
AD\1214636EL.docx PE655.645v03-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2020/0103(COD)

30.9.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dragoș Pîslaru



PE655.645v03-00 2/43 AD\1214636EL.docx

EL

PA_Legam



AD\1214636EL.docx 3/43 PE655.645v03-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αφού απέσυρε την πρότασή της για το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
περιλάμβανε ένα μέσο τεχνικής υποστήριξης, στις 28 Μαΐου 2020 η Επιτροπή πρότεινε τη 
θέσπιση ενός αυτόνομου Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για όλα 
τα κράτη μέλη, ως διάδοχο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(ΠΣΔΜ). Το εν λόγω Μέσο αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που έλαβε η Επιτροπή ως 
απόκριση στην πανδημία COVID-19, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις 
τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών ενώ είναι απαραίτητος ο στρατηγικός 
σχεδιασμός της ανάκαμψης και η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως διάδοχο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης αποσκοπεί στην παροχή στήριξης για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 
και των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, οι οποίες, με τη 
σειρά τους, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης. Παρέχει επίσης στήριξη για την προώθηση της εφαρμογής των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
Στόχος του Μέσου είναι να προωθήσει τη συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας τις προσπάθειες 
των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη 
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και σύγκλισης, καθώς και να 
ενισχύσει τη διοικητική τους ικανότητα ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε 
σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η δημόσια 
διοίκηση και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Παράλληλα με το Μέσο Τεχνολογικής Υποστήριξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
νέες προκλήσεις της υφιστάμενης κατάστασης, η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει κανονισμό 
για τη δημιουργία Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ο οποίος θα παρέχει 
οικονομική στήριξη μεγάλης κλίμακας για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα 
καταστήσουν τις οικονομίες των κρατών μελών πιο ανθεκτικές και καλύτερα 
προετοιμασμένες για το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, το Μέσο μπορεί να στηρίξει τα κράτη 
μέλη στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την αναθεώρηση και τη βελτίωση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επικροτεί το γεγονός ότι η τρέχουσα πρόταση της 
Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τη θέση που εκφράστηκε τόσο στο κοινό σχέδιο έκθεσης των 
επιτροπών BUDG και ECON σχετικά με τα μέσα τεχνικής υποστήριξης που περιλαμβάνονται 
στην πρόταση για την οικονομική στήριξη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2020, 
όσο και στη γνωμοδότηση της επιτροπής EMPL σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων, που εγκρίθηκε στις 26 Μαΐου 2020. Θα ήθελε να προτείνει ορισμένες 
αλλαγές στο τρέχον πλαίσιο, οι οποίες υπογραμμίζουν τη σημασία των κοινωνικά υπεύθυνων, 
έξυπνων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, που θα 
προωθήσουν τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη πέραν της κρίσης COVID-19.

Η πρόταση της Επιτροπής δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που προωθούν την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης τονίζει 
τη σημασία της ψηφιοποίησης σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς της ΕΕ 
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και τον πιθανό ρόλο του Μέσου για τη στήριξη των κρατών μελών στη διασφάλιση της 
ψηφιακής ανάκαμψης μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και 
δεξιότητες που θα συμβάλουν στον τελικό στόχο της δημιουργίας μιας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς.

Προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Μέσου (άρθρο 5) με την ένταξη, για 
παράδειγμα, πολιτικών για τη νεολαία, πολιτικών κοινωνικής προστασίας με έμφαση στις 
ευάλωτες ομάδες, πολιτικών για τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση 
της ισότητας των φύλων, πολιτικών για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα 
παιδιά και τους σπουδαστές, εκπαίδευσης ΕΕΚ, πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και ένταξης 
στην αγορά εργασίας, πολιτικών για τη βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων οργανισμών 
να εγγυώνται τα δικαιώματα των μετακινούμενων και των διασυνοριακών εργαζομένων κ.λπ.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι το Μέσο θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνει τη σύγκλιση προς την ένταξη στη ζώνη του ευρώ για τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

Από μια ευρύτερη οπτική γωνία, το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει και στην 
υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα 
χρόνια στην ΕΕ και στον κόσμο. Στην 
Ένωση έχουν προκύψει νέες 
προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με 
την κρίση και επικεντρώνονται ιδίως στην 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, καθώς 
και στη στήριξη των πλέον ευπαθών 
ομάδων που πλήττονται από την κρίση. 
Οι προτεραιότητες αυτές απαιτούν 
επείγουσα και συντονισμένη απόκριση από 
την Ένωση για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών για τα κράτη μέλη 
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πανδημία COVID-19 καθώς και η 
προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και οι επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες 
σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης και να 
ξεπεραστούν οι οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές αποκλίσεις στην Ένωση.

και για τον μετριασμό των εδαφικών, 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. 
Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 καθώς 
και η προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών, χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων και συστημάτων κοινωνικής 
πρόνοιας βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. 
Συνεπώς, οι κοινωνικά υπεύθυνες, 
έξυπνες, βιώσιμες και χωρίς 
αποκλεισμούς μεταρρυθμίσεις, οι οποίες 
εντείνουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της 
ικανότητας προσαρμογής και τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας, 
τόνωσης της ανάπτυξης, δημιουργίας 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, προώθησης 
των επενδύσεων και στήριξης της 
διαδικασίας ανοδικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
σύγκλισης, θα είναι ουσιαστικής σημασίας 
για να επανέλθουν οι οικονομίες και οι 
κοινωνίες σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης 
και να ξεπεραστούν οι οικονομικές, 
κοινωνικές και εδαφικές αποκλίσεις στην 
Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ενσωμάτωση, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου και 
του εισοδήματος, με στόχο τη διασφάλιση 
της κοινωνικής προστασίας και της 
ισότητας ευκαιριών καθώς και της 
πρόσβασης σε αυτές, την προστασία των 
ευάλωτων ομάδων και τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου για όλους, στοιχεία που 
αποτελούν βασικές αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
σχεδιάζονται βάσει ευρείας και 
τεκμηριωμένης διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, και στη συνέχεια 
να υποβάλλονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως ένας 
τρόπος προσδιορισμού και συντονισμού 
των προτεραιοτήτων που θα 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 

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

συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
την υλοποίηση επενδύσεων που θα 
συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη 
ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19 
και θα καταστήσουν ανθεκτικότερα τα 
εθνικά συστήματα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Αντικατοπτρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης και 
τη μετάφραση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ στόχων που 
σχετίζονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις 
θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του Μέσου, και να 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Το Μέσο θα συνεισφέρει 
επίσης σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
διασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και αντιμετωπίζουν 
ευρύτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
ανισοτήτων, της διασφάλισης ποιοτικών 
δημόσιων υπηρεσιών, της προστασίας του 
φυσικού κεφαλαίου και της στήριξης της 
κυκλικής οικονομίας, με τήρηση του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς 
και σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με 
βάση τις αρχές του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση των 
ικανοτήτων των εθνικών αρχών, των 
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και 
των πληθυσμών που επωφελούνται από 
τα έργα που υποστηρίζει, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των κονδυλίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, με καλύτερη εκτέλεση 
και ουσιαστικό αντίκτυπο στην εφαρμογή 
πολιτικών που συμβαδίζουν με τις 
ανάγκες και τις αναπτυξιακές 
στρατηγικές των κρατών μελών, 
προωθώντας την αξιοπρεπή εργασία που 
στηρίζεται στις δίκαιες αμοιβές και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις· πολιτικές 
που προωθούν τις επενδύσεις στις 
υποδομές και στους παραγωγικούς 
τομείς, με στήριξη της πράσινης και 
καινοτόμου ανάπτυξης για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· 
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πολιτικές που τονώνουν και επενδύουν 
στις δημόσιες υπηρεσίες, παρέχοντας 
υψηλής ποιότητας και καθολική 
κοινωνική αντιμετώπιση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
ψηφιοποίησης σε όλους τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς της 
Ένωσης, το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
θα στηρίξει τα κράτη μέλη στη 
διασφάλιση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού μέσω μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές 
και δεξιότητες που θα συμβάλουν στον 
γενικό στόχο της δημιουργίας μιας 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Ο γενικός στόχος του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι 
η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 
των κρατών μελών και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών τους 
όσον αφορά τα θεσμικά τους όργανα, τη 
δημόσια διοίκηση και τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς τομείς, καθώς και 
παροχή βοήθειας στις εθνικές και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στις 
προσπάθειές τους να σχεδιάσουν, να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, θα πρέπει 
να προωθεί την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή της Ένωσης, μέσω 
της στήριξης των προσπαθειών των 
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και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας. κρατών μελών για εφαρμογή κοινωνικά 
υπεύθυνων μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων που θα στηρίζουν μια 
βιώσιμη και δίκαιη οικονομική, 
κοινωνική και ισότιμη ως προς τα φύλα 
ανάκαμψη έπειτα από την πανδημία 
COVID-19. Προς τούτο, το Μέσο θα 
πρέπει να στηρίζει την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 
να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σε 
σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, καθώς 
και ο οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 

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

τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τις δημογραφικές μεταβολές, 
τη δημόσια υγεία και την κοινωνική 
πρόνοια, την προαγωγή της ενεργούς 
γήρανσης, τις πολιτικές για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την πολιτική προστασία, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα 
καθώς και την ανάπτυξη υποδομών σε 
όλους τους προαναφερθέντες τομείς. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις 
δράσεις που προωθούν την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση και την κοινωνική 
πρόοδο. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
θα πρέπει επίσης να στηρίζει δράσεις οι 
οποίες ενθαρρύνουν τη σύγκλιση προς την 
ένταξη στη ζώνη του ευρώ για τα κράτη 
μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις να 
συγκεντρώσουν ευρεία υποστήριξη, τα 
κράτη μέλη που επιθυμούν να 
επωφεληθούν από το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης θα πρέπει, ως μέρος της 
διαδικασίας κατάρτισης προτάσεων για 
τις δέσμες, να ζητούν τη γνώμη των 
ενδιαφερομένων μερών, όπως των 
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τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής1α, καθώς 
και των εθνικών κοινοβουλίων.
__________
1α Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Για να καλυφθούν οι πρόσθετες 
ανάγκες στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στον 
προϋπολογισμό του Μέσου πόρους 
προγραμματισμένους σε επιμερισμένη 
διαχείριση στο πλαίσιο των ταμείων της 
Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ακολουθεί και με ανώτατο όριο το 10 % 
του προϋπολογισμού του κράτους μέλους. 
Οι μεταφερόμενοι πόροι θα πρέπει να 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες 
του εν λόγω Μέσου και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς 
όφελος του οικείου κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
ανατροφοδότηση στο οικείο κράτος μέλος 
σχετικά με τη χρήση πρόσθετων 
εθελοντικών συνεισφορών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος, 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Το Μέσο 
Τεχνικής Υποστήριξης συνίσταται θερμά 
ενώ θα πρέπει επίσης να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για την προετοιμασία, την 
αναθεώρηση, τη βελτίωση και την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης που θα 
υλοποιηθούν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
YYY/XX1α.

___________
1α Κανονισμός (ΕΕ) YYY/XX για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
θα πρέπει επίσης να στηρίζει 
μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται μέσω 
των τοπικών αρχών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. Όταν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
εντοπίζονται προκλήσεις που απαιτούν 
επείγουσες μεταρρυθμίσεις, αλλά το 
οικείο κράτος μέλος κάνει ανεπαρκή 
χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης, ή όταν η 
χρηματοδότηση αυτή έχει ανασταλεί από 
την Επιτροπή, οι δράσεις σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να επωφελούνται από το 
Μέσο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες και την υφιστάμενη πρακτική στο 
πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
του ΠΣΔΜ, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ελαφρά διαδικασία για την υποβολή 
αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα αιτήματα των κρατών 
μελών θα πρέπει να υποβάλλονται, έπειτα 
από τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με 
τους οικείους κοινωνικούς εταίρους, έως 
τις 31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού 
έτους, εκτός από εκείνα που αφορούν την 
αναθεώρηση και τη βελτίωση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
των κρατών μελών, και ιδίως όσα 
υποβάλλονται με σκοπό την τροποποίηση 
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στον επείγοντα χαρακτήρα, στη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
προβλημάτων, καθώς και στις ανάγκες 
υποστήριξης που εντοπίζονται σε σχέση με 
τους τομείς πολιτικής στους οποίους 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη.

ή την αντικατάσταση τέτοιων σχεδίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. YYY/XX, τα οποία μπορούν να 
υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει να 
καθοριστούν κατάλληλα κριτήρια για την 
ανάλυση των αιτημάτων που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
τήρηση της γενικής αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται 
στον επείγοντα χαρακτήρα, στη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
προβλημάτων, καθώς και στις ανάγκες 
υποστήριξης που εντοπίζονται σε σχέση με 
τους τομείς πολιτικής στους οποίους 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή του Μέσου 

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

Τεχνικής Υποστήριξης, ιδίως τους τρόπους 
διαχείρισης, τις μορφές χρηματοδότησης 
των μέτρων τεχνικής υποστήριξης και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας, 
τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Λόγω της 
σημασίας που έχει η διατήρηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
επιδίωξη και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να 
επιτραπεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για επιδοτήσεις μέχρι το 100 % των 
επιλέξιμων δαπανών. Για να επιτραπεί η 
ταχεία κινητοποίηση της τεχνικής 
υποστήριξης σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 
θέσπιση ειδικών μέτρων για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων 
που προέκυψαν από την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο 
ποσό του προϋπολογισμού, που δεν θα 
υπερβαίνει το 5%1α αυτού, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

__________________

1α 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
αξιολόγησης του Μέσου που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό με βάση 
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 

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

παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική 
ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, θα 
απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες 
και θα προάγεται η διοικητική 
συνεργασία, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση του 
αντικτύπου του Μέσου στην πράξη.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν τα 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
της τεχνικής υποστήριξης. Για να 
συμπληρωθεί η τεχνική υποστήριξη, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την έγκριση των 
προγραμμάτων εργασίας. Στον παρόντα 
κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο 
εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)17 και 
καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων, έμμεσης 
εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της 
ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 
322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον 
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αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ.

κανονισμό (ΕΕ) YYY/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17α, δεδομένου ότι ο σεβασμός 
του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση και την αποτελεσματική 
χρηματοδότηση από την ΕΕ.

__________________ __________________
17 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
(ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
(ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
17α Κανονισμός (ΕΕ) YYY/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «τεχνική υποστήριξη»: μέτρα που 
βοηθούν τα κράτη μέλη σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο να 
σχεδιάζουν, να αναθεωρούν και να 
πραγματοποιούν θεσμικές, ή διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τη 
βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα·
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να στηρίξει τις εθνικές, 
και όπου κρίνεται απαραίτητο, τις 
περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και 
τους κοινωνικούς εταίρους στη βελτίωση 
της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
μεταρρυθμίσεις και στην ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου, ειδικότερα όσον 
αφορά την εκπόνηση, την εφαρμογή, την 
αναθεώρηση και τη βελτίωση των 
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συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη. εθνικών σχεδίων για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. YYY/XX, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής δεδομένων 
και ορθών πρακτικών, κατάλληλων 
διαδικασιών και μεθοδολογιών, της 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη και, 
όπου απαιτείται, ειδικότερα σε τομείς 
πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 5 
εδάφιο 1 στοιχεία δ) και ε), σύμφωνα με 
τους νόμους και τις πρακτικές του 
οικείου κράτους μέλους, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους αυτού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι ειδικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 
4 αναφέρονται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με τη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία, την ένταξη στην αγορά 
εργασίας, την παραγωγικότητα, την 
αξιοποίηση της ψηφιακής ανάπτυξης, 
την έρευνα και την καινοτομία, την 
έξυπνη, δίκαιη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση, 
τις επενδύσεις και τις υποδομές, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που 
προάγουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, που προωθούν την εφαρμογή 
των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και εστιάζουν 
σε έναν ή περισσότερους από τους 
παρακάτω τομείς:
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τη θεσμική μεταρρύθμιση και την 
αποτελεσματική, χωρίς διακρίσεις και 
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την 
ψηφιοποίηση και τη βελτιωμένη 
λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων μέσω, όπου 
απαιτείται, της βελτίωσης της 
προσβασιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας των δημόσιων υπηρεσιών, 
την απλούστευση των διαδικασιών και 
την προώθηση της διοικητικής 
συνεργασίας, το αποτελεσματικό κράτος 
δικαίου και ελέγχους και εξισορροπήσεις, 
τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης, της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
φοροδιαφυγής·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας, της καινοτομίας, της 
ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη 
διά βίου μάθηση, τις πολιτικές για τη 
νεολαία, τις πολιτικές για την χωρίς 
αποκλεισμούς αγορά εργασίας για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
την εξατομικευμένη αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων των επιστημόνων και της 
εφαρμογής καλύτερων εξατομικευμένων 
σχεδίων σταδιοδρομίας για όλο το 
ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και 
μέτρων για τη βελτίωση του τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από την 
έρευνα και την ανάπτυξη στην αγορά και 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 
καθώς και την παιδεία στα μέσα 
ενημέρωσης, την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της υπερβάλλουσας 
ανισότητας στο εισόδημα και τον πλούτο, 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή, ποιοτικά, οικονομικά προσιτά και 
χωρίς αποκλεισμούς συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
πρόνοιας, τα προσβάσιμα και οικονομικά 
προσιτά συστήματα δημόσιας υγείας και 
υγειονομικής περίθαλψης, η προώθηση 
της ενεργούς γήρανσης καθώς και τις 
πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πολιτική 
προστασία, το άσυλο, τη μετανάστευση 
και τα σύνορα·
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Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μέτρα κοινωνικής προστασίας με 
έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, των μειονοτήτων, των 
φτωχών παιδιών, των ηλικιωμένων, και 
των μεταναστών· συμμετοχή και 
εκπροσώπηση των εργαζομένων· 
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και 
ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων· μετριασμό των ανισοτήτων και 
όλων των μορφών διακρίσεων, μεταξύ 
άλλων, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής 
πρόνοιας, επιδομάτων στήριξης και 
υποτροφιών καθώς και μέτρων για την 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού με 
έμφαση αφενός στη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για τους 
εργαζόμενους και τους 
αυτοαπασχολούμενους και αφετέρου στις 
ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλλα για την 
κατοχύρωση συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων που συνάδουν με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται ότι κανείς δεν μένει στο 
περιθώριο·

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) μέτρα για την άμβλυνση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, την 
αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, της 
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κατάλληλης οικογενειακής άδειας, των 
ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με 
την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 
επαγγελματικής ανέλιξης, προσβάσιμων 
και οικονομικά προσιτών υποδομών 
παροχής φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικά 
προσιτών και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών παιδικής μέριμνας καθώς και 
φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα 
άτομα με αναπηρίες·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ), πρόσβαση στη διά βίου 
μάθηση και ένταξη στην αγορά εργασίας, 
μεταξύ άλλων και για τους νέους, με 
έμφαση στις δεξιότητες για τη στήριξη 
της ψηφιακής και της πράσινης 
μετάβασης, επιχειρηματικές και 
διατομεακές δεξιότητες, καθώς και 
επιδίωξη βελτιωμένων συνθηκών 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μετακινούμενων και των διασυνοριακών 
εργαζομένων·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα 
παιδιά και τους σπουδαστές, καθώς και 
για την ένταξη των νέων στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της 
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φτώχειας, τη βελτίωση των υποδομών 
εκπαίδευσης, την πρόσβαση στην τυπική 
και μη τυπική εκπαίδευση και την 
παροχή ευκαιριών στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αμειβόμενων 
πρακτικών ασκήσεων·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ε) μέτρα για τη βελτίωση της 
ικανότητας των δημόσιων φορέων να 
εγγυώνται τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων και των διασυνοριακών 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
ασφαλών και ισότιμων όρων εργασίας και 
αμοιβών σύμφωνα με τη νομοθεσία·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) τις πολιτικές για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής προκειμένου να 
υλοποιηθεί η πράσινη και η ψηφιακή 
μετάβαση, τις λύσεις ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, τις ηλεκτρονικές δημόσιες 
συμβάσεις, τη συνδεσιμότητα, την 
πρόσβαση σε δεδομένα και την 
διακυβέρνησή τους, την ηλεκτρονική 
μάθηση και την ψηφιακή εκπαίδευση, τη 
χρήση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης που 
εγγυώνται την αρχή ότι ο άνθρωπος 
διατηρεί τον έλεγχο σε οποιαδήποτε 
περίσταση, τον περιβαλλοντικό πυλώνα 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
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εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών· και

χρήση των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την προστασία του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας, την 
αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών, των απομακρυσμένων ή των 
αποδυναμωμένων πληθυσμιακά 
περιοχών· και

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) τις πολιτικές για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των 
οποίων: η προώθηση της απόκτησης 
χρηματοοικονομικών γνώσεων, η 
καταπολέμηση της υπερχρέωσης, η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ο 
δανεισμός προς την πραγματική 
οικονομία· και η παραγωγή, παροχή και 
ποιοτική παρακολούθηση δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) μέτρα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη εθνικών υποδομών στους 
τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της 
διοίκησης, της ψηφιοποίησης, της 
ασφάλειας, της στέγασης, της υγείας, των 
μεταφορών, του περιβάλλοντος, των 
δημόσιων συμβάσεων και της 
εκπαίδευσης·
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Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) μέτρα σχετικά με την 
προετοιμασία για την προσχώρηση 
κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ, 
καθώς και πολιτικές που ενθαρρύνουν 
την ονομαστική και πραγματική σύγκλιση 
προς την προσχώρηση στη ζώνη του 
ευρώ για τα κράτη μέλη των οποίων το 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καλύπτουν το κόστος για άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
Μέσο, με ανώτατο όριο το 10 % του 
προϋπολογισμού του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν 
λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 
62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 
άρθρου. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται 
προς όφελος του οικείου κράτους μέλους, 
μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και σε 
τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) διαβουλεύσεις με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόμενων μερών μέσω διαφόρων 
φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων 
γυναικείων οργανώσεων, εκπροσώπων 
ευπαθών ομάδων και των κοινωνικών 
εταίρων·
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Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) έργα επικοινωνίας για μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

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

μάθησης, συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών επισκέψεων μελέτης σε κράτη 
μέλη που έχουν εφαρμόσει παρόμοιες 
μεταρρυθμίσεις· διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, 
εκστρατειών και εκδηλώσεων στα μέσα 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εταιρικής επικοινωνίας και, κατά 
περίπτωση, της επικοινωνίας μέσω 
κοινωνικών δικτύων·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα είδη δράσεων που περιγράφονται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση εάν 
έχουν ξεκινήσει μετά την 
1η Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα, υπό την 
προϋπόθεση ότι επιδιώκουν τους στόχους 
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
Μέσου υποβάλλει σχετικό αίτημα στην 
Επιτροπή, κατόπιν κατάλληλων 
διαβουλεύσεων με τους σχετικούς 
κοινωνικούς εταίρους, όπου προσδιορίζει 
τους τομείς πολιτικής και τις 
προτεραιότητες προς υποστήριξη εντός του 
πεδίου εφαρμογής του Μέσου, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 5. Τα αιτήματα αυτά 
υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου ενός 
ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή μπορεί 
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περιλαμβάνονται στο αίτημα υποστήριξης. να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα κύρια στοιχεία, τα οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα 
υποστήριξης, να προωθεί περαιτέρω και 
να ενθαρρύνει τη χρήση της τεχνικής 
υποστήριξης από τα κράτη μέλη με 
υψηλές ανάγκες στήριξης.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να υποβάλλουν αιτήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
στοιχείων δ) και ε) της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ιδίως αιτήματα για την 
αναθεώρηση και τη βελτίωση σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με 
σκοπό την τροποποίηση ή την 
αντικατάσταση των προτάσεών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. YYY/XX (Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, τις οποίες αναλαμβάνουν 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης 
[σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
ΕΕΕ/XX], την επίτευξη βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, την προώθηση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας, της κοινωνικής ένταξης, της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, της 
αυξημένης οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του 
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περιβάλλοντος, του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της 
ισότητας των φύλων, καθώς και την 
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής 
ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
προάγουν την ανάπτυξη, είναι κοινωνικά 
ισορροπημένα, ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα και στηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και απασχόληση στο πλαίσιο 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, 
και ιδίως ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή δράσεων που 
συνδέονται με την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου, καθώς και των αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ή των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την αναθεώρηση και τη βελτίωση 
των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) για τους τομείς πολιτικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 εδάφιο 1 
στοιχεία δ) και ε), το κράτος μέλος που 
υποβάλλει αίτημα τεχνικής υποστήριξης 
θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο το 
αίτημά του επηρεάζει τους θεσμούς της 
αγοράς εργασίας, περιλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, και, ει δυνατόν, θα 
προσδιορίζει με ποιον τρόπο πρόκειται να 
συμμετάσχουν οι κοινωνικοί εταίροι 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και 
τις εθνικές πρακτικές·

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) Εάν η τεχνική υποστήριξη 
ζητείται για την εφαρμογή ειδικής ανά 
χώρα σύστασης, η οποία απαιτεί τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, οι 
κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται 
αμελλητί για το αίτημα και τους τρόπους 
συμμετοχής τους.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει αυτής της ανάλυσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
δράσεις και μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από ταμεία της Ένωσης ή άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, η Επιτροπή καταλήγει σε 
συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος όσον 
αφορά τους τομείς προτεραιότητας προς 
στήριξη, τους στόχους, ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα, το πεδίο εφαρμογής των 

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

μέτρων στήριξης που πρόκειται να 
παρασχεθούν, την εκτιμώμενη συνολική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για την εν 
λόγω στήριξη, καθώς και τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων όπου 
απαιτείται, η οποία καθορίζεται στο 
πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας και στήριξης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
ταυτόχρονα και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας 
και στήριξης, ειδικότερα για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και 
εξασφάλισης της προβολής της δράσης 
της Ένωσης.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρά τις διατάξεις της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας και 
στήριξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

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

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, εντοπίζονται 
προκλήσεις που απαιτούν επείγουσες 
μεταρρυθμίσεις, αλλά το οικείο κράτος 
μέλος κάνει ανεπαρκή χρήση της 
χορηγούμενης χρηματοδότησης, ή όταν η 
χρηματοδότηση αυτή έχει ανασταλεί από 
την Επιτροπή, οι δράσεις σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων εξακολουθούν να 
επωφελούνται από το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη διάθεση 
των πόρων, ένα περιορισμένο μέρος του 
προγράμματος εργασίας, το οποίο δεν 
υπερβαίνει το 5 % αυτού1α, προορίζεται 
για ειδικά μέτρα σε περίπτωση 
απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων 
λόγων επείγουσας ανάγκης που απαιτούν 
άμεση ανταπόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας ή σημαντικών 
περιστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τις 
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες σ᾽ ένα 
κράτος μέλος και οι οποίες διαφεύγουν του 
ελέγχου του.

_______________________
1α. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Εξαμηνιαία έκθεση

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με:

2. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με:

Τροπολογία 62
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Διαφάνεια

1. Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν τη 
μέγιστη διαφάνεια, προς όφελος των 
πολιτών, όσον αφορά τις δράσεις και τις 
χρηματοδοτικές ροές στο πλαίσιο του 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης. Η 
διαφάνεια αυτή περιορίζεται μόνο από 
νομικές πράξεις που σχετίζονται με το 
εμπορικό απόρρητο, τους ισχύοντες 
κανόνες περί προστασίας δεδομένων ή εν 
εξελίξει διοικητικές ή ποινικές έρευνες 
από φορείς της ΕΕ. 
2. Σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/10241α, οι δικαιούχοι 
δημοσιοποιούν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες όσον αφορά τα έργα τους σε 
τυποποιημένη και συγκρίσιμη, ανοικτή 
και μηχαναγνώσιμη μορφή σε επίσημο, 
δημόσια διαθέσιμο μητρώο, μεταξύ δε 
άλλων: τις προτάσεις έργων, τη δήλωση 
απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, τα 
πρακτικά συνεδριάσεων, τις εκτιμήσεις 
αντικτύπου, τις συμβάσεις, τις εκθέσεις 
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αξιολογήσεων και ελέγχου, καθώς και 
όλες τις δημόσιες συμβάσεις, που 
δημοσιεύονται στην πύλη ανοικτών 
δεδομένων της ΕΕ. 
3. Τα κράτη μέλη καθιστούν 
διαθέσιμα στο ευρύ κοινό όλα τα 
αποτελέσματα της συνεργασίας (μεταξύ 
άλλων τα δεδομένα, τις μελέτες, τα 
εργαλεία λογισμικού κ.ά.) ή επεξηγούν το 
είδος εμπιστευτικότητας του αρχείου. 
4. Όλα τα δημοσιοποιημένα 
δεδομένα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 είναι διαθέσιμα 
επ’ αόριστον. Τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη προσφέρουν 
τη συνεργασία τους όσον αφορά τα 
διαχειριστικά μέτρα, προκειμένου όλα 
αυτά τα δεδομένα να εξακολουθήσουν να 
διατίθενται στο ευρύ κοινό, ακόμη και 
όταν ο δικαιούχος πάψει να υφίσταται.
_____________
1α Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16β
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 
παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή έως την 
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31η Δεκεμβρίου 2028.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 6 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή 
την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός τριών μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, 
πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 65
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση στο κοινό, 
μεταξύ άλλων μέσω των μέσων 
ενημέρωσης χωρίς διακρίσεις.



PE655.645v03-00 42/43 AD\1214636EL.docx

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

Έγγραφα αναφοράς COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
17.6.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

Dragoș Pîslaru
25.6.2020

Άρθρο 58 – Κοινή διαδικασία επιτροπών
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

    
    
23.7.2020

Εξέταση στην επιτροπή 31.8.2020

Ημερομηνία έγκρισης 21.9.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

40
11
4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

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

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira 
Rafaela, Anne Sander



AD\1214636EL.docx 43/43 PE655.645v03-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Margarita de la Pisa Carrión

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám 
Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-
Pierre Vedrenne

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

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

11 -
ECR Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL Leila Chaibi, Özlem Demirel

ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

4 0
GUE/NGL Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga

NI Daniela Rondinelli

Renew Radka Maxová

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


