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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

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

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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

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

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

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

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

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0000/2020),

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

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ανθεκτικότητα και η ανάκαμψη 
θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της 
χρηματοδότησης έξι κύριων τομέων 
πολιτικής, και συγκεκριμένα της 
πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, της οικονομικής 
συνοχής, της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής 
συνοχής, και της θεσμικής 
ανθεκτικότητας, καθώς και μέτρων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επόμενη γενιά Ευρωπαίων δεν θα 
μετατραπεί σε «γενιά της πανδημίας».

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
πράσινες τεχνολογίες, ικανότητες και 
μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη 
στήριξη της δίκαιης μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, και στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών 
και σε άλλους βασικούς τομείς της 
οικονομίας είναι σημαντική για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Η 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
ψηφιακές τεχνολογίες, υποδομές και 
διαδικασίες θα αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και θα συμβάλει 
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επίσης στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της καινοτομίας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω της διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση 
της οικονομικής συνοχής και της 
παραγωγικότητας, στη στήριξη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), στην ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς, της ανταγωνιστικότητας και της 
κοινωνικής συνοχής, και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας, είναι 
εξαιρετικά σημαντικές για μια ανάκαμψη 
των οικονομιών μας που δεν θα αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6ε) Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει 
επίσης αναδείξει τη σημασία της 
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, καθώς 
και της προσβασιμότητας και της 
ικανότητας των συστημάτων υγείας και 
περίθαλψης, της βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και των εθνικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου, 
της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
των δικαστικών συστημάτων, και της 
εποπτείας της καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Θα πρέπει να αντληθούν 
διδάγματα και να ενισχυθεί η θεσμική 
ανθεκτικότητα των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Ο 
μηχανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτεί 
μόνο έργα που σέβονται την αρχή της μη 
πρόκλησης σημαντικής ζημίας.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο Μηχανισμός θα πρέπει επίσης 
να αποτελεί ένα μέσο με το οποίο θα 
εξασφαλίζεται η προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εκδίδει απόφαση μέσω εκτελεστικής 
πράξης για την αναστολή της προθεσμίας 
για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με 
προτάσεις για σχέδια ανάκαμψης και 
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ανθεκτικότητας ή για την αναστολή των 
καταβολών στο πλαίσιο του εν λόγω 
Μηχανισμού σύμφωνα με τον κανονισμό 
[.../...] για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη. Για την άρση της αναστολής της 
προθεσμίας ή των καταβολών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει απόφαση 
μέσω εκτελεστικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η συμβολή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στους έξι 
τομείς πολιτικής που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
μέσω της προώθησης της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και η 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων των 
πολιτικών της Ένωσης, των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και η 
συμβολή στην ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, συντελώντας στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, 
στην ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στον απόηχο της πανδημίας 
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COVID-19 και στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα μέτρα που αρχίζουν από την 1η 
Φεβρουαρίου 2020 και αφορούν τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
πανδημίας, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 

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

κονδυλίων. Επιπλέον, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδουν με την αρχή της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Το 
σχέδιο, για να προαγάγει τις δράσεις που 
εμπίπτουν στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ψηφιακού θεματολογίου, των 
στρατηγικών για τη βιομηχανία και τις 
ΜΜΕ, του ευρωπαϊκού θεματολογίου 
δεξιοτήτων, της Εγγύησης για τα παιδιά 
και των Εγγυήσεων για τη νεολαία, θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
είναι συναφή με τους έξι τομείς πολιτικής 
που προσδιορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Όλες οι υποστηριζόμενες 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
αναλαμβάνονται με πλήρη σεβασμό των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης. Τουλάχιστον 
το 30 % των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
αφιερώνεται στην ενσωμάτωση δράσεων 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και 
στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να συνάδουν 
με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί 
να συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 

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

και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να θέτει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ταυτόχρονα και επί ίσοις 
όροις.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Το 2021 και το 2022, η εν λόγω 
μέγιστη συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό, το 
αντίστροφο του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
και το σχετικό ποσοστό ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους κατά την περίοδο 2015-
2019. Το 2023 και το 2024, η εν λόγω 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά θα 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του ΑΕΠ, και 
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τη σωρευτική απώλεια του πραγματικού 
ΑΕΠ που παρατηρήθηκε κατά την 
περίοδο 2020-2021 σε σύγκριση με το 
2019.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου, υπό μορφή 
χωριστού παραρτήματος του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Για να 
διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους στις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους.

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

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο θα πρέπει να καταρτίζεται βάσει 
ενός πολυεπίπεδου διαλόγου με τις 
τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και άλλα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 
συναίνεση. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να ορίζει 
λεπτομερώς το σύνολο μέτρων για την 
υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων 
των στόχων και των οροσήμων, και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στους έξι 
τομείς που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο το προτεινόμενο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδει με τις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στις τελευταίες ειδικές 
συστάσεις για το οικείο κράτος μέλος ή 
σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει 
εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22



PE655.950v02-00 18/73 PR\1212104EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και θα 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις συνέργειες 
που δημιουργούνται μεταξύ των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
διαφόρων κρατών μελών και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των εν 
λόγω σχεδίων και άλλων επενδυτικών 
σχεδίων σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και, για τον σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος και 
τα οποία καταδεικνύουν κατά πόσον το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος συνάδει 
με τις προκλήσεις που προσδιορίζονται 
στις τελευταίες ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που απευθύνονται στο οικείο 
κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα 
που έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά 
πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στους έξι 
τομείς πολιτικής που προσδιορίζονται 
στον κανονισμό και στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτούς· κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται 
να έχει διαρκή αντίκτυπο στο οικείο 
κράτος μέλος· κατά πόσον το σχέδιο 
αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά 
στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της, 
ιδίως της συμφωνίας του Παρισιού, των 
ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· κατά πόσον η αιτιολόγηση 
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δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

που παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την απασχόληση· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν 
συνεκτικές δράσεις· και κατά πόσον οι 
ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο 
κράτος μέλος αναμένεται να διασφαλίσουν 
την αποτελεσματική υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για σκοπούς απλούστευσης, ο 
καθορισμός της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να ακολουθεί απλά 
κριτήρια. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνει το οικείο κράτος μέλος.

(25) Για σκοπούς απλούστευσης, ο 
καθορισμός της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να ακολουθεί απλά 
κριτήρια. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27



PE655.950v02-00 20/73 PR\1212104EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό 
θα πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η χρηματοδοτική στήριξη σε 
σχέδιο κράτους μέλους θα πρέπει να 
μπορεί να λαμβάνει τη μορφή δανείου, υπό 
την προϋπόθεση της σύναψης δανειακής 
σύμβασης με την Επιτροπή, βάσει δεόντως 
αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου 
κράτους μέλους. Τα δάνεια που 
υποστηρίζουν την υλοποίηση εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να χορηγούνται με διάρκειες 
ληκτότητας που αντικατοπτρίζουν τον πιο 
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των εν λόγω 
δαπανών. Οι διάρκειες αυτές μπορούν να 
διαφέρουν από τις διάρκειες ληκτότητας 
των κονδυλίων που δανείζεται η Ένωση 
για τη χρηματοδότηση των δανείων από τις 
κεφαλαιαγορές. Συνεπώς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης 

(28) Η χρηματοδοτική στήριξη σε 
σχέδιο κράτους μέλους θα πρέπει να 
μπορεί να λαμβάνει τη μορφή δανείου, υπό 
την προϋπόθεση της σύναψης δανειακής 
σύμβασης με την Επιτροπή, βάσει δεόντως 
αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου 
κράτους μέλους. Τα δάνεια που 
υποστηρίζουν την υλοποίηση εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να χορηγούνται με διάρκειες 
ληκτότητας που αντικατοπτρίζουν τον πιο 
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των εν λόγω 
δαπανών, και παράλληλα να διαθέτουν 
σαφές και ακριβές χρονοδιάγραμμα 
εξόφλησης. Οι διάρκειες αυτές μπορούν να 
διαφέρουν από τις διάρκειες ληκτότητας 
των κονδυλίων που δανείζεται η Ένωση 
για τη χρηματοδότηση των δανείων από τις 
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από την αρχή που προβλέπεται στο 
άρθρο 220 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με 
την οποία οι διάρκειες ληκτότητας των 
δανείων για χρηματοδοτική συνδρομή δεν 
θα πρέπει να μεταβάλλονται.

κεφαλαιαγορές. Συνεπώς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης 
από την αρχή που προβλέπεται στο 
άρθρο 220 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με 
την οποία οι διάρκειες ληκτότητας των 
δανείων για χρηματοδοτική συνδρομή δεν 
θα πρέπει να μεταβάλλονται.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρέπει να υπερβαίνει το 6,8 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
εντός της περιόδου υλοποίησης, όταν οι 
αντικειμενικές περιστάσεις το 
δικαιολογούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει το αιτιολογημένο αίτημα και 
να λάβει νέα απόφαση εντός τεσσάρων 
μηνών.

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

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
καταβολές, την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση κεφαλαίων. Για να 
διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Η αναστολή και η ακύρωση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα 
πρέπει να είναι δυνατές όταν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν έχει 
υλοποιηθεί ικανοποιητικά από το κράτος 
μέλος. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες αντιπαράθεσης για 
να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναστολή, την 
ακύρωση και την ανάκτηση των 
καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

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

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την αποτελεσματική (33) Για την αποτελεσματική 
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παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

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

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες 
επικοινωνίας από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

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

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου.

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί 
ειδικός πίνακας αποτελεσμάτων. Οι 
δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα 
πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία 
απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

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

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την υλοποίηση του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω έκθεση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς τα εγκεκριμένα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον όγκο των εσόδων που 
διατέθηκαν στον Μηχανισμό στο πλαίσιο 
του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το προηγούμενο έτος, ανά 
γραμμή του προϋπολογισμού, και τη 
συνεισφορά των ποσών που 
συγκεντρώνονται μέσω του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και με την καταβολή της 
χρηματοδοτικής στήριξης εφόσον 
πληρούνται τα σχετικά ορόσημα και 
στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. Θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά την έγκριση 
των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και την καταβολή της 
χρηματοδοτικής στήριξης εφόσον 
πληρούνται τα σχετικά ορόσημα και 
στόχοι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες 
να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το 
οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν για ορισμένες 
επιχειρησιακές ρυθμίσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς 
πτυχές της υλοποίησης όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα 
ορόσημα και τους στόχους, καθώς και την 
πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
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προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ.

Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ.

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

(Η παρούσα τροπολογία, με την οποία η 
«εκτελεστική πράξη» τροποποιείται σε 
«κατ’ εξουσιοδότηση πράξη», αφορά 
ολόκληρο το κείμενο εκτός από το άρθρο 9α 
και την αιτιολογική σκέψη 13α.)
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Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε έξι κύριους τομείς 
πολιτικής:

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πράσινη μετάβαση, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ψηφιακός μετασχηματισμός, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων του 
ψηφιακού θεματολογίου·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οικονομική συνοχή, 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων των 
στρατηγικών για τη βιομηχανία και τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- κοινωνική συνοχή, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 5 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό 
να ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης 
κρίσεων· και

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πολιτικές για την επόμενη γενιά, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων του 
ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία και της 
Εγγύησης για τα παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
συμβολή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στους έξι τομείς πολιτικής 
που αναφέρονται στο άρθρο 3, με σκοπό 
να προωθηθεί η οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
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ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να 
δημιουργήσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Μηχανισμός συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων των πολιτικών της 
Ένωσης, των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, της 
συμφωνίας του Παρισιού και στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, μέσω της 
εφαρμογής μέτρων όπως τα εξής:
- μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή 
τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού και της Πράσινης Συμφωνίας 
και οδηγούν στην επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης, συμβάλλοντας στην 
προοδευτική απανθρακοποίηση της 
οικονομίας·
- μέτρα που προωθούν τις ψηφιακές 
υποδομές και την ψηφιοποίηση των 
εθνικών συστημάτων και του χώρου 
εργασίας, βελτιώνουν την πρόσβαση στην 
ψηφιακή εργασία και προωθούν τις 
ψηφιακές δεξιότητες·
- μέτρα που στηρίζουν την 
οικονομική ανάκαμψη και σταθερότητα, 
κίνητρα για την προσαρμογή στις 
βιομηχανικές πολιτικές, τα 
οικοσυστήματα και τη διαφοροποίηση 
των αλυσίδων εφοδιασμού, τις ΜΜΕ, την 
έρευνα και την καινοτομία, την 
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη 
βιώσιμων υποδομών, και μέτρα για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης 
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στη διαδικασία έγκρισης του ενιαίου 
νομίσματος από τα κράτη μέλη εκτός της 
ζώνης του ευρώ·
- μέτρα για την ενίσχυση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, της δια βίου 
μάθησης και κατάρτισης, των πολιτικών 
για μια αγορά εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού διαλόγου, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, της 
καταπολέμησης της φτώχειας, της 
εισοδηματικής ανισότητας και της 
ανισότητας των φύλων, και της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης, τα 
οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας και τη 
δημιουργία ίσων ευκαιριών, καθώς και 
στη συνοχή·
- μέτρα για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας, καθώς και της 
προσβασιμότητας και της ικανότητας 
των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, 
για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και των εθνικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου, 
και για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δικαστικών 
συστημάτων και της εποπτείας της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
- μέτρα για την προώθηση της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, για τον 
ρόλο των δεξιοτήτων μέσω της 
στόχευσης των προτεραιοτήτων κατά 
γενιά όσον αφορά την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του 
ενεργού εργατικού δυναμικού, για τα 
προγράμματα ένταξης για τους ανέργους, 
για τις πολιτικές για επενδύσεις στην 
πρόσβαση και τις ευκαιρίες για παιδιά 
και νέους σε σχέση με την εκπαίδευση, 
την υγεία, τη διατροφή, την απασχόληση 
και τη στέγαση, και για τις πολιτικές που 
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γεφυρώνουν το χάσμα των γενεών.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Μηχανισμός δεν αντιβαίνει στα 
στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
παρέχεται στήριξη σε έργα που αποτελούν 
μέρος στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων 
τρίτων χωρών1α.
_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για 
τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
(ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1)

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέσω του ποσού των 
334 950 000 000 EUR που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο 
ii) του κανονισμού [EURI], σε τρέχουσες 
τιμές, που διατίθεται για μη επιστρεπτέα 
στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφοι 4 και 8 του κανονισμού 
[EURI].

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

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέσω του ποσού των 
267 955 000 000 EUR που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού [EURI], σε τρέχουσες τιμές, 
που διατίθεται για δανειακή στήριξη στα 
κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων 12 και 
13, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 
του κανονισμού [EURI].

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

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

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

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά 
εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής την οποία 
πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου. Οι δαπάνες 
μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Για τις 
δραστηριότητες αυτές, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να ζητήσουν τεχνική 
υποστήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό 
XX/YYYY [για τη θέσπιση Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης].

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 9α
Μέτρα για τη σύνδεση του Μηχανισμού 
με την προστασία του προϋπολογισμού 

της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου
1. Σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου σε κράτος 
μέλος, οι οποίες επηρεάζουν τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή 
της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
[.../...] για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικής πράξης για την αναστολή 
της προθεσμίας έκδοσης των αποφάσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 17 
παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 
κανονισμού ή για την αναστολή των 
καταβολών στο πλαίσιο του Μηχανισμού.
Η απόφαση αναστολής των καταβολών 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις καταβολής 
που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής.
Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο.
Σε περίπτωση αναστολής των καταβολών 
εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3 
του κανονισμού [.../...] για την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη.
2. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης εκ 
μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του κανονισμού [.../...] για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
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στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση με εκτελεστική πράξη για την 
άρση της αναστολής της προθεσμίας ή 
των καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του 
αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
και του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους.

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

Κατά τα έτη 2021-2022, η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, με βάση 
τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και το σχετικό ποσοστό 
ανεργίας κάθε κράτους μέλους κατά την 
περίοδο 2015-2019.
Για τα έτη 2023-2024, η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, με βάση 
τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, και τη σωρευτική απώλεια 
του πραγματικού ΑΕΠ που 
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παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2020-
2021 σε σύγκριση με το 2019 και θα 
υπολογιστεί έως την 30η Ιουνίου 2022.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διαθέτει 
προς κατανομή το ποσό των 334 950 
000 000 EUR, που αναφέρεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Κάθε κράτος 
μέλος μπορεί να υποβάλλει αιτήματα μέχρι 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
του, που αναφέρεται στο άρθρο 10, για την 
υλοποίηση των οικείων σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

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

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τη 
διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου 
απαιτείται, και της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 10. Ο μέγιστος 
όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος 
δεν υπερβαίνει το 6,8 % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματός του.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον μέγιστο αριθμό δόσεων και το 
χρονοδιάγραμμα εξόφλησης·

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

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Επανεξετάσεις και αναθεωρήσεις

1. Το αργότερο έως το τέλος του 2022, η 
Επιτροπή υποβάλλει επανεξέταση της 
εκτέλεσης των πόρων που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Η εν λόγω υποχρεωτική 
επανεξέταση συνοδεύεται, αν είναι 
σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση 
αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού 
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
αξιοποίηση των πόρων.
2. Το αργότερο έως το τέλος του 2024, η 
Επιτροπή υποβάλλει επανεξέταση της 
εκτέλεσης των πόρων που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. Η εν λόγω υποχρεωτική 
επανεξέταση συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα μέτρα για την αναθεώρηση 
του παρόντος κανονισμού ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
επενδύσεων μέσω μιας συνεκτικής δέσμης. 
Για την κατάρτιση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με 
τον κανονισμό XX/YYYY [για τη θέσπιση 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης].
Τα μέτρα που αρχίζουν από την 1η 
Φεβρουαρίου 2020 και αφορούν τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
πανδημίας COVID-19, είναι επιλέξιμα.
Προκειμένου να αποτυπώνεται η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον το 
30 % του ποσού κάθε σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα και στόχων 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η 
Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξης, θεσπίζει τη σχετική μεθοδολογία 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να εκπληρώσουν την απαίτηση αυτή.
Προκειμένου να αποτυπώνεται ο 
μελλοντοστραφής χαρακτήρας του μέσου 
ανάκαμψης «Next Generation EU» και να 
αναγνωρίζεται η σημασία του 
θεματολογίου ψηφιακών δεξιοτήτων, της 
Εγγύησης για τα παιδιά και των 
Εγγυήσεων για τη νεολαία ώστε οι 
σημερινοί νέοι να μη γίνουν η «γενιά της 
πανδημίας», κάθε σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση του κινδύνου 
μακροχρόνιων επιπτώσεων στις 
προοπτικές των νέων στην αγορά 
εργασίας και στη συνολική ευημερία 
τους, μέσω συνολικών λύσεων και 
απαντήσεων για την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες, που 
απευθύνονται ειδικά στους νέους.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του τελευταίου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, ιδίως εκείνες που αφορούν τους 
τομείς πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 
3. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
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στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, στα σχέδια υλοποίησης των 
Εγγυήσεων για τη νεολαία και στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα 
επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο 
των κονδυλίων της Ένωσης. Επιπλέον, τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν με την αρχή της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας.
Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων 2020-2025 και περιλαμβάνουν 
βασικές δράσεις για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων σε συνδυασμό με 
μέτρα για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
καθιερώνει πολυεπίπεδο διάλογο, στον 
οποίο μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά 
οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και το 
ευρύ κοινό, προκειμένου να συζητήσουν 
την κατάρτιση και την υλοποίηση του 
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σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδει με τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
τελευταίες ειδικές συστάσεις για το οικείο 
κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα 
που έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο συμβάλλει στο πεδίο εφαρμογής 
και τους στόχους που ορίζονται στα 
άρθρα 3 και 4·

Or. en

Τροπολογία 56
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, ιδίως της συμφωνίας του 
Παρισιού, των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών, της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου, και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 58

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 59

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) αναλυτική επεξήγηση του τρόπου 
με τον οποίο τα μέτρα αναμένεται να 
εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 30 % 
του ποσού που ζητείται για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
συμβάλλει στην ενσωμάτωση δράσεων 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και 
στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
βάσει της μεθοδολογίας που παρέχεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
14 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 60

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τεκμηρίωση της συνοχής του i) τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με 
τα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης του 
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σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 62

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) περίληψη των διαβουλεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, και στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
οροσήμων και στόχων, σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις και τους διαλόγους που 
έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη 
συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και, για τον σκοπό αυτόν, 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en
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Τροπολογία 66

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αποτελεσματικότητα:

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 

διαγράφεται
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για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 72

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αποδοτικότητα:

Or. en

Τροπολογία 73

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνάφεια:
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Or. en

Τροπολογία 75

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
δημιουργήσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία·

Or. en

Τροπολογία 76

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συνάδει με τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
τελευταίες ειδικές συστάσεις για το οικείο 
κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα 
που έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 77

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας είναι συμβατό με 
τους έξι πυλώνες που ορίζονται στο 
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άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία 78

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ ε) κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται 
να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ένωσης 
και των κρατών μελών της, ιδίως της 
συμφωνίας του Παρισιού, των ΣΒΑ των 
Ηνωμένων Εθνών, της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, και του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνοχή:

Or. en

Τροπολογία 80

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 81

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ ζ) κατά πόσον τουλάχιστον το 30 % 
του ποσού που ζητείται για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
συμβάλλει στην ενσωμάτωση δράσεων 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και 
στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
βάσει της μεθοδολογίας που παρέχεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
14 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 82

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ η) κατά πόσον οι διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και οι διάλογοι που έχουν 
προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών οροσήμων και στόχων, σε 
σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
εξασφαλίζουν ότι οι τοπικές αρχές, οι 
κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ουσιαστικές 
ευκαιρίες να συμμετάσχουν στην 
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κατάρτιση και την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

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

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
καθορίζεται με βάση το εκτιμώμενο 
συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας που προτείνει το 
οικείο κράτος μέλος, όπως αξιολογείται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 
3. Το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς καθορίζεται ως εξής:

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

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) εάν το ποσό του εκτιμώμενου 
συνολικού κόστους του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά για το εν λόγω 
κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
10, η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται στο κράτος μέλος ισούται με 
το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού 
κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της 
πρότασης από το κράτος μέλος.

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

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η επίτευξη του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι 
εφικτή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από το 
οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών 
περιστάσεων, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης ή 
αντικατάστασης των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος 
μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιημένο 
ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

1. Εάν η επίτευξη του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι 
εφικτή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από το 
οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών 
περιστάσεων, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης ή 
αντικατάστασης των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος 
μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιημένο 
ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Το κράτος μέλος μπορεί 
να ζητεί, ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, να χρησιμοποιήσει το 
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Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με 
τον κανονισμό XX/YYYY [για τη θέσπιση 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης] με σκοπό 
την τροποποίηση ή την αντικατάσταση 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός τεσσάρων 
μηνών από την επίσημη υποβολή του, 
αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός περιόδου ενός μηνός από την 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων της 

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

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η καταβολή των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού και 
ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

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

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή καταβάλλει ως 
προχρηματοδότηση το 20 % της 
συνολικής στήριξης από τα Ταμεία που 
ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 

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

παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
λογοδοσία, οι εκπρόσωποι των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα 
σχετικά θεσμικά όργανα και 
ενδιαφερόμενα μέρη, κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
παρουσιάζονται ενώπιον των αρμόδιων 
επιτροπών για να συζητήσουν τα μέτρα 
που προβλέπονται και πρόκειται να 
ληφθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Οι σχετικές πληροφορίες 
τίθενται από τα κράτη μέλη ταυτόχρονα 
στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ταυτόχρονα και επί ίσοις 
όροις, τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, όπως έχουν εγκριθεί στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 17, και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας για να 
εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική 
στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

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

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Πίνακας αποτελεσμάτων για την 

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

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 β
Διαδικασία απαλλαγής

Οι δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
υπόκεινται σε διαδικασία απαλλαγής από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως τις 
αποφάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις 
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δαπάνες. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τριμηνιαία 
βάση σχετικά με την κατάσταση όσον 
αφορά τα εγκεκριμένα σχέδια, τις 
εγκεκριμένες τροποποιήσεις των σχεδίων 
αυτών, τις αιτήσεις πληρωμής που έχουν 
υποβληθεί, τις αποφάσεις πληρωμής που 
έχουν ληφθεί, την αναστολή πληρωμών, 
την ακύρωση πληρωμών και την 
ανάκτηση κονδυλίων.

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τριμηνιαία 
βάση παρέχοντας κατάλογο με τους 
τελικούς δικαιούχους των κονδυλίων από 
τον Μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Τριμηνιαίες εκθέσεις

Or. en

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 

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

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Η τριμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 113

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 115
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Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 25α

Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 9, 17 
και 19 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 9, 17 και 19 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 μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 9, 17 και 
19 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 117
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής

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

Or. en


