 
καθώς και εμπειρογνωσία σχετικά με 
προγράμματα προσανατολισμένα στην 
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, με 
έμφαση στις διαλειτουργικές ή κοινές 
λύσεις μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, εκτιμήσεις επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο, τα αποτελέσματα 
των οποίων ανταλλάσσονται αυτόματα 
μεταξύ των κρατών μελών και με την 
Επιτροπή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 
ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας και η 
συνοχή των πολιτικών στον τομέα της 
ισότητας των φύλων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, και ανάπτυξη και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού·
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Or. en

Τροπολογία 312
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς, εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις και εκ των 
προτέρων εκτιμήσεις αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, ποσοτικών και ποιοτικών, 
σύμφωνα με τους στόχους που έχουν 
τεθεί, καθώς και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

Or. es

Τροπολογία 313
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
εκτιμήσεων επιπτώσεων ανάλογα με το 
φύλο, και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

Or. en

Τροπολογία 314
José Manuel Fernandes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, και ανάπτυξη και δημοσίευση 
οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

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

Or. en

Τροπολογία 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) έργα επικοινωνίας για μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και 
εκδηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, της 
επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων·

η) έργα επικοινωνίας για μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 316
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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η) έργα επικοινωνίας για μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και εκδηλώσεων 
στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, της 
επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων·

η) έργα επικοινωνίας για μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και εκδηλώσεων 
στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας και της επικοινωνίας μέσω 
κοινωνικών δικτύων ή πλατφορμών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μιας 
επικοινωνιακής στρατηγικής·

Or. es

Τροπολογία 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) έργα επικοινωνίας για μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών· διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και 
εκδηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, της 
επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων·

η) έργα επικοινωνίας για μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μάθησης, συνεργασία, δραστηριότητες 
διάδοσης και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών· διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της 
εταιρικής επικοινωνίας και, κατά 
περίπτωση, της επικοινωνίας μέσω 
κοινωνικών δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα 
στήριξης των γενικών και ειδικών στόχων 
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

ι) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα 
στήριξης των γενικών και ειδικών στόχων 
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4, 
διευκολύνοντας την ικανότητα 
απορρόφησης.

Or. en

Τροπολογία 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα 
στήριξης των γενικών και ειδικών στόχων 
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

ι) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα 
πλήρους και σχετικής στήριξης του 
γενικού και των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 320
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) να βοηθήσει τα έργα να 
ωριμάσουν για χρηματοδότηση και να 
είναι εφικτό να πετύχουν στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 321
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα είδη δράσεων που προβλέπονται στην 
τελευταία παράγραφο θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση εάν έχουν 
ξεκινήσει μετά την 1η Φεβρουαρίου 2020 
και εξής, υπό την προϋπόθεση ότι 
επιδιώκουν τους στόχους που ορίζονται 
στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
Μέσου υποβάλλει σχετικό αίτημα στην 
Επιτροπή, όπου προσδιορίζει τους τομείς 
πολιτικής και τις προτεραιότητες προς 
υποστήριξη εντός του πεδίου εφαρμογής 
του Μέσου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
5. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κύρια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο αίτημα υποστήριξης.

1. Ένα κράτος μέλος ή περιφερειακή 
και τοπική αρχή που επιθυμεί να λάβει 
τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
Μέσου υποβάλλει σχετικό αίτημα στην 
Επιτροπή, όπου προσδιορίζει τους τομείς 
πολιτικής και τις προτεραιότητες προς 
υποστήριξη εντός του πεδίου εφαρμογής 
του Μέσου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
5. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κύρια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο αίτημα υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 323
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
Μέσου υποβάλλει σχετικό αίτημα στην 
Επιτροπή, όπου προσδιορίζει τους τομείς 
πολιτικής και τις προτεραιότητες προς 
υποστήριξη εντός του πεδίου εφαρμογής 
του Μέσου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
5. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κύρια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο αίτημα υποστήριξης.

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
Μέσου υποβάλλει σχετικό αίτημα στην 
Επιτροπή, όπου προσδιορίζει τους τομείς 
πολιτικής και τις προτεραιότητες προς 
υποστήριξη εντός του πεδίου εφαρμογής 
του Μέσου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
5. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει προτάσεις 
σχετικά με τα κύρια στοιχεία τα οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα 
υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 324
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης πρέπει να συμβουλεύονται, 
στο πλαίσιο του αιτήματος τεχνικής 
υποστήριξης, τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1α. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
επωφεληθούν από το Μέσο 
διαβουλεύονται, κατά περίπτωση, με 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς ως 
μέρος του αιτήματός τους για τεχνική 
υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν αίτημα τεχνικής υποστήριξης 
στις ακόλουθες περιπτώσεις που 
συνδέονται με:

2. Τα κράτη μέλη ή οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές μπορούν να 
υποβάλλουν αίτημα τεχνικής υποστήριξης 
στις ακόλουθες περιπτώσεις που 
συνδέονται με:

Or. en

Τροπολογία 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, τις οποίες αναλαμβάνουν 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για τη 
στήριξη της ανάκαμψης [σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX], την επίτευξη 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη ή περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τις οποίες αναλαμβάνουν 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για τη 
στήριξη της βιώσιμης ανάκαμψης 
[σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
ΕΕΕ/XX], την επίτευξη βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, την προώθηση 
δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας, την κοινωνική ένταξη, την 
προστασία του περιβάλλοντος, τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
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καθώς και της κοινωνικής και 
οικονομικής ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 328
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, τις οποίες αναλαμβάνουν 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για τη 
στήριξη της ανάκαμψης [σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX], την επίτευξη 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων από τα κράτη μέλη, τις οποίες 
αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία, 
ιδίως για τη στήριξη της ανάκαμψης 
[σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
ΕΕΕ/XX], την επίτευξη βιώσιμης και 
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 329
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, τις οποίες αναλαμβάνουν 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για τη 
στήριξη της ανάκαμψης [σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX], την επίτευξη 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων από τα κράτη μέλη, τις οποίες 
αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία, 
ιδίως για τη στήριξη της ανάκαμψης 
[σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
ΕΕΕ/XX], την επίτευξη δίκαιης, 
συμμετοχικής και βιώσιμης κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής 
ένταξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας 
υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση της 
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ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 330
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την εφαρμογή πολιτικών που 
συμβάλλουν στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και στους στόχους της 
Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για 
το 2030.

Or. en

Τροπολογία 331
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής για τα κράτη 
μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει 
υφιστάμενων μέσων, ιδίως σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24 για τα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ και με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου25 για 
τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα 
το ευρώ·

διαγράφεται
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_________________
24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για 
την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών 
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
(ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1)
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης 
του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών 
μελών (ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1)

Or. en

Τροπολογία 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και 
ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 333
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και 
ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου·

γ) δράσεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου·

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 335
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου·

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με αντικυκλικές, 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις ή/και με την 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου·

γ) την εφαρμογή κοινωνικά 
εξισορροπημένων μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν την απασχόληση και 
ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης 
της Ένωσης ή δράσεων που συνδέονται με 
την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 337
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
ενισχύουν την ανάπτυξη και ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης, και ιδίως 
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και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου·

ειδικών ανά χώρα συστάσεων που 
εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου ή δράσεων που συνδέονται με 
την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX και την 
εφαρμογή τους, την οποία αναλαμβάνουν 
τα κράτη μέλη·

δ) την κατάρτιση και αναθεώρηση 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX 
και την εφαρμογή τους, την οποία 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ή 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 339
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX και την 
εφαρμογή τους, την οποία αναλαμβάνουν 
τα κράτη μέλη·

δ) την κατάρτιση, τροποποίηση ή 
βελτίωση σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX για τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και την εφαρμογή τους, 
την οποία αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX και την 
εφαρμογή τους, την οποία αναλαμβάνουν 
τα κράτη μέλη·

δ) την ανάπτυξη και εφαρμογή 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX 
και την εφαρμογή τους, την οποία 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 341
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την υλοποίηση των βασικών 
προτεραιοτήτων και στόχων της 
Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, η Συμφωνία του Παρισιού, οι 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και η 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος ή την περιφερειακή ή τοπική αρχή, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους ή της περιφερειακής ή τοπικής 
αρχής.

Or. en

Τροπολογία 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και τη 
θεσμική και την εν γένει διοικητική 
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μέλους. ικανότητα του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
μετά από διάλογο με το κράτος μέλος, η 
Επιτροπή αναλύει το αίτημα υποστήριξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βάσει 
του επείγοντος χαρακτήρα, του εύρους και 
του βάθους των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, των αναγκών υποστήριξης 
σε σχέση με τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, της ανάλυσης των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και της 
γενικής διοικητικής ικανότητας του 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 345
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
μετά από διάλογο με το κράτος μέλος, η 
Επιτροπή αναλύει το αίτημα υποστήριξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βάσει 
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αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους.

του επείγοντος χαρακτήρα, του εύρους και 
του βάθους των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, των αναγκών υποστήριξης 
σε σχέση με τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, της ανάλυσης των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και της 
γενικής διοικητικής ικανότητας του 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, η Επιτροπή αναλύει το αίτημα 
υποστήριξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 με βάση τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το εύρος και το βάθος των 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις 
ανάγκες υποστήριξης όσον αφορά τους 
σχετικούς τομείς πολιτικής, την ανάλυση 
των κοινωνικοοικονομικών δεικτών και 
την εν γένει διοικητική ικανότητα του 
κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 347
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και 
κατόπιν διαλόγου με το αιτούν κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή 
αναλύει το αίτημα υποστήριξης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση 
τον επείγοντα χαρακτήρα, το εύρος και το 
βάθος των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν, τις ανάγκες υποστήριξης 
όσον αφορά τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και την εν 
γένει διοικητική ικανότητα του κράτους 
μέλους.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
μετά από διάλογο με το κράτος μέλος, η 
Επιτροπή προβαίνει σε ανάλυση του 
αιτήματος στήριξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 βάσει του επείγοντος 
χαρακτήρα, του εύρους και του βάθους 
των προβλημάτων και των προκλήσεων 
που εντοπίστηκαν, των αναγκών 
υποστήριξης σε σχέση με τους σχετικούς 
τομείς πολιτικής, της ανάλυσης των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και της 
γενικής διοικητικής ικανότητας του 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 348
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει αυτής της ανάλυσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από ταμεία της Ένωσης ή άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, η Επιτροπή καταλήγει σε 
συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος όσον 
αφορά τους τομείς προτεραιότητας προς 
στήριξη, τους στόχους, ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα, το πεδίο εφαρμογής 
των μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν, καθώς και την εκτιμώμενη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη, η οποία καθορίζεται 
στο πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας και 
στήριξης.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 349
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει αυτής της ανάλυσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από ταμεία της Ένωσης ή άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, η Επιτροπή καταλήγει σε 
συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος όσον 
αφορά τους τομείς προτεραιότητας προς 
στήριξη, τους στόχους, ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν, καθώς και την εκτιμώμενη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη, η οποία καθορίζεται 
στο πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας και 
στήριξης.

Βάσει αυτής της ανάλυσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από ταμεία της Ένωσης ή άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, η Επιτροπή καταλήγει σε 
συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος όσον 
αφορά τους τομείς προτεραιότητας προς 
στήριξη, τους στόχους με τη μορφή 
σαφών δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις, 
ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, 
δεσμευτικά ορόσημα, το πεδίο εφαρμογής 
των μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν, καθώς και την εκτιμώμενη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη, η οποία καθορίζεται 
στο πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας και 
στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο συνεργασίας και υποστήριξης πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα και δεσμευτικά 
ορόσημα για τη μέτρηση της προόδου της εφαρμογής.

Τροπολογία 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει αυτής της ανάλυσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 

Βάσει αυτής της ανάλυσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
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από ταμεία της Ένωσης ή άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, η Επιτροπή καταλήγει σε 
συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος όσον 
αφορά τους τομείς προτεραιότητας προς 
στήριξη, τους στόχους, ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν, καθώς και την εκτιμώμενη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη, η οποία καθορίζεται 
στο πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας και 
στήριξης.

από ταμεία της Ένωσης ή άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, η Επιτροπή καταλήγει σε 
συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος ή με 
την περιφερειακή ή τοπική αρχή όσον 
αφορά τους τομείς προτεραιότητας προς 
στήριξη, τους στόχους, ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα, το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν, καθώς και την εκτιμώμενη 
συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την εν λόγω στήριξη, η οποία καθορίζεται 
στο πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας και 
στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 
3 προσδιορίζει, χωριστά από άλλη τεχνική 
υποστήριξη, τα μέτρα που συνδέονται με 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
για τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX.

4. Το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 
3 προσδιορίζει, χωριστά από άλλη τεχνική 
υποστήριξη, τα μέτρα που συνδέονται με 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
για τα κράτη μέλη ή τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) ΕΕΕ/XX.

Or. en

Τροπολογία 352
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο 
και επικοινωνία σχετικά με τα σχέδια 
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επικοινωνία σχετικά με τα σχέδια 
συνεργασίας και στήριξης.

συνεργασίας και στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, με τη συγκατάθεση 
του οικείου κράτους μέλους, διαβιβάζει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί 
να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του 
σε περίπτωση ευαίσθητων ή 
εμπιστευτικών πληροφοριών, η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε 
κίνδυνο τα δημόσια συμφέροντά του.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 354
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, με τη συγκατάθεση 
του οικείου κράτους μέλους, διαβιβάζει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί 
να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του 
σε περίπτωση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών 
πληροφοριών, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τα δημόσια 

1. Η Επιτροπή, με τη συγκατάθεση 
του οικείου κράτους μέλους, διαβιβάζει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης. Αν το οικείο κράτος μέλος 
εγείρει ανησυχίες σε περίπτωση 
ευαίσθητων ή εμπιστευτικών 
πληροφοριών, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τα δημόσια 
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συμφέροντά του. συμφέροντά του, η Επιτροπή 
συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προκειμένου να παράσχει τις 
σχετικές πληροφορίες με εμπιστευτικό 
τρόπο χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 355
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, με τη συγκατάθεση 
του οικείου κράτους μέλους, διαβιβάζει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί 
να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του 
σε περίπτωση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών 
πληροφοριών, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τα δημόσια 
συμφέροντά του.

1. Η Επιτροπή, με τη συγκατάθεση 
του οικείου κράτους μέλους, διαβιβάζει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης, δηλαδή για τους σκοπούς της 
δημοκρατικής λογοδοσίας και για τη 
διασφάλιση της προβολής της δράσης 
της Ένωσης. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να αρνηθεί να δώσει τη 
συγκατάθεσή του σε περίπτωση 
ευαίσθητων ή εμπιστευτικών 
πληροφοριών, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τα δημόσια 
συμφέροντά του.

Or. en

Τροπολογία 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρά τις διατάξεις της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή διαβιβάζει 

διαγράφεται
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αμέσως μόλις το οικείο κράτος μέλος 
διαγράψει όλες τις ευαίσθητες ή 
εμπιστευτικές πληροφορίες, η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε 
κίνδυνο τα δημόσια συμφέροντά του·
β) μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, 
όταν η δημοσιοποίηση των σχετικών 
πληροφοριών δεν θα επηρεάσει δυσμενώς 
την εφαρμογή των μέτρων στήριξης και, 
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο δύο 
μήνες μετά τη λήψη των εν λόγω μέτρων 
βάσει του σχεδίου συνεργασίας και 
στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αρμόδια επιτροπή ή οι αρμόδιες 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μπορούν να καλέσουν εκπροσώπους της 
Επιτροπής να εμφανιστούν ενώπιον της 
επιτροπής ή των επιτροπών για να 
συζητήσουν τα μέτρα που προβλέπονται 
και λαμβάνονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας ώστε να 
διασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τα μέτρα στήριξης 
που προβλέπονται στα σχέδια 
συνεργασίας και στήριξης, μεταξύ άλλων 
μέσω κοινών δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας με τις οικείες εθνικές αρχές.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας ώστε να 
διασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τα μέτρα στήριξης 
που προβλέπονται στα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
οικείες εθνικές αρχές.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας ώστε να 
διασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τα μέτρα στήριξης 
που προβλέπονται στα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
οικείες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα 
δημοσιεύσει στον ιστότοπό της έναν 
πλήρη και τακτικά ενημερωμένο 
κατάλογο των υποστηριζόμενων έργων 
και για καθένα από αυτά τα ποσά που 
διατίθενται: Θα ενημερώνει τακτικά τα 
Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (EPLO) και τα κέντρα 
Europa Experience σχετικά με αυτά τα 
έργα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας ώστε να 
διασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τα μέτρα στήριξης 
που προβλέπονται στα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
οικείες εθνικές αρχές.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας ώστε να 
διασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τα μέτρα στήριξης 
που προβλέπονται στα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης, μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
οικείες εθνικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 361
Eider Gardiazabal Rubial, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέρα από το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν 
να προτείνουν τη διάθεση μέρους του 
σχεδίου μεταρρύθμισης και 
ανθεκτικότητάς τους στο Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης. Το ποσό που διατίθεται 
συμβάλλει στην αύξηση της τεχνικής 
υποστήριξης για την εκπόνηση, την 
τροποποίηση και τη βελτίωση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους. Το ποσό που διατίθεται υλοποιείται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης. Η Επιτροπή 
εκτελεί τους εν λόγω πόρους, σύμφωνα με 
το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 362
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Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
του Μέσου μπορούν να λάβουν στήριξη 
από άλλα ενωσιακά προγράμματα, μέσα ή 
ταμεία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
στήριξη αυτή δεν καλύπτει τις ίδιες 
δαπάνες.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού μπορούν να 
λάβουν στήριξη από άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, μέσα ή κεφάλαια από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή δεν 
καλύπτει τις ίδιες δαπάνες και αυτό 
προκειμένου να συνδράμει στην ορθή 
ικανότητα απορρόφησης των ταμείων 
από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το Μέσο 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το Μέσο 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, μεταξύ άλλων με πλήρη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) YYY/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [μηχανισμός για το κράτος 
δικαίου στο ΠΔΠ].

Or. en

Τροπολογία 364
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Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το Μέσο 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το Μέσο 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό 
και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. YYY/XX για 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράσεις που υλοποιούνται μέσω 
έμμεσης διαχείρισης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 366
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιδοτήσεις ανέρχεται στο 100 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιδοτήσεις ανέρχεται στο 75 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προσεκτική χρήση των ταμείων της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συμβάλουν στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 367
Engin Eroglu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιχορηγήσεις ανέρχεται στο 100 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιχορηγήσεις ανέρχεται στο 80 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. de

Τροπολογία 368
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιχορηγήσεις ανέρχεται στο 100 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 
επιδοτήσεις ανέρχεται στο 100 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 369
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι επιχορηγήσεις καταβάλλονται 
μόνο σταδιακά και με τρόπο που συνάδει 
με την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
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επίτευξη των ορόσημων, όπως ορίζεται 
στα σχέδια συνεργασίας και στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 370
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων και 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 371
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει 
προγράμματα εργασίας μέσω 
εκτελεστικών πράξεων και ενημερώνει 
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

6. Η Επιτροπή, για να μελετήσει την 
εφαρμογή της τεχνικής υποστήριξης, 
ακολουθεί τις εξελίξεις σε κάθε κράτος 
μέλος και ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων και 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 16α.

Or. en

Τροπολογία 373
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων και 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων και ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων και 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6. Η Επιτροπή, για να εφαρμόσει την 
τεχνική υποστήριξη, εγκρίνει προγράμματα 
εργασίας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων και ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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Or. en

Τροπολογία 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
διάθεση των πόρων, ένα περιορισμένο 
μέρος του προγράμματος εργασίας 
προορίζεται για ειδικά μέτρα σε περίπτωση 
απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων 
λόγων επείγουσας ανάγκης που απαιτούν 
άμεση ανταπόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας ή σημαντικών 
περιστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τις 
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες σ᾽ ένα 
κράτος μέλος και οι οποίες διαφεύγουν του 
ελέγχου του.

7. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
διάθεση των πόρων, ένα περιορισμένο 
μέρος του προγράμματος εργασίας 
προορίζεται για ειδικά μέτρα σε περίπτωση 
απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων 
λόγων επείγουσας ανάγκης που απαιτούν 
άμεση ανταπόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας ή σημαντικών 
περιστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τις 
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες σ᾽ ένα 
κράτος μέλος ή σε περιφερειακή ή τοπική 
αρχή και οι οποίες διαφεύγουν του 
ελέγχου του.

Or. en

Τροπολογία 376
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
διάθεση των πόρων, ένα περιορισμένο 
μέρος του προγράμματος εργασίας 
προορίζεται για ειδικά μέτρα σε περίπτωση 
απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων 
λόγων επείγουσας ανάγκης που απαιτούν 
άμεση ανταπόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας ή σημαντικών 
περιστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τις 

7. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
διάθεση των πόρων, ένα περιορισμένο 
μέρος του προγράμματος εργασίας, που 
δεν θα υπερβαίνει το 5%, προορίζεται για 
ειδικά μέτρα σε περίπτωση απρόβλεπτων 
και δεόντως αιτιολογημένων λόγων 
επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άμεση 
ανταπόκριση, συμπεριλαμβανομένης 
σοβαρής διαταραχής της οικονομίας ή 
σημαντικών περιστάσεων που επηρεάζουν 
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οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες σ᾽ ένα 
κράτος μέλος και οι οποίες διαφεύγουν του 
ελέγχου του.

σοβαρά τις οικονομικές ή κοινωνικές 
συνθήκες σ᾽ ένα κράτος μέλος και οι 
οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του.

Or. en

Τροπολογία 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
διάθεση των πόρων, ένα περιορισμένο 
μέρος του προγράμματος εργασίας 
προορίζεται για ειδικά μέτρα σε περίπτωση 
απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων 
λόγων επείγουσας ανάγκης που απαιτούν 
άμεση ανταπόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας ή σημαντικών 
περιστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τις 
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες σ᾽ ένα 
κράτος μέλος και οι οποίες διαφεύγουν του 
ελέγχου του.

7. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
διάθεση των πόρων, ένα περιορισμένο 
μέρος του προγράμματος εργασίας 
προορίζεται για ειδικά μέτρα σε περίπτωση 
απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων 
λόγων επείγουσας ανάγκης που απαιτούν 
άμεση ανταπόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας ή σημαντικών 
περιστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τις 
οικονομικές, κοινωνικές ή υγειονομικές 
συνθήκες σ᾽ ένα κράτος μέλος και οι 
οποίες διαφεύγουν του ελέγχου του.

Or. en

Τροπολογία 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους που επιθυμεί να λάβει 
τεχνική υποστήριξη, να θεσπίζει ειδικά 
μέτρα σύμφωνα με τους στόχους και τις 
δράσεις που ορίζονται στο Μέσο με στόχο 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις 

Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους ή περιφερειακή ή τοπική 
αρχή που επιθυμεί να λάβει τεχνική 
υποστήριξη, να θεσπίζει ειδικά μέτρα 
σύμφωνα με τους στόχους και τις δράσεις 
που ορίζονται στο Μέσο με στόχο την 
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εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση 
επειγουσών αναγκών. Αυτά τα ειδικά 
μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και 
συνδέονται με τις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. 
Τα ειδικά μέτρα λήγουν εντός έξι μηνών 
και μπορούν να αντικατασταθούν από 
μέτρα τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 8.

παροχή τεχνικής υποστήριξης στις εθνικές 
αρχές για την αντιμετώπιση επειγουσών 
αναγκών. Αυτά τα ειδικά μέτρα έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και συνδέονται με 
τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2. Τα ειδικά μέτρα 
λήγουν εντός έξι μηνών και μπορούν να 
αντικατασταθούν από μέτρα τεχνικής 
υποστήριξης σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 379
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Ρήτρα μη υποβάθμισης

1. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν στην 
Επιτροπή κάθε χρηματοδοτική 
συνεισφορά που τους καταβάλλεται 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό όσον 
αφορά μεταρρυθμιστική δέσμευση όταν, 
εντός πέντε ετών από την πληρωμή, οι 
συνθήκες που επέτρεψαν τις πληρωμές 
αυτές έχουν μεταβληθεί σημαντικά στο εν 
λόγω κράτος μέλος.
 2. Οι ακόλουθες περιπτώσεις 
αντιπροσωπεύουν σημαντική μεταβολή 
των συνθηκών που επέτρεψαν την 
πληρωμή:
 α) τα στοιχεία που οδήγησαν στην 
επίτευξη των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων αντιστράφηκαν· ή
 β) τα στοιχεία που οδήγησαν στην 
επίτευξη των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων τροποποιήθηκαν σημαντικά 
από άλλα μέτρα.
3. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την 
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επιστροφή της πληρωμής αφού έχει 
δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση των συμπερασμάτων 
της. 
4. Μόνο πραγματικά νέες μεταρρυθμίσεις 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος. 
Δεσμεύσεις μεταρρύθμισης που έχουν 
εφαρμοστεί σε προηγούμενα 
προγράμματα και από τότε έχουν 
αντιστραφεί δεν είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
προγράμματος.
5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί 
τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτού του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτού του 
προγράμματος είναι διαχρονικά σταθερές. Εάν οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από αυτό 
το πρόγραμμα αντιστραφούν λίγο μετά από την εφαρμογή τους, το κράτος μέλος αποδέκτης 
πρέπει να επιστρέψει την υποστήριξη που έλαβε.

Τροπολογία 380
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) μελετούν τη συμπληρωματικότητα, 
τη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των 
διαφόρων μέσων σε ενωσιακό, εθνικό και, 
κατά περίπτωση, περιφερειακό επίπεδο, 
ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης, 
τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού όσο 
και κατά την υλοποίηση·
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Or. en

Τροπολογία 381
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 382
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς 
συντονισμού ώστε να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών· και

β) προωθούν τους μηχανισμούς 
συντονισμού ώστε να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών· και

Or. en

Τροπολογία 383
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) διασφαλίζουν τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλίζονται συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης στο 
πλαίσιο του Μέσου.

γ) αξιολογούν τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλίζονται συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης στο 
πλαίσιο του Μέσου.

Or. en

Τροπολογία 384
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διασφαλίζουν τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλίζονται συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης στο 
πλαίσιο του Μέσου.

γ) διασφαλίζουν τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή σε 
ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο 
και τοπικό, ώστε να εξασφαλίζονται 
συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις 
στήριξης στο πλαίσιο του Μέσου.

Or. en

Τροπολογία 385
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει 
συμπληρωματικότητα και συνέργειες με 
την υποστήριξη που παρέχεται από 
άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 386
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του Μέσου και μετρά τον 
βαθμό επίτευξης των γενικών και ειδικών 
στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4. 
Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου και για τον 
σκοπό της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού ως 
προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων ορίζονται στο παράρτημα. Η 
παρακολούθηση της εφαρμογής είναι 
στοχοθετημένη προς τις δραστηριότητες 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέσου 
και είναι ανάλογη με αυτές.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του Μέσου και μετρά τον 
βαθμό επίτευξης των γενικών και ειδικών 
στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 
χρησιμοποιώντας τα ορόσημα που 
συμφωνούνται στα σχέδια συνεργασίας 
και στήριξης. Οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για την υποβολή 
εκθέσεων προόδου και για τον σκοπό της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
παρόντος κανονισμού ως προς την 
επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων 
ορίζονται στο παράρτημα. Η 
παρακολούθηση της εφαρμογής είναι 
στοχοθετημένη προς τις δραστηριότητες 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέσου 
και είναι ανάλογη με αυτές.

Or. en

Τροπολογία 387
José Gusmão

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του Μέσου και μετρά τον 
βαθμό επίτευξης των γενικών και ειδικών 
στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4. 
Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου και για τον 
σκοπό της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού ως 
προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων ορίζονται στο παράρτημα. Η 
παρακολούθηση της εφαρμογής είναι 

1. Η Επιτροπή εκτιμά την υλοποίηση 
του Μέσου και μετρά τον βαθμό επίτευξης 
των γενικών και ειδικών στόχων που 
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4. Οι δείκτες 
που χρησιμοποιούνται για την υποβολή 
εκθέσεων προόδου και για τον σκοπό της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
παρόντος κανονισμού ως προς την 
επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων 
ορίζονται στο παράρτημα. Η εκτίμηση της 
εφαρμογής είναι στοχοθετημένη προς τις 
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στοχοθετημένη προς τις δραστηριότητες 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέσου 
και είναι ανάλογη με αυτές.

δραστηριότητες που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του Μέσου και είναι ανάλογη με 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – 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 του Μέσου και των 
αποτελεσμάτων συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης.

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Μέσου και των 
αποτελεσμάτων συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό, έγκαιρο και, 
όποτε είναι δυνατό, κατανεμημένων ανά 
φύλο και επίπεδο εισοδήματος. Γι’ αυτόν 
τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους 
αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση απάτης ή 
παραβίασης των απαιτήσεων των 
άρθρων 7 και 8, το 110% της επιδότησης 
επιστρέφεται.

Or. en
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Τροπολογία 390
Aurore Lalucq

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα μπορεί να συμμετέχει 
στις ακροάσεις της Επιτροπής σχετικά με 
το περιεχόμενο αυτής της ετήσιας 
έκθεσης.

Or. fr

Τροπολογία 391
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 392
Alfred Sant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – σημείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την εφαρμογή των μέτρων 
στήριξης.

ε) την εφαρμογή των μέτρων στήριξης 
ανά χώρα και περιφέρεια.
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Or. en

Τροπολογία 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – 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 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή υποβάλλει επίσης στα εν λόγω 
θεσμικά όργανα ανεξάρτητη έκθεση εκ 
των υστέρων αξιολόγησης, το αργότερο 
τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 1.

1. Τρία 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 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή υποβάλλει επίσης στα εν λόγω 
θεσμικά όργανα ανεξάρτητη έκθεση εκ 
των υστέρων αξιολόγησης, το αργότερο 
τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 1.

Or. en

Τροπολογία 394
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – 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 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 

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 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
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Επιτροπή υποβάλλει επίσης στα εν λόγω 
θεσμικά όργανα ανεξάρτητη έκθεση εκ 
των υστέρων αξιολόγησης, το αργότερο 
τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 1.

Επιτροπή υποβάλλει επίσης στα εν λόγω 
θεσμικά όργανα ανεξάρτητη έκθεση εκ 
των υστέρων αξιολόγησης, το αργότερο 
τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 1.

Or. en

Τροπολογία 395
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης 
αξιολογεί ιδίως σε ποιο βαθμό έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι του Μέσου που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Εξετάζει επίσης κατά πόσον εξακολουθούν 
να είναι συναφείς όλοι οι στόχοι και 
δράσεις.

2. Η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης 
αξιολογεί ιδίως σε ποιο βαθμό έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι του Μέσου που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Εξετάζει επίσης κατά πόσον εξακολουθούν 
να είναι συναφείς όλοι οι στόχοι και 
δράσεις. Κατά περίπτωση, η έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης συνοδεύεται από 
νομοθετικές προτάσεις τροποποιήσεων 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 396
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης 
αξιολογεί ιδίως σε ποιο βαθμό έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι του Μέσου που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 

2. Η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης 
αξιολογεί ιδίως σε ποιο βαθμό έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι του Μέσου που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, την 
επάρκεια και την αποδοτικότητα της 
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την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Εξετάζει επίσης κατά πόσον εξακολουθούν 
να είναι συναφείς όλοι οι στόχοι και 
δράσεις.

χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Εξετάζει επίσης κατά 
πόσον εξακολουθούν να είναι συναφείς 
όλοι οι στόχοι και δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 397
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης συνίσταται σε συνολική 
αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό 
του.

3. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης συνίσταται σε συνολική 
αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον κοινωνικό και οικονομικό 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

Or. en

Τροπολογία 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Διαφάνεια

1. Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν τη μέγιστη 
διαφάνεια, προς όφελος των πολιτών, 
όσον αφορά τις δράσεις και τις 
χρηματοδοτικές ροές στο πλαίσιο του 
Μέσου. Η διαφάνεια αυτή μπορεί να 
περιορίζεται μόνον από νομικές πράξεις 
που σχετίζονται με το εμπορικό 
απόρρητο, τους ισχύοντες κανόνες περί 
προστασίας δεδομένων ή εν εξελίξει 
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διοικητικές ή ποινικές έρευνες από φορείς 
της ΕΕ.
2. Σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 για τα ανοικτά 
δεδομένα και την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, οι 
δικαιούχοι δημοσιοποιούν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τα 
έργα τους σε τυποποιημένη και 
συγκρίσιμη, ανοικτή και μηχαναγνώσιμη 
μορφή σε επίσημο, δημόσια διαθέσιμο 
μητρώο, μεταξύ άλλων: τις προτάσεις 
έργων, τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης 
συμφερόντων, τα πρακτικά 
συνεδριάσεων, τις εκτιμήσεις αντικτύπου, 
τις συμβάσεις, τις εκθέσεις αξιολογήσεων 
και ελέγχου, καθώς και όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις, που·δημοσιεύονται στην πύλη 
ανοικτών δεδομένων της ΕΕ.
3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει εξ ορισμού να 
καθιστούν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό όλα 
τα αποτελέσματα της συνεργασίας 
(μεταξύ άλλων τα δεδομένα, τις μελέτες, 
τα εργαλεία λογισμικού κ.ά.) ή να 
επεξηγούν το είδος εμπιστευτικότητας 
του αρχείου.
4. Όλα τα δημοσιοποιημένα δεδομένα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 
επ’ αόριστον. Τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσφέρουν συνεργασία στα 
διαχειριστικά μέτρα όσον αφορά τη 
διατήρηση της διαθεσιμότητας όλων 
αυτών των δεδομένων στο ευρύ κοινό, 
ακόμη και όταν ο δικαιούχος πάψει να 
υφίσταται.

Or. en

Τροπολογία 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIΑ
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άρθρο 16β
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 
παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή έως την 
31η Δεκεμβρίου 2028.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 6 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. 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 του άρθρου 12 
παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
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εντός τριών μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
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.

Or. en

Τροπολογία 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εφαρμόζει δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά 
με το Μέσο, τις δράσεις του και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο Μέσο 
συμβάλλουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που σχετίζονται µε τους στόχους που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

2. Η Επιτροπή εφαρμόζει δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά 
με το Μέσο, τις δράσεις του και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο Μέσο 
συμβάλλουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που σχετίζονται µε τους στόχους που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4. Η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει στον ιστότοπό 
της έναν πλήρη και τακτικά ενημερωμένο 
κατάλογο των υποστηριζόμενων έργων 
και για καθένα από αυτά το ποσό που 
διατίθεται. Θα ενημερώνει τακτικά τα 
Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (EPLO) και τα κέντρα 
Europa Experience σχετικά με αυτά τα 
έργα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 401
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αποτελέσματα των παρεχόμενων 
δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης, 
όπως θέσπιση στρατηγικής, θέσπιση νέου 
νόμου / νέας νομικής πράξης ή 
τροποποίηση υφιστάμενου/-ης, έγκριση 
(νέων) διαδικασιών και ενεργειών για την 
ενίσχυση της εφαρμογής των 
μεταρρυθμίσεων·

δ) αποτελέσματα των παρεχόμενων 
δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης, 
όπως θέσπιση στρατηγικής, θέσπιση νέου 
νόμου / νέας νομικής πράξης ή 
τροποποίηση υφιστάμενου/-ης, έγκριση 
(νέων) διαδικασιών και ενεργειών για την 
ενίσχυση της εφαρμογής των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 402
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 αναλαμβάνεται 
από την Επιτροπή με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ 
της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης και 
της εφαρμογής των σχετικών μέτρων στο 
οικείο κράτος μέλος με στόχο την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης 
και της συνοχής.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 αναλαμβάνεται 
από την Επιτροπή με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ 
της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης και 
της εφαρμογής των σχετικών μέτρων στο 
οικείο κράτος μέλος με στόχο την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της δίκαιης, 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης, 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας και της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Or. en
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