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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

Η κοινωνική συμπερίληψη και η μείωση της φτώχειας αποτελούν αυτοσκοπό. Επιπλέον, 
αποτελούν μέσο για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν πραγματικές ευκαιρίες να 
ευδοκιμήσουν. Για τον λόγο αυτόν, είναι δικαιολογημένη και αναγκαία η επένδυση και σε 
αυτούς τους στόχους.

Τα προσωρινά μέτρα χρηματοδοτούνται κατ’ εξαίρεση από το ΕΚΤ, ιδίως τα συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας και η στήριξη των αυτοαπασχολούμενων, και αυτό δεν θα 
πρέπει να καθιερωθεί ως πρακτική. Η εν λόγω στήριξη πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά, 
ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο άλλες ευάλωτες ομάδες κατά τη διάρκεια κρίσεων λόγω της 
ανακατανομής κεφαλαίων, πρέπει να καθιστά δυνατή την πρόληψη των καταχρήσεων από 
φορείς που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη και να εξασφαλίζει τον συμμετοχικό έλεγχο, 
με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων φορέων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, της απασχόλησης και της 
κοινωνίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στα 
στατιστικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
περί ισότητας, για την έκταση των 
επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στις 
οικονομίες και τις κοινωνίες τους, με 
ειδική έμφαση στους απόρους, όπως οι 
άστεγοι και όσοι ζουν σε εξειδικευμένα 
ιδρύματα, οι οποίοι παραδοσιακά δεν 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία των 



AD\1209867EL.docx 7/24 PE654.046v02-00

EL

2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

στατιστικών υπηρεσιών των κρατών 
μελών· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συλλέγονται συναφή και συγκρίσιμα 
δεδομένα, με τη συμμετοχή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η μέθοδος κατανομής θα 
πρέπει να προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δεδομένης της ειδικής ευπάθειας των 
οικονομιών και των κοινωνιών τους. 
Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο 
εξελισσόμενος χαρακτήρας των 
επιπτώσεων της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και τα 
τελευταία στατιστικά στοιχεία και 
στοιχεία για την ισότητα που θα είναι 
διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 2021 για να 
διανεμηθεί η δόση των πρόσθετων πόρων 
για το 2022.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 

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

αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι πόροι 
θα δαπανηθούν γρήγορα, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται μ’ αυτούς 
τους πρόσθετους πόρους θα πρέπει να 
αποδεσμευτούν μόνο στο κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
υπηρεσίες υγείας για όλους, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, και ιδίως στις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, για πράξεις που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία, για 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις στους 
ανθρώπους, μεταξύ άλλων και στις 
αγροτικές περιοχές, ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, καθώς και την παροχή 
βοήθειας στους άπορους. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
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πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής, κοινωνικής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας, 
της απασχόλησης και της κοινωνίας», 
που θα πρέπει επίσης να αποτελεί ενιαία 
επενδυτική προτεραιότητα, ώστε να 
απλουστευθεί ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση των πρόσθετων πόρων.

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

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν την 
κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη της 
φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
παιδική φτώχεια, τη διατήρηση της 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου που 
παρέχουν εισόδημα διαβίωσης υψηλότερο 
από το όριο της φτώχειας και μέσω 
παροχής στήριξης στους 
αυτοαπασχολούμενους, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς 
αποκλεισμούς, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
ειδικότερα δε για τις μειονεκτούσες 
ομάδες και τους φροντιστές, και για να 
ενισχύσουν την ισότιμη και καθολική 
πρόσβαση σε προσιτές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα παιδιά, 
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρίες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά και θα πρέπει να εξαρτάται από 
τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου 
συνθηκών και δικαιωμάτων εργασίας και 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της 
προστασίας έναντι των απολύσεων και 
της μείωσης των μισθών, καθώς και από 
τη μη χορήγηση πριμοδοτήσεων σε 
διοικητικά στελέχη ή τη μη καταβολή 
μερισμάτων σε μετόχους. Δεδομένου ότι 
χρησιμοποιούνται δημόσια μέσα για τη 
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διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης, 
οι αποδέκτες της ενωσιακής στήριξης δεν 
θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε 
κάποια από τις περιοχές δικαιοδοσίας 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά 
με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας1a, και δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ούτε τη συμμετοχή των 
εργαζομένων ή τη συναπόφαση σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 
εταιρείας, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική.
____________________________
1α ΕΕ C 64 της 27.2.2020, σ. 8.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 

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

πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν τη 
συμμετοχικότητα, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες που 
απορρέουν από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας της COVID-19, καθώς και τα 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, και των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των 
φορέων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της φτώχειας, της κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας των φύλων και της 
μη εισαγωγής διακρίσεων, σύμφωνα με 
τις αρχές της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβανομένης υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της 
κρίσης δημόσιας υγείας που συνδέεται 

διαγράφεται
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μ’ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση 
της εξαίρεσης από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα. Το μέρος του ΕΚΤ δεν 
μειώνεται κάτω από τη σημερινή νομική 
υποχρέωση του 23,1 %.
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Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έπειτα από την αρχική τους κατανομή, οι 
πρόσθετοι πόροι μπορούν, μετά από 
αίτηση κράτους μέλους για τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 1, να 
μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ), με την προϋπόθεση 
ότι το μέρος του ΕΚΤ δεν θα μειωθεί 
κάτω από το 23,1 %.
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Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της κοινωνικής ένταξης και της 
εξάλειψης της φτώχειας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην παιδική φτώχεια, της 
διατήρησης της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου που παρέχουν εισόδημα 
υψηλότερο από το όριο φτώχειας των 
κρατών μελών και μέσω παροχής 
στήριξης στους αυτοαπασχολούμενους, 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Οι 
πρόσθετοι πόροι διατίθενται επίσης για τη 
στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, ιδίως για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, για 
τη στήριξη μέτρων απασχόλησης των 
νέων, για διά βίου εκπαίδευση, 
εξατομικευμένη επανειδίκευση και 
κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως για 
μειονεκτούσες ομάδες και φροντιστές, για 
τη στήριξη της δίκαιης πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης, καθώς και της 
μετάβασης στη βιώσιμη απασχόληση, και 
για την ενίσχυση της ισότιμης και 
καθολικής πρόσβασης σε προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες. 
Η ενωσιακή στήριξη σε αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
είναι περιορισμένη χρονικά και εξαρτάται 
από τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου 
συνθηκών και δικαιωμάτων εργασίας και 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας έναντι των απολύσεων και 
της μείωσης των μισθών. Οι αποδέκτες 
της ενωσιακής στήριξης δεν χορηγούν 
πριμοδοτήσεις σε διοικητικά στελέχη 
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ούτε καταβάλλουν μερίσματα σε 
μετόχους, δεν έχουν την έδρα τους σε 
κάποια από τις περιοχές δικαιοδοσίας 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά 
με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας1a, και δεν υπονομεύουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις ούτε τη 
συμμετοχή των εργαζομένων ή τη 
συναπόφαση σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική.
________________________________
1α ΕΕ C 64 της 27.2.2020, σ. 8.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 

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

διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
συμμετοχική, αποτελεσματική και 
αποδοτική η χρήση τους, να αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπός τους και ο βαθμός στον οποίο 
συνέβαλαν στον θεματικό στόχο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

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

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
17.6.2020

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
17.6.2020

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. 
αναγγελίας στην ολομέλεια

23.7.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Agnes Jongerius
26.6.2020

Εξέταση στην επιτροπή 16.7.2020

Ημερομηνία έγκρισης 1.9.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

47
1
5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila 
Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, 
Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs 
Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Helmut 
Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes 
Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, 
Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, 
Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel 
Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne 
Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš 
Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Gheorghe Falcă, Jeroen Lenaers, Eugenia Rodríguez Palop



PE654.046v02-00 24/24 AD\1209867EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

NI Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Radan Kanev, Ádám 
Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

1 -
ID Nicolaus Fest

5 0
ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Renew Radka Maxová

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχές


